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Voorzitterspraat
Ik wil mijn voorwoord beginnen met het droevige nieuws 
dat Joop Sterk op 9 april jl geheel onverwachts is komen te 
overlijden. Joop was ruim 64 jaar lid van zijn en ons Leerdam 
Sport’55.  Grote verdienste had Joop als keeper maar zeer 
zeker had Joop ook zijn verdienste in de onderhoudsploeg. Wat 
zijn ogen zagen maakten zijn handen. Onder grote belangstel-
ling van zijn Leerdam Sport vrienden hebben wij op 15 april 
voorgoed afscheid moeten nemen van Joop. Ik wil Stineke, 
de kinderen, kleinkinderen en familieleden heel veel sterkte 
wensen met het verwerken van dit verlies.

Aan het einde van het seizoen maak je balans op> Helaas heeft 
het voor wat betreft het 1e elftal er niet in gezeten zich te 
handhaven in de 2e klasse, we zullen het in het nieuwe seizoen 
een stapje lager moeten gaan doen. Met het degraderen krijg 
je altijd ook dat spelers naar een andere club gaan. Tegen die 
spelers die ons gaan verlaten wil ik zeggen bedankt voor jullie 
inbreng in al die seizoenen dat jullie Leerdam Sport vertegen-
woordigd hebben en succes bij jullie nieuwe clubs. Ondanks de 
degradatie komen er ook nog spelers naar ons toe. Zij willen 
samen met de blijvende spelers werken aan het herstel van het 
1e elftal om zo weer te gaan promoveren. Deze jongens heet 
ik van harte welkom bij Leerdam Sport. Robbert Usmany heeft 
aan gegeven te stoppen als assistent trainer van de A selectie. 
Ik wil Robbert bedanken voor zijn inzet. Yoni Sahertian zal in het 
nieuwe seizoen als assistent trainer gaan fungeren. Ik wil hierbij 
ook de leden van de TC bedanken voor hun inzet dit afgelopen 
seizoen.

Bij onze lagere teams hebben we dit seizoen geen kampioen of 
promovendi bij kunnen schrijven. Ik ben er wel van overtuigd 
dat alle teams met veel  plezier aan de competitie hebben deel 
genomen.

Voor wat betreft de jeugd kan ik best wel tevreden zijn 3 pupil-
lenteams zijn voorjaarskampioen geworden en hebben wij met 
de familiedag gehuldigd. Wat mij wel zorgen gaat baren is het 
tekort aan trainers en leiders voor onze jeugdteams. Ik wil dan 
ook een beroep doen op iedereen die de jeugd een warm hart 
toe draagt  om zich bij de TC te melden voor een functie van 
trainer of leider. U laat onze jeugd toch niet in de kou staan.

U zal er ongetwijfeld wel iets over gehoord of gelezen hebben, 
het Glaspark. Op dit moment wordt er door de 3 werkgroepen 
hard gewerkt om tot een uitgewerkt plan te komen. U heeft 
gelezen dat er zelf nog een mogelijkheid is dat het Glaspark 
naar Leerdam west komt. Dit alles moet nog onderzocht 
worden. De gemeente Leerdam heeft een externe projectleider 
aangesteld om het hele proces te gaan begeleiden. Zodra alles 
is uitgewerkt zullen wij een ledenvergadering uit gaan schrijven 
om u op de hoogte te brengen van de bevindingen van het 
haalbaarheids onderzoek.

De afgelopen familiedag stond weer in het teken van gezel
ligheid en sportief bezig zijn. De familiedagcommissie had een 
programma voor jong en oud gemaakt waar goed gebruikt van 
werd gemaakt. Hoogte punt is natuurlijk altijd de voetbalwed-
strijden die gespeeld worden. Familieteams, vriendenteams etc 
spelen tegen elkaar en er wordt volop gelachen ge gedold. Ook 
ik heb de voetbalschoenen weer aangetrokken en ik moet wel 
zeggen dat de spierpijn deze keer mee viel, maar ik denk dat 
het komt dat ik dit jaar op doel heb mogen staan. Al met al is 
het weer een geslaagde dag geweest die tot in de late uurtjes is 
doorgegaan.

Onze activieteitencommissie hebben het seizoen afgesloten 
met een zomerbingo. Gezien de goede opkomst is dit zeker voor 
herhaling vatbaar. Ook in het nieuwe seizoen zullen zij weer vo-
lop bezig zijn om activiteiten op poten te zetten. Dames van de 
commissie bedankt voor jullie inbreng en ik hoop in het nieuwe 
seizoen weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Voor onze onderhoudsploeg begint nu het werk om daar waar 
nodig is de velden te herstellen zodat er bij aanvang van de 
competitie de velden er weer piekfijn bij zullen liggen. Een com-
pliment en bedankje naar alle werkers van de O.T.O is zeer zeker 
op zijn plaats gezien het vele werk wat zij het afgelopen seizoen 
verzet hebben.

Ik wil langs deze weg nogmaals alle sponsoren, van groot tot 
klein bedanken voor Alles wat zij het afgelopen seizoen voor 
ons hebben betekend. Want zonder sponsoren kunnen niet. 
dank ,dank, dank daarvoor.
De  jaren dat ik voorzitter ben van Leerdam Sport heb ik regel-
matig gesproken met mijn collega voorzitter van vv LRC Leer-
dam Theo v/d Weide. Dit kon over diverse zaken gaan. Ondanks 
dat er verschillen waren tussen zijn en mijn club respecteerden 
wij elkaar. Theo heeft aangegeven samen met zijn mede bestu-
urder hun functie bij LRC Leerdam neer te leggen. 

Ik wil langs deze weg Theo bedanken voor de gespreken die we 
gehad hebben de zaken die we geregeld hebben, denk bv aan 
Leerdam Sport tegen LRC die zonder ook maar 1 probleem werd 
gespeeld bij ons. Theo nogmaals bedankt en we treffen elkaar 
altijd nog wel een keer langs de lijn.

Ik wil u nu al vast wijzen op het feit dat wij op 25 februari 2017 
de leeftijd van 105 hopen te bereiken. Zet de datum van vrijdag 
24 februari 2017nu al vast in uw agenda, want we gaan daar 
op een bescheiden manier aandacht aan schenken zoals een 
oudejaarsavond. In de aankomende periode zal u er ongetwi-
jfeld meer van gaan horen.
Ik wil u allen een schitterende vakantie periode toewensen met 
ontzettend mooi weer en ik hoop u weer in goede gezondheid 
te treffen op onze schitterende accommodatie.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55



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 

RIJBEWIJS AUTO (B)
RIJBEWIJS AANHANGER (BE)
RIJBEWIJS BROMFIETS (AM)

www.verkeersschooldejong.nl
0183 - 82 02 48 / 0345 - 61 38 14

"Met zo min mogelijk behandelingen, een duurzaam herstel" 

 info@praktijkluksen.nl - T 06 385 180 01
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Heukelumseweg 10, 4147 EW Asperen Tel 0345 - 61 48 80

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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23 jan: sv Meerkerk - Leerdam sport 55 1 - 0
30 jan: Leerdam sport 55 - Nivo Sparta afg.
13 feb: v.v. Hardinxveld - Leerdam sport 55 0 - 0
20 feb: Leerdam sport 55 - Altena 1 - 2
05 mrt: GRC'14 - Leerdam sport 55 5 - 1
12 mrt: Leerdam sport 55 - v.v. Tricht 1 - 3
19 mrt: Unitas - Leerdam sport 55 2 - 0
02 apr: Leerdam sport 55 - GJS  1 - 4
09 apr: Leerdam sport'55 - De Zwerver 2 - 0
23 apr: Wilhelmina'26 - Leerdam sport'55 3 - 0
30 apr: Leerdam sport'55 - SC Amstelwijck 0 - 2
07 mei: Leerdam sport'55 - vv Alblasserdam 3 - 1
14 mei: v.v. Almkerk - Leerdam sport'55 5 - 0

Programma Leerdam sport 55 Eindstand 1e Elftal seizoen 2015 - 2016
#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

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

1. Almkerk 26 20 5 1 65 69 21
2. Meerkerk 26 17 3 6 54 38 25
3. Altena 26 14 7 5 49 52 30
4. GRC 14 26 14 5 7 46 52 37
5. Tricht 26 12 6 8 42 60 43
6. GJS 26 12 5 9 41 46 42
7.  Alblasserdam 26 11 7 8 40 51 34
8. Nivo Sparta 26 10 9 7 39 35 24
9 Hardinxveld 26 9 4 13 31 42 46
10 Wilhelmina '26 26 7 8 11 29 34 35
11 Amstelwijck SC 26 6 6 14 24 42 71
12 Zwerver De 26 5 4 17 19 24 62
13 Leerdam sport '55 26 4 3 19 15 24 59
14 Unitas 26 2 6 18 12 20 60

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

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

A.St�tz


r

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

• Nu ook actief in de
   woningmakelaardij en –taxaties!

Bekijk ons complete aanbod op www.vangellicumvastgoed.nl 

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

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

0345-651635 / 06-51260930

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

Ophalen en brengen

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

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

Openingstijden

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

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

L   E   E   R   D   A   M

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

Vlietskant 18, Leerdam.
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Uit de Bestuurskamer
Het seizoen is alweer op zijn einde. Dit jaar was er een van 
hoogtepunten en dieptepunten. Het eerste elftal is gedegra-
deerd en een aantal belangrijke spelers zijn weggegaan.  
Toch zijn er ook positieve dingen. We hebben zes talentvolle 
spelers voor de selectie kunnen aantrekken. Het bestuur is 
uitgebreid met John Smit waardoor we meer slagkracht heb-
ben als bestuur. Een paar talentvolle jeugdspelers zijn aan het 
doorbreken en de allerjongsten zijn ook op de goede weg.  
Al met al ziet alles er weer beter uit 

Contributie 2016 - 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 18 januari 
2016 is een aantal besluiten genomen m.b.t. de contributie. Zo 
zal de contributie in elke categorie met € 1,= per maand worden 
verhoogd. Verder is het vanaf 1 juli 2016 niet meer mogelijk 
om de contributie per maand te voldoen. Door het grote aantal 
leden dat de contributie niet betaald, is de administratieve 
rompslomp toegenomen. Het is per 1 juli 2016 alleen nog maar 
mogelijk om de contributie per kwartaal, per half jaar of per 
jaar te betalen.

Overschrijvingen

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is de overschrijvingsterm-
ijn voorbij en is duidelijk wie er gaan en wie er komen. Respect 
voor de vele uren die de Technische Commissie heeft gestoken 
in de vele gesprekken. Jammer dat gemaakte afspraken met 
spelers voor een aantal spelers niet veel waard bleken te zijn 
en dat deze spelers alsnog  naar een andere vereniging zijn 
vertrokken. Wij als bestuur bedanken de vertrekkende spelers 
voor hun inzet en bijdrage aan het succes van Leerdam Sport. 
De spelers die gekomen zijn heten wij van harte welkom en 
wensen hen heel veel succes.

Achterstanden in contributies

Op dit moment hebben een aantal leden nog steeds niet aan 
hun financiële verplichting voldaan. Het is verstandig om voor 
30 juni 2016 de achterstand te betalen, anders zal men per 30 
juni 2016 worden afgevoerd als lid van Leerdam Sport. Stuur 
voor een afspraak een e-mail naar ledenadministratie@leer-
damsport.nl.

Activiteiten

De Familiedag 2016 was weer een hoogtepunt. De Familiedag-
commissie en Activiteitencommissie hadden weer een geweldig 
programma in elkaar gedraaid en iedereen heeft volop genoten. 
Het voetballen verliep zeer sportief en de scheidsrechters had-
den een makkie. De enveloppen en loten waren snel verkocht. 
Tijdens de Familiedag werden er ook Leerdam Sport speldjes 
verkocht. Hiervan zijn er nog een aantal verkrijgbaar. De pof-
fertjes vonden ook weer gretig aftrek en smaakten overheerlijk. 
natuurlijk was er ook weer een ballonnenwedstrijd voor de 
jeugd. na het voetballen werden de F4, F3 en e3 gehuldigd 
als voorjaarskampioen en werd er afscheid genomen van Tim 
Verdier. Hierna volgde de BBQ en zorgden Dj’s Henkie en Mat-
teo voor de muzikale omlijsting. Rond 23:30 uur eindigde dit 
fantastische slot van het seizoen.

Vrijwilligers en sponsoren

Dankzij de inzet van vrijwilligers, die menig vrij uurtje in onze 
mooie vereniging steken, is het seizoen weer een succes ge-
worden. Ook kunnen wij als vereniging niet zonder sponsoren. 
Zonder hun bijdrage, in welke vorm dan ook, kan Leerdam Sport 
niet bestaan.

VRIJWILLIGERs EN sPoNsoREN 
BEDaNKt VooR JuLLIE BIJDRaGE.

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie en spreek ik 
de hoop uit dat het seizoen 2016 – 2017 een mooi seizoen zal 
worden. 

Donderdag 28 juli 2016 start de selectie om 20:00 uur met de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Henri van Wijk
Secretaris



Gematigd positief maar daarna behoorlijk getemperd. 

In april is in onze clubblad “De Brug” geschreven dat met 
betrekking tot de contributie tijdens de algemene ledenverga-
dering van 18 januari 2016 er besluiten zijn genomen. Daar het 
nieuwe seizoen voor de deur staat nog even een herinnering.

Wijzigingen:
1). Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de contributie 
per maand te voldoen. Per 1 juli 2016 is het alleen nog mogelijk 
om de contributie per kwartaal, half jaar of per jaar te betalen. 
De huidige maandelijkse automatische incasso zal worden 
omgezet naar kwartaal, u hoeft hiervoor zelf niets te doen, dit 
wordt door Leerdam Sport aangepast.
2). Lidmaatschap van pupillen, junioren, senioren (actief en rus-
tend) en N.A.B. leden is met ingang van 1 juli 2016 per kwartaal 
met 3 euro verhoogt.

Let op!
Voor de leden die m.b.t. de contributie zelf (periodiek) geld 
naar Leerdam Sport overmaken (lees automatische bankop-
dracht) zullen deze daar waar nodig zelf moeten aanpassen. 
Leerdam Sport kan dit helaas niet regelen. U zult dit zelf via in-
ternetbankieren moeten aanpassen of daar waar nodig contact 

met u bank moeten opnemen. 
Onderaan staat een overzicht m.b.t. de contributie welke 1 juli 
2016 van kracht zal gaan.

Facturen
Leerdam Sport verzend de contributiefacturen per mail maar 
ook in grote getalen nog per post. Het versturen van een 
papieren factuur wordt nog gedaan omdat niet alle (juiste) e-
mailadressen bij Leerdam Sport bekend zijn, anderzijds brengt 
het versturen van een papieren factuur jaarlijks aanzienbare 
kosten met zich mee. Om de kosten te beperken zullen in het 
nieuwe seizoen alle e-mailadressen worden gecontroleerd, 
verwerkt of indien worden aangepast om vervolgens te stoppen 
met een papieren factuur. U zult hier later over worden bericht.

Meer info aangaande de contributie kunt verkrijgen op de spe-
ciale pagina op onze website (pagina Ledeninfo) http://www.
leerdamsport.nl/ledeninformatie/ledeninformatie-2 of stuur 
een mail naar ledenadministratie@leerdamsport.nl.t

Contributie(wijzigingen) Seizoen 2016-2017

Een paar weken geleden verscheen ineens in de Leerdamse 
openbaarheid het bericht dat de locatie LRC helemaal geen zek-
erheid is, als het gaat om de toekomstige plek van het Glaspark. 
Dat vanwege een nieuw (?) ontwikkeld plan om in West, dichtbij 
de groeiwijk Broekgraaf, een Brede school te huisvesten. Amb-
tenaren denken dat zij met de combi school en sport 2 vliegen 
in een klap kunnen slaan. Wonderlijk dat zoiets nu pas geland 
is, ik bedoel, in 2008 of ’09 was al bekend dat de Broekgraaf er 
zou komen en zoiets als extra schoolvoorzieningen lijkt dan toch 
een heel logisch gevolg.

Zo’n bericht valt natuurlijk prima bij ons ‘Leerdam Sporters’. 
Lekker doorvoetballen (of kijken) dicht bij huis, beter kan je het 
niet hebben. En natuurlijk, een hagelnieuw park, ook op de plek 
waar nu LRC zit is prima, maar het is logisch dat je het als Leer-
dam Sporter prettiger vindt om dicht bij huis te blijven. Grappig 
vind ik het dan ook om te lezen dat de LRC-locatie NOOIT een 
zekerheid is geweest, het was slechts een optie….. Dat zal 
allemaal wel, maar tegelijk is er over een andere locatie niet 
echt in het openbaar gesproken. En al helemaal niet over de 
Leerdam Sport locatie. Ben ik goed geïnformeerd dan moet dat 
haalbaarheidsonderzoek dat door een externe partij verricht is, 
zo goed als klaar zijn. Ik ving al op dat wij het als Leerdam Sport 
met slechts 2 velden moeten gaan doen en dat er toch over een 
gecombineerde kantine gesproken wordt. Als dat laatste waar 
is dan vraag ik mij werkelijk af wat de heren en dames deskun-
digen dan gedaan hebben met de wens van in ieder geval Leer-
dam Sport en LRC om een eigen kantine(ingang) te hebben?

En wat zou er uit rollen als het om de financiële planning gaat? 
Ik ben geen bouwkundig e/o financieel specialist, maar toen 
ik hoorde dat de Glasparkbegroting 4 à 4,5 miljoen bedroeg 
leek mij dat minimaal. een kunstgrasveld kost al gauw 4 ton 
keer misschien wel 4 velden, plus 2 natuurgras velden 3 ton, 
plus 2 hockeyvelden (waarom 2 eigenlijk? Een voorzitter die de 
groeiwijk Broekgraaf niet als kans, maar als bedreiging zag, wil 
op een andere locatie wèl groeien en gaat van 1 naar 2 velden) 
à 3 ton, plus een korfbalveld, ook zomaar 1 ton, zitten we al op 
2,6 miljoen. Dan nog mogelijk nog extra grond aankopen, kleed-
kamers, bestuurskamers, kantines en opslagruimten, parkeer 
plaatsen, verlichting en hekken, nou knappe jongen die het voor 
dat geld rond krijgt.

In het begin van het project was ik gematigd positief, maar als 
de geruchten waar zijn, slechts 2 velden en geen groeimogelijk-
heid, ( terwijl wij de laatste 4 a 5 jaar volgens mij toch behoo-
rlijk gegroeid zijn) en geen eigen kantine, dan is dat positieve 
gevoel behoorlijk getemperd. Zelfs als we uiteindelijk op onze 
eigen plek uitkomen, die dan alleen qua historie een eigen plek 
zal zijn.

Bernardus
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Uit eerste hand  (een woord van onze leider)

Leerdam Sport, club met een doel

Het seizoen 2015/2016 is afgelopen.

Het was een teleurstellend seizoen waarin we als 13e zijn geëin-
digd en daardoor zijn gedegradeerd naar de 3e klasse.

Aan het einde van het seizoen zijn we wezen eten bij één van 
de sponsors van de club Tassos in Asperen en ter afsluiting heb-
ben we nog een Chinees buffet gehad bij de club, ondanks alle 
teleurstellingen waren het toch twee leuke avonden.

We hebben afscheid genomen van Marek en Tim (Heukelum), 
Yat wing (VVA), Mark van Dalen (HSSC'61) en Mark Steenbeek 
(Everstein).

Verder is er ook afscheid genomen van assistent trainer Robert 
Usmany.

Yoni Sahertian wordt de nieuwe assistent trainer en er zijn zes 
nieuwe spelers aangetrokken. Ook Nowa Wattimury komt de 
selectie versterken.

Eind juli beginnen we met de trainingen en we spelen twee 
oefenwedstrijden thuis tegen Haaften en SV Bolnes.

sven stam.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni was de Samenloop voor Hoop 
weer in Leerdam. Dit is een organisatie die door geheel Neder-
land een 24-uurs wandelevenement organiseert om geld in te 
zamelen voor het KWF.

Tijdens de vorige editie in 2011 was Leerdam Sport de trotse 
gastheer van dit evenement. Dit jaar was de keuze van de 
organisatie gevallen op het buitenterrein van Schreuders Sport 
International en de Plesmanstraat.

Uiteraard mocht Leerdam Sport op dit evenement ook niet 
ontbreken. Op initiatief van Leon Nieuwboer hebben we toch 
weer een team bij elkaar kunnen krijgen uit allerlei lagen van de 
samenleving. Het team bestond uit (oud) leden, bestuursleden, 
vrijwilligers en andere mensen die de club een warm hart 
toedragen en om 24 uur lang de strijd aan te gaan tegen deze 
slopende ziekte.

Goed, eenmaal als team ingeschreven begint het organiseren. 
Het is de bedoeling dat de teams tijden deze 24 uur zelf ook ac-
ties gaan organiseren om de opbrengst van het evenement nog 
verder omhoog te stuwen. Maar wat gaan we dan doen? Een 
voetbal-gerelateerde actie, dat mag natuurlijk niet ontbreken. 
En verder? Iets verkopen? Je wilt natuurlijk niet in het vaarwa-
ter van de andere teams komen of aanbieden wat andere teams 
ook al aanbieden. Hamburgers, saté met brood of een lekker 
kopje soep worden helaas niet goedgekeurd i.v.m. de voedsel- 
en warenwet. Enveloppentent, wordt al door meerdere teams 
gedaan. Een loterij? Daar hebben we prijsjes voor nodig, op 
zoek naar sponsors dan maar. Een groot deel van de midden-
stand van Leerdam e.o. blijkt al geïnvesteerd te hebben in de 
andere teams. Er blijft maar weinig over voor Leerdam Sport.

We besluiten om met de deelnemers een avondje bij elkaar te 
komen en ideeën uit te wisselen.

Er wordt o.a. besloten om tijdens de jaarlijkse familiedag lege 
statiegeldflessen in te zamelen. Dankzij het snelle handelen 
van onze voorzitter John Boekelman en webbeheerder Atilla 
Tasdögen wordt deze actie snel via de sociale media en op de 
site kenbaar gemaakt. En niet zonder succes. Binnen 2 dagen 
worden er bijna 200 flessen en dus bijna € 50,- opgehaald. Onze 
dank hiervoor.

De acties tijdens het evenement bestonden o.a. uit penaltyschi-
eten met kans op leuke prijzen beschikbaar gesteld door o.a. 
Wok restaurant de Pauw, Tuincentrum ´t Westen en Subtropisch 
zwemparadijs het Caribabad, verkopen van slaatjes en eieren-
gooien. Het eierengooien bleek, met heel veel dank aan Richard 
Brandsma, een groot succes. Schijnbaar wilde half Leerdam 
altijd al een ei naar die kale schedel van hem gooien. 

Het evenement zelf bleek, ondanks het wat mindere zomer-
weer, ook een groot succes. Er is onderling veel gelachen maar 
uiteraard ook vaak stilgestaan bij de dierbaren die we verloren 
hebben aan deze verschrikkelijke ziekte.  
Zo ook tijdens de sluitingsceremonie waarbij alle teams met 
zoveel mogelijk lopers aanwezig waren. Dit zorgde bij mij, en 
ik denk bij vele andere medestanders, toch wel even voor een 
kippenvelmomentje en een flinke brok in de keel.

Na de sluitingsceremonie werd de eindstand bekend gemaakt 
en vol trots kan ik u mededelen dat de actie namens team 
Leerdam Sport, club met een doel € 1649,30 en namens alle 
deelnemende teams in totaal € 72.450,- opgebracht heeft.

Hierbij wil ik o.a. Wok restaurant de Pauw, Tropisch zwem-
paradijs het Caribabad en tuincentrum ´t Westen bedanken 
voor hun sponsorbijdrage.

Tevens bedank ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, 
heeft bijgedragen aan deze actie voor hun inzet en hoop ik bij 
de volgende editie van dit goede initiatief weer op jullie steun 
te kunnen rekenen.

robin van der Burg
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Heb je een vrouw? Ja
04. Komt je zoon ooit bij Leerdam Sport voetballen? Ja
05. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam sport? Ja
06. Is Ronald de beste leider voor het 5e? Ja
07. Kunstgras?  Nee
08. Nog altijd in vorm om in het 5e te voetballen? Ja 

naam:
Anjo van dijk 

Elftal: Zaterdag 5
Positie: Linkshalf

Voetbalt sinds 1990 bij LSP

09. Worden jullie ooit nog een keer kampioen? Nee
10. Drink je wel eens een biertje? Ja
11. Glaspark? Ja
12. Zijn al je acties doordacht? Nee
13. Is Jaco Brongers nog steeds de beste voetballer? Ja
14. Ben je altijd extra fel tegen Vuren? Ja
15. Moet je altijd op donderdag avond werken? Nee
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

Beste Bernardus

om maar met de deur in huis te vallen, wat een leuk en 
origineel artikel in de laatste Brug over Johan Cruijff. Ik vond het 
totaal niet misstaan tussen alle artikelen over onze club  
Leerdam Sport’55. Ondanks dat je van mening bent dat alles 
wat je schrijft over JC reeds bekend is, komen er voor vele lezers 
toch weer nieuwe feiten aan het licht. Wel vraag ik mij na dit 
artikel af wat je nu eigenlijk bent; columnist, schrijver, clubblad-
schrijver of veredeld journalist?

Terugkomend op jouw artikel over Jopie (zo werd Cruijff in zijn 
jeugd in Betondorp genoemd) kan er niet genoeg over hem 
worden geschreven. Hij is niet alleen een geweldige voetballer 
geweest, maar ook een maatschappelijk betrokken persoon. Hij 
verdient het gewoon om zoveel aandacht te krijgen. Natuurlijk 
er is genoeg mis gegaan rondom zijn persoon. Ook dat moet 
worden benoemd, maar dat mag nooit de boventoon gaan 
voeren. Kijk nu bijvoorbeeld naar de fluwelen revolutie bij Ajax.  
In de kern heeft JC volkomen gelijk en in eerste instantie kreeg 
hij het ook voor elkaar. Er werd weer meer aandacht gegeven 
aan het individu, iets wat ontzettend belangrijk is voor het 
attractieve voetbal waar Ajax voor stond of behoort te staan. 
Alleen met Wim Jonk verdween bij Ajax de laatste en echte 
volger van JC van het toneel. Ik weet zeker dat JC zich in de 
hemel hierover nog één keer kwaad hebt gemaakt en ervoor 
gezorgd heeft dat Ajax dit jaar geen landskampioen is ge-
worden. Het voetbal van het huidige Ajax is niet het Ajax zoals 
Cruijff graag zou zien.

Ik vind het alleen zo verschrikkelijk jammer dat er pas over 
iemand wordt geschreven als deze komt te overlijden. Voor de 
persoon zelf is het dan te laat om deze waardering te krijgen. 
Waarom niet gewoon bij leven een prachtig artikel over Philip 
Cocu, Robin van Persie, Rick Kruijs of Reinier “Beertje” Kreijer-
maat schrijven. 

open BrIeF AAn BernArdUs

Ik wil nog verder gaan, een artikel over Jan Niks of Teunis Klok, 
leden van ons kampioenselftal van ’67 in ons clubblad. Het is 
een geweldige waardering voor mensen die op sportief gebied 
veel voor onze club hebben betekend. 

Waardering wordt ook onderkend binnen onze club. De ere-
galerij in de kleine kantine met de namen van erevoorzitters, 
ereleden en leden van verdienste is hier een mooi voorbeeld 
van. Deze mensen hebben zich vele en vele jaren (en voor som-
mige leden hun hele leven) ingezet voor het voortbestaan van 
onze club Leerdam Sport ’55. Helaas komen mensen die pas 
kort bij de club zijn niet voor zoiets in aanmerking. Hier zou men 
bij Leerdam Sport ook iets mee moeten doen.  
Bij onze collega-vereniging Unitas uit Gorinchem wordt ieder 
jaar “de Roodbroek van het jaar” gekozen. Deze persoon wordt 
in het zonnetje gezet voor de inzet die hij/zij het afgelopen 
seizoen heeft getoond.

Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld jaarlijks op de goed 
georganiseerde Familiedag of op een vrijwilligersavond “de 
Rood-witter van het jaar” de Joop Sterk-Award overhandigd 
krijgt voor zijn verdiensten?

Ik ga zelfs verder, ik nomineer bij dezen het koppel Wilma 
Meijdam/Gil Tapirima (voor het initiatief om vrouwenvoetbal 
binnen Leerdam Sport ’55 nieuw leven in te blazen), Edwin Mo-
lenaar (wat doet hij fantastisch werk voor onze jeugd) en Bertus 
van der Kolk (afscheid nemende leider van ons veteranenelftal). 
Wat vind jij, Bernardus?

Met vriendelijke groeten,
daan ruis

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport
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In Memoriam: Joop Sterk

Afscheid nemen van iemand waar je van houdt is enorm 
ingrijpend, 9 april 2016 is mijn man, onze pa en trotse opa Joop 
sterk overleden.

de troost bestaande uit een hand, kaart en bloemen van het 
bestuur, 1e elftal, de werkers, de harde kern en de woorden 
van voorzitter John Boekelman heeft ons goed gedaan.

De grote opkomst bij de crematie van Joop, willen wij iedereen 
hier voor bedanken.

namens,

Stineke
Andre en Linda
Danique, Jesse en Kelly
Jesse, Bo-Ann en Jenna Mae

Hester en Jeroen
Bram en pim



            15                          juni 2016 I DE BRUG             DE BRUG I juni 2016        14

Sportaccommodatie Glaspark

Inleiding
Vorig voorjaar is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de haal-
baarheid van het Glaspark. Uit dat onderzoek is gebleken dat 
het Glaspark een realistisch idee is. Het Glaspark leek destijds 
financieel haalbaar en er was ook voldoende draagvlak voor 
het plan bij de verenigingen en bij de gemeente Leerdam. Vanaf 
dat moment trekken de verenigingen en de gemeente Leerdam 
samen op om het plan Glaspark verder uit te werken. De kern 
van het plan is dat de vier verenigingen gaan samenwerken en 
voorzieningen gaan delen. Dit alles om te komen tot een toe-
komstbestendig en betaalbaar sportpark waar de verenigingen 
zich goed kunnen ontplooien.

activiteiten deze zomer
De volgende activiteiten worden de komende maanden uit-
gevoerd:

Werkgroep Capaciteit en Velden
Een werkgroep die bestaat uit leden van de vier verenigingen en 
ambtenaren van de gemeente Leerdam is volop aan de slag om 
vast te stellen hoeveel velden en voorzieningen er nodig zijn op 
het Glaspark. Op basis van de huidige ledenaantallen, het aantal 
teams en de toekomstverwachtingen wordt in detail uitgewerkt 
over hoeveel velden het Glaspark moet beschikken en welke 
soorten velden nodig zijn (kunstgras, natuurgras, etc.). Ook 
kijkt de werkgroep naar de (on)mogelijkheden om deze velden 
te realiseren op hetzij het sportpark Bruinsdeel (LRC), hetzij 
het sportpark van Leerdam Sport / sportpark De Punt (hockey 
en korfbal). De werkgroep maakt ook een berekening van de 
investeringen en van de exploitatiekosten. Naar verwachting 
levert deze werkgroep over enkele weken haar eindrapport op. 
De werkgroep wordt ondersteund door Adviesbureau Riet.

Werkgroep Gebouw en Identiteit
Een tweede werkgroep, die ook bestaat uit leden van de vier 
verenigingen en ambtenaren van de gemeente Leerdam, werkt 
op dit moment aan een plan voor een gezamenlijk kleed-/
clubgebouw. Deze werkgroep onderzoekt welke ruimten de 
verenigingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren 
op het Glaspark. Gekeken wordt naar kleed- en wasruimten, 
scheidsrechters ruimten, kantineruimten, etc. Het eindprod-
uct van deze werkgroep is een programma van eisen voor het 
kleed-/clubgebouw, een berekening van de investeringen en 
exploitatiekosten en een keuze voor de ligging op het park. 
Centraal in de werkzaamheden van deze werkgroep staat de 
afweging “delen van ruimten en voorzieningen” versus “behoud 
van identiteit”. Deze werkgroep wordt ondersteund door het ar-
chitectenbureau Traanberg. De verwachting is dat de werkgroep 
begin juli klaar is met de werkzaamheden.

Werkgroep Financiën
Als laatste is een werkgroep actief die een exploitatiebegrot-
ing opstelt voor het park en nagaat wat de financiële gevolgen 
zijn voor de verenigingen. Ook deze werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de vier verenigingen en de gemeente 
Leerdam. De werkgroep Financiën wordt extern ondersteund 
door een nog te selecteren accountantskantoor.
 Tegelijkertijd worden onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen 

De gemeente Leerdam ontwikkelt het plan Glaspark, 
samen met de buitensportverenigingen hC Leerdam, 
KV ter Leede / de Jager, Leerdam sport en VV LRC 
Leerdam. Doel is te komen tot één centrale, eigentijdse 
multifunctionele buitensportaccommodatie voor deze 

vier verenigingen. Deze zomer wordt het plan uitgewerkt 
waarna in het najaar de gemeenteraad en de Algemene 
Ledenvergaderingen van de vier verenigingen om goedkeur-
ing wordt gevraagd.

voor het verkeer en parkeren, ruimtelijke kansen en beperking-
en en naar de mogelijkheden om met meer groepen gebruik 
te maken van deze nieuwe locatie door bijvoorbeeld scholen, 
zorginstellingen, recreanten, etc. (de buurthuisfunctie).

Locatiekeuze
Een belangrijk moment in de plannenmakerij is de keuze voor 
de locatie van het Glaspark. Op dit moment zijn er twee moge-
lijke locaties voor het Glaspark, te weten sportpark Bruinsdeel 
(LRC) en het sportpark van Leerdam Sport. De keuze wordt 
gemaakt op basis van een objectieve vergelijking van de twee 
locaties, waarbij de volgende onderwerpen worden vergeleken 
en beoordeeld:

•Ruimtelijk: Op welke van de locaties kunnen de velden, voor  
zieningen en het kleed-/clubgebouw het beste worden gereali-
seerd, waar kan de problematiek van verkeer en parkeren het 
beste worden opgelost, waar zijn de ruimtelijke beperkingen 
het kleinst, etc.?

•Financiën: Wat kost de realisatie van het sportpark op elk van 
de locaties, moet extra grond worden aangekocht en wat is de 
te verwachten prijs van die grond, is het mogelijk om de parken 
te herontwikkelen en welke exploitatiekosten mogen worden 
verwacht?

•Inhoud/sport: Op welke locatie kan de samenwerking met 
scholen, zorginstellingen en welzijn het beste slagen, op welk 
park heeft medegebruik de beste kansen, etc.?

Nadat een besluit is genomen over de voorkeurslocatie wordt 
het plan Glaspark voor die locatie verder uitgewerkt. Het uit-
gewerkte plan, inclusief alle gevolgen voor de verenigingen en 
de gemeente wordt begin september gerapporteerd. Op basis 
van dat rapport wordt besloten of het Glaspark ook daadwerke-
lijk gerealiseerd gaat worden. de besluitvorming daarover vindt 
plaats in de gemeenteraad en tijdens Algemene Ledenvergader-
ingen van de vier verenigingen.

Externe projectleiding
Om de objectiviteit, diepgang en kwaliteit van alle onderzoeken 
te waarborgen heeft de gemeente Leerdam, in samenspraak 
met de 4 verenigingen, Dick Leijen van het buro Hospitality 
Group als een externe projectleider aangetrokken. Dick Leijen 
heeft inmiddels 25 jaar ervaring als adviseur in de sector sport 
en recreatie en heeft gewerkt aan meerdere plannen rond 
multifunctionele sportparken. De projectleider coördineert alle 
werkzaamheden, toetst de resultaten en bewaakt de onaf-
hankelijkheid. Deze projectleider wordt aangestuurd door een 
Stuurgroep. Deze Stuurgroep wordt binnenkort geïnstalleerd 
en bestaat uit twee wethouders en uit vertegenwoordigers van 
de vier verenigingen. In de Stuurgroep wordt ook het besluit 
genomen over de locatie voor het Glaspark.

Bron: de website van de gemeente Leerdam.

Deze nieuwsbrief verschijnt elke 14 dagen en wordt geplaatst 
op de website van de gemeente Leerdam, de gemeentepagina 
van Het Kontakt en op de facebookpagina van het Glaspark.
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dag daan,

Wat leuk! Een reactie op mijn ‘column’. En ook nog een schrif-
telijke! Dank daarvoor. Je zit eigenlijk stiekem toch te wachten 
op een reactie als je zoiets schrijft. En heel veel reacties komen 
er niet, is mijn ervaring. Logisch natuurlijk, want wie weet nou 
eigenlijk wie Bernardus is? En dan doe jij daar nog een schepje 
bovenop door jezelf af te vragen wat voor rol die die Bernardus 
nou eigenlijk heeft.  Een ding ben ik niet! Ik ben geen journalist 
en al helemaal geen veredelde journalist, wat dat laatste ook 
mag zijn.  
Zaden worden nog wel eens veredeld, maar of er voor journalis-
ten ook zo’n behandeling bestaat waag ik te betwijfelen
k ben als columnist begonnen, maar aan de voorwaarden van 
een column voldoen mijn stukjes echt niet.  Door de vorm van 
de Brug kan je niet echt actueel zijn. Bovendien, en dat is veel 
belangrijker, een columnist heeft het vermogen actuele zaken 
kort heel scherp neer te zetten inclusief boodschap. En dat is 
echt een kunst! (die ik niet versta). Bedenk je ook nog dat er 
tussen schrijven—dat ik al op het laatste moment doe- en het 
drukken ook een paar dagen zit, dan is mijn conclusie dat ik ge-
woon ‘stukkies’ voor De Brug schrijf, maar ja, het beestje moet 
een naam hebben. 

JC dan. Bijna 3 maanden geleden overleed Hij (als ik dit schrijf)
en nog steeds worden er links en rechts boeken over zijn leven 
gemaakt. Inderdaad een fenomeen op veler gebied.
Ik geloof niet zo heel erg in een leven in het hiernamaals, maar
naast wat jij opvallend vond, vond ik het opvallend dat Barcelo-
na zo van slag was de eerste 5 à 6 wedstrijden na het overlijden
van Hem. Verlies op verlies en even was daar de vrees voor het
verliezen van het kampioenschap alla Ajax, maar Barca vond net
op tijd het juiste spoor weer. Overigens denk ik dat Johan al bij
Zijn leven die aandacht kreeg die Hij verdiende.

Beste daan

KOP Beveiliging schenkt een nieuwe kluis

Of dat op heel ander niveau geldt voor onze echte clubhelden 
en echte veteranen, zoals jij aanhaalde, Jan Niks en Teunis Klok 
weet ik niet. Misschien ligt daar inderdaad wel een mooi idee.                                                        
Wat vind je trouwens van het idee om leden de gelegenheid 
te geven een artikel over hun idool te schrijven? Dat werkt 
misschien nog beter dan wanneer iemand die geen journalist 
is allerlei wetenswaardigheden van Internet plukt en opschrijft. 
Het gaat om een idool dat voor diegene zo belangrijk is om er 
vanuit het hart over hem of haar te schrijven.

Wie is de Leerdam Sporter van het seizoen?  Ik vind het een 
uitdagend idee om niet alleen de mensen die hun leven lang bij 
Leerdam Sport hand en spandiensten verrichten in het zonnetje 
te zetten, maar dat zelfs per seizoen te bekijken. Dat werkt wel-
licht aanstekelijk en sowieso is het idee verfrissend.  Misschien 
is het dan ook nog een idee om naast jouw nominaties mensen 
1x per seizoen de gelegenheid te geven hun kandidaat te pro-
moten in De Brug. Bijkomend voordeel is dat ik inschat dat de 
redactie van dit clubblad het als een welkome aanvulling op het 
bestaande aanbod ziet.  Je moet je gedachten daar maar eens 
verder over laten gaan, want je weet; wie het voorstel oppert is 
de eerst aangewezene om het handen en voeten te geven.

Het EK loopt nu, zaterdag heb ik, eigenlijk zoals altijd, gen-
oten van Andres Iniesta. Eigenlijk past hij ook een beetje in de 
bovengenoemde alinea. Naast de Messi’s en Ronaldo’s komen 
dergelijke voetballers eigenlijk net niet aan de hen zo gegunde 
absolute eer toe.  daarvoor moet er dan maar een soort oeuvre 
prijs ontwikkeld moeten worden.  
Zo zie je maar Daan, het antwoord op de vraag welke rol ik 
uitoefen is dan wellicht gegeven, maar ook de rol van klankbord 
zit mij als gegoten. 
Ik hoop dat jij nu al (!) ervaart hoe leuk het is als iemand op een 
ingezonden stuk reageert en ik ben benieuwd  naar je reactie.

Bernardus

Naar aanleiding van een inbraak en de diefstal van onze kluis 
heeft Jorn Krijgsman namens Kop Beveiliging uit Leerdam een 
nieuwe kluis geschonken. Een gebaar wat wij als vereniging zeer 
op prijs stellen. Wie zijn zij eigenlijk waardoor ze dit zeer gener-
euze gebaar hebben gedaan. Hieronder een korte introductie.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

Kop Beveiliging is een breed gecertificeerd familiebedrijf waar 
alles draait om veiligheid

Als het gaat om uw veiligheid wilt u zeker weten dat u een 
betrouwbare partner in huis haalt. Onze focus ligt specifiek op 
beveiligingstechniek, hier zijn we dan ook volledig op ingericht. 
Doordat wij voldoende capaciteit in de buitendienst hebben 
en beschikken over een hoogwaardige en snelle servicedienst, 
staan onze specialisten altijd voor u klaar!

Al sinds 1983 staan kwaliteit en service bij ons voorop en zijn 
we bij uitstek uw partner om het advies, de installatie, service 
en onderhoud van uw beveiligingssysteem te verzorgen. Wij 
zijn gespecialiseerd in het beveiligen van zowel woningen en 
bedrijven. Als extra service staan we 24 uur per dag voor u klaar 
en zorgen ervoor dat u altijd veilig bent!

Wilt u meer informatie, of wilt u nader kennis maken? Wij nodi-
gen u graag uit in onze showroom voor een heerlijke kop koffie!
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Familiedag 2016

TOT VOLGEND JAAR!!

De Familliedag Commissie wil de volgende bedrijven en personen bedanken voor hun bijdrage aan onze familiedag

CSI INDUSTRIES RAAMSDONKSVEER
RISTORANTE PIZZERIA DA PIERO

PARTYVERHUURLEERDAM.NL
PARTNER COMMISSIE

John Boekelman - Frans van den Oever - Johan de Veer - John Hennekes - Dick Kruijs - Hans Soomer
Rob Renaud - Manus Niks - Jaco Brongers - Rene Kuit - Jan Niks - Leo Blom - Dick de Jong - Marco Vink - Richard Brandsma 

Fred Michels - Sven Stam - Ronald en Liesbeth Joosen - Marcel Hennekes - Machel Kool - Bertus v.d. Kolk - Joop en Stineke Sterk 
Adrie van der Linden - Michel van Rossum - Henri van Wijk - Familiedag commisie - Kantine personeel -Activiteiten commisie

DJ Henk / DJ Madtee - Bestuur Leerdam Sport '55 - Jeugd commisie - Vrijwilligers.
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De voorjaars competitie begonnen we met de F3 met 5 kin-
deren die aanvulling zouden krijgen van de F4. We hadden een 
afspraak dat er op roulatie elke week spelers met de F3 mee 
zouden doen. Dit liep vlekkeloos het hele seizoen.

We begonnen sterk aan de competitie met gelijk een overwin-
ning bij de latere concurrent Sliedrecht. Met leuk voetbal won-
nen we onze wedstrijden in de competitie, maar ook Sliedrecht 
bleef winnen en zo kwam de dag dat de concurrent op bezoek 
kwam. Dit was de wedstrijd van de waarheid, bij winst zou 
er een gat ontstaan van 6 punten. Helaas ging de winst naar 
Sliedrecht. Onze eerste verlies partij en gelijk in de stand was 
het resultaat.

De jongens lieten de koppies niet hangen en geloofden nog in 
de titel. We bleven onze wedstrijden winnen en Sliedrecht liet 
in de laatste wedstrijd onverwacht punten liggen. Dit was voor 
ons de kans en met nog 2 wedstrijden op het programma was 
de opdracht 4 punten. De jongens waren zo gemotiveerd dat 
er in de laatste wedstrijden geen fouten gemaakt werden en 
waren we de terechte kampioen, met 9 overwinningen van de 
10 wedstrijden.

De voorjaars competitie van Kampioen F3.

Kampioenen.

De E3 zijn dit se voor en na-jaars kampioen geworden. De F4 zijn dit seizoen najaars kampioen geworden.
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Naam :  Connor Rubio
Leeftijd :  13
Elftal :  C1
Positie :  Centraal Middenvelder

Naam : Marcel van Leusden
Leeftijd :  54
Elftal :  2e Elftal (zondag veteranen)
Positie :  Rechter Middenvelder

Wat voor soort middenvelder ben jij?
Marcel: Ik ben een loper, een harde werker. Niet een buitenspo-
rig technisch speler maar wel één met een redelijk overzicht, al 
zijn er natuurlijk altijd die daar veel beter in zijn dan ik dat ben.
Connor: Ik ben een technische aangelegde middenvelder met 
een goed loop vermogen. Aanvallend ingesteld en ook ik geef 
graag steekballen naar onze aanvallers.

Wat zijn je sterkste punten als middenvelder?
Marcel: Mijn diepgang, mijn loopvermogen. Als ik mee doe dan 
spelen we vaak 4-4-2, en dan bestrijk wel heel de rechterflank. 
Ik probeer zo lang mijn conditie dat natuurlijk toelaat, mee aan 
te vallen en te verdedigen.
Connor: Passen is wel een van mijn sterkte punten. En ben ook 
technische aangelegd, ik kan wel goed zien wat er op het mid-
denveld gebeurd.

Wat zijn je zwakke punten als middenvelder?
Marcel: Misschien is het ontwijken van een duel mijn kracht. 
Ik ben niet echt een fysieke speler, je ziet mij niet zo snel een 
stevig duel ingaan. En een kopduel ga ik ook niet zo snel meer 
aan, maar dat is meer om dat ik bang ben om verkeerd terecht 
te komen.
Connor: Verdedigen is niet mijn sterkste punt. Koppen kan miss-
chien ook nog beter, maar het is niet zo dat ik al mijn kopduels 
in de wedstrijd verlies. Ik ben niet de aller langste in het veld, 
misschien heeft het daar ook wel een beetje mee te maken.

Nog een favoriete middenvelder?
Marcel: Rafael van der Vaart. En dan heb ik het wel over de 
jongere van der Vaart. Ik kon echt genieten van zijn overzicht 
en steek pasjes. Van Wesley Snijder kan ik ook genieten, maar 
op één of andere manier ging mijn voorkeur uit naar van der 
Vaart. En natuurlijk Andres Iniesta die staat voor mij nu echt op 
nummer 1.
Connor: Andres Iniesta is mijn favoriet. Hij is snel. Zijn dribbel 
en techniek zijn heel goed. En hij speelt aanvallend en scoort 
ook best veel.

Altijd op het middenveld gevoetbald?
Marcel: Nee niet altijd. Heb vroeger vooral veel op de back 
posities gespeeld. In de jeugd heeft mijn toenmalig leider Frans 
Vermeulen mij naar het middenveld geschoven. Ook toen al gaf 
mijn loopvermogen de doorslag. Al denk ik zelf dat ik veel te 
goed was voor de backpositie
Connor: Ook niet altijd. Vroeger heb ik in de spits gestaan. Sjaan 
Sleeuwenhoek heeft mij in de D op het middenveld gezet. Maar 
mijn voorkeur gaat wel uit om weer in de voorhoede te spelen.

Waar moet volgens jou een moderne middenvelder aan 
voldoen?
Marcel: Paul Pogba. Die heeft alles wat een moderne midden-
velder volgens mij aan moet vol doen. Fysiek sterk, conditioneel 
sterk, en hij kan scoren.
Connor: Ik sluit me aan bij Marcel :-).

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 zij het voetbal 
benaderen. Dit keer zijn dat Marcel en Connor.

Back Back2



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

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

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

0345 - 61 95 05
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Wat is de Grote Clubactie?

Of het nu om sport, muziek of cultuur gaat, alle verenigingen 
zijn bij ons welkom. Uw vereniging bestelt verkoopboekjes 
(voor gegevens kopers) en/of loten bij de Grote Clubactie. Uw 
vereniging verkoopt de loten voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 
80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt 
een loterij georganiseerd, waarbij lotenkopers vele prijzen kun-
nen winnen, waaronder € 100.000,-. Dit is al sinds het eerste lot 
een feit en daarmee ook de kracht van de Grote Clubactie. De 
opbrengst voor verenigingen ligt ongeveer tussen de € 1.000,- 
en € 10.000,- per vereniging!

Extra inkomsten

Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. Clubhuizen 
hebben onderhoud nodig en materialen moeten worden 
vervangen. elk jaar realiseren ongeveer 6.000 verenigingen via 
de Grote Clubactie hun doelen. Van de opbrengst gaat 80% (dus 
€ 2,40 per lot) rechtstreeks naar de clubkas. Van de overige 20% 
organiseert de Grote Clubactie de loterij met onder andere een 
hoofdprijs van € 100.000,-.

start 2016: 1 oktober!

wDe Grote Clubactie begint dit jaar op zaterdag 1 oktober 2016. 
Loten mogen t/m 17 november 2016 geregistreerd worden.

Voor meer informatie, ga dan naar de website: https://clubac-
tie.nl/

STEUN UW CLUB!

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

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



Gasterij
Posthuys

het oude

Hotel
RestaurantGasterij

Posthuys

het oude

Hotel
Restaurant

(H)EERLIJK ETEN
STIJLVOL FEESTEN

LUXE OVERNACHTEN
Meent 57, 4141 AB  Leerdam 

Tel  0345 618393
www.hetoudeposthuys.nl
info@hetoudeposthuys.nl

Kijk eens op onze website www.travelxl.nl/astra daar vindt u alle reizen en de mooiste vakanties.
U boekt veilig en vertrouwd het beste aanbod voor de beste prijs met de service van:

Kerkstraat 55a - 4141AV  LEERDAM Tel: 0345 631212

TravelXL Reisburo Astra 

sense for travel 
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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.

Van Eijk Verf en Wand

Van den Berg Makelaars

Verhoeks Bloemen

Verkuil

Vink Motoren

Voetbalschool Balcontrole

Witgoed specialist

WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2015 – 2016 GEsChoNKEN DooR:

Inmiddels heeft een beperkte PARTNERCOMMISSIE toch de zo 
broodnodige “PARTNERS” voor de vereniging benaderd en voor 
onze vereniging weten te winnen.

Zo heeft ‘NEMAS uitvaartverzorging’ van ons bestuurslid John 
Smit, een reclamebord langs ons hoofdveld en een advertentie 
in het clubblad geplaatst.

Slagerij Leerdam in de Fonteinstraat en Tand Prothese Praktijk 
Clarie Doorman, Hoge Minstraat 9, ASPEREN hebben toegezegd, 
bij het ingaan van het nieuwe seizoen, een reclamebord te 
plaatsen.

Wij bedanken Grieks Restaurant TASOS uit ASPEREN voor de 
ontvangst en de sponsoring van het 3 gangen menu aan de A 
selectie na afloop van het seizoen.

De Partnercommissie heeft dankzij het ‘RIVIERENLAND FONDS’ 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van 
de Familiedag.

Wij bedanken hierbij alle PARTNERS (Sponsoren) welke Leerdam 
Sport financieel of “ in natura” het afgelopen seizoen hebben 
ondersteund en wensen iedereen een prettige vakantie toe.

Namens de partnercommissie,
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

DE WITH
Tuin- en Parktechniek

www.lmbdewith.nl - info@lmbdewith.nl - Leerdam TEL: (0345) 617322

Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
DE WITH

Tuin- en Parktechniek

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

Leerdam sport B1

Leerdam sport E1

Leerdam sport F1

Leerdam sport C1

Leerdam sport E2

Leerdam sport F2

Leerdam sport D1

Leerdam sport E3              Kampioen

Leerdam sport F3              Kampioen

Leerdam sport F4              Kampioen

Leerdam sport 2

Leerdam sport 5

Leerdam sport 3

Leerdam sport 2 (zon)

Leerdam sport 4

Leerdam sport VR1

1 VVAC 2 22 - 46 
2 Alblasserdam 2 22 - 43
3 Ameide 2 22 - 42
4 sc everstein 22 - 37
5 DESK 2 22 - 35
6 rijsoord 4 22 - 33
7 Groot-Ammers 2 22 - 32
8 Drechtstreek 3 22 - 32
9 Sliedrecht 3 22 - 28
10 Wieldrecht 4 22 - 22
11 Leerdam sp.'55 2 22 - 13
12 AsH 2 22 - 10

1 AsH 3 22 - 54
2 Tricht 5 22 - 42
3 Leerdam sp.'55 5 22 - 39
4 Heukelum 4 22 - 38
5 Asperen 3 22 - 36
6 Haaften 3 22 - 35
7 sc everstein 4 22 - 32
8 LRC 6 22 - 32
9 Vuren 3 22 - 23
10 Nivo Sparta 7 22 - 23
11 MVV'58 4 22 - 16
12 Lekvogels 4 22 - 08

1 DSC 5 18 - 52
2 SCZ 3 18 - 40
3 Ophemert 3 18 - 37
4 Theole 5 18 - 28
5 Wadenoijen 4 18 - 27
6 RKJVV/V. Dalsen 5 18 - 20
7 Leerdam sp.'55 2 18 - 19
8 MEC'07 4 18 - 13
9 SCR 4 18 - 13
10 BZS 5 18 - 10

1 HSSC'61 VR1 22 - 63
2 Ophemert VR1 22 - 57
3 Brakel VR1 22 - 43
4 ASH VR1 22 - 42
5 SV BLC VR1 22 - 41
6 Hedel VR1 22 - 35
7 Haaften VR1 22 - 25 
8 ST Herovina/VurenVR1 22 - 25
9 Heukelum VR1 22 - 23
10 MVV'58 VR2 22 - 20
11 Lekvogels VR1 22 - 06
12 Leerdam sp.'55 VR1 22 - 04

1 GVV'63 C1 13 - 34
2 HSSC'61 C2 13 - 27
3 IFc c2 13 - 24
4 Unitas c2 13 - 24
5 Hardinxveld C3 13 - 21
6 Leerdam Sp.'55 C1 13 - 21
7 BZS C2 13 - 19
8 Heukelum C2 13 - 19
9 Asperen C2 13 - 18
10 Sparta'30 C1 13 - 18
11 RKTVC C4 13 - 13
12 Beesd c3 13 - 13

1 theole e1 10 - 30
2 Hardinxveld E1 10 - 16
3 GJS E1 10 - 14
4 sleeuwijk e1 10 - 10
5 RKTVC E1 10 - 09
6 Leerdam sp.'55 E1 10 - 09

1 RKTVC E4 10 - 25
2 Beesd e2 10 - 19
3 DSS'14 E1 10 - 17
4 sc everstein e1 10 - 14
5 Leerdam sp.'55 E2 10 - 10
6 Wadenoijen E2G 10 - 1

1 Leerdam sp.'55 E3 10 - 24
2 HHC'09 E2 10 - 16
3 RKTVC E6 10 - 12
4 BZS E3 10 - 11
5 Hedel e3 10 - 10
6 teisterbanders e3 10 - 10

1 HSSC'61 C2 7 - 18
2 GVV'63 C1 7 - 18
3 IFC C2 8 - 15
4 Leerdam Sp.'55 C1 8 - 14
5 Heukelum c2 9 - 13
6 Beesd C3 8 - 10
7 BZS C2 6 - 09
8 Sparta'30 C1 7 - 09
9 RKTVC C4 8 - 09
10 GVV C1 8 - 09
11 Asperen C2 9 - 09
12 Unitas c2 5 - 06

1 LRC 5 18 - 39
2 Leerdam sp.'55 3 18 - 35
3 Ameide 4 18 - 33
4 GJS 4 18 - 31
5 Sliedrecht 7 18 - 31
6 SV Meerkerk 4 18 - 28
7 Heukelum 3 18 - 28
8 SV Noordeloos 2 18 - 12
9 Lekvogels 3 18 - 11
10 SVS'65 2 18 - 088

1 Stedoco 3 18 - 43
2 Groot-Ammers 3 18 - 37
3 SV Noordeloos 3 18 - 30
4 Peursum 3 18 - 26
5 Kozakken Boys 4 18 - 26
6 Hardinxveld 4 18 - 25
7 Almkerk 3 18 - 22
8 Sliedrecht 8 18 - 22
9 Leerdam sp.'55 4 18 - 18
10 Ameide 5 18 - 07

1 Fc engelen F1 20 - 49
2 RKTVC F1 20 - 46 
3 Wsc F1 20 - 40
4 Leerdam sp.'55 F1 20 - 34
5 Emplina F2 20 - 30
6 RKDVC F1 20 - 30
7 Tricht F1 20 - 24
8 OJC ROSMALEN F1 20 - 23
9 Haarsteeg F1G 20 - 22
10 Nivo Sparta F1 20 - 14
11 theole F1 20 - 06

1 Stedoco F2 10 - 28
2 HSSC'61 F2 10 - 22
3 Heukelum F1 10 - 20
4 peursum F1 10 - 09
5 GJS F4 10 - 09
6 Leerdam sp.'55 F2 10 - 00

1 Kerkwijk D1 10 - 28
2 Herovina d1 10 - 23
3 SVW D1 10 - 15
4 Leerdam sp.'55 D1 10 - 09
5 VVAC D2 10 - 07
6 Roda Boys/Bom. D1 10 - 06

1 Leerdam sp.'55 F3 10 - 27
2 Sliedrecht F8 10 - 24
3 Groot-Ammers F6 10 - 15
4 Nivo Sparta F7 10 - 12
5 Well F3 10 - 09
6 Brakel F2 10 - 03

1 Leerdam sp.'55 F4 10 - 24
2 LRC F5 10 - 15
3 MVV'58 F4 10 - 14
4 DSC F8 10 - 12
5 Kozakken Boys F6 10 - 11
6 sleeuwijk F4 10 - 11



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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2000
Peter Vink en Vico Vink vieren kampioenschap. 

1967
Joop Sterk viert kampioenschap.

Uit de oude doos



steengoede
sierbestrating!sierbestrating!sierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

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

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

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

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

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

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

• Lijmen en worteldoek

5000 m2voorbeeldtuinen
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