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Voorzitterspraat
Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben, is de zomertijd al 
weer ingegaan en dit is meestal een teken dat het weer beter 
gaat worden en dat er ook avonds meer activiteiten zijn op 
onze velden, zoals uitgestelde wedstrijden van de jeugd en 
de senioren. Als bezoeker van onze jeugdteams moet het u 
opgevallen zijn dat ze er in een schitterend nieuw tenue bij 
lopen. Deze nieuwe kleding is geschonken door een ANONIEME 
sponsor. Langs deze weg wil ik de ANONIEME Sponsor nogmaals 
bedanken voor het schenken van de kleding voor onze gehele 
jeugdafdeling.

Ook het Europaplein wil ik hierbij bedanken, want als Hoofd-
sponsor van ons jeugdbeleidsplan kunnen wij diverse aankopen 
van spel en trainingsmateriaal doen en leden een trainerscursus 
laten volgen. dit alles met de bedoeling om het jeugdvoetbal 
binnen onze mooie club tot een hoger niveau te brengen. Want 
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zegt men toch en dat 
gaat zeker voor ons op.

Dit clubblad is uitgebreider dan normaal, dit heeft er mee te 
maken dat er een aantal jeugdleden zijn geweest die diverse 
leden (trainers, werkers, bestuursleden etc.) hebben geïnter-
viewd. Hun bijdrage kunt u elders in dit clubblad lezen.

Het is al wel weer even geleden, maar ja het clubblad komt nu 
eenmaal pas in april uit, dat was onze Nieuwjaarsreceptie. Het 
was weer gezellig druk met zoveel jubilarissen en bezoekers en 
ik kijk er dan ook met een goed gevoel op terug.

Het wordt als vereniging steeds moeilijker om het hoofd finan-
cieel boven water te houden. Veel geld moet er in gestoken 
worden om te kunnen voetballen. Jammer is het dan dat wij 
als vereniging rond de €.11.000,- over moeten maken aan 
de Gemeente Leerdam voor OZB, WOZ etc. Geld waar wij als 
vereniging niets van terug zien. Wij zijn niet de enige vereniging 
die dit soort bedragen moeten betalen, ook vv LRC Leerdam 
heeft zo’n bericht gekregen. Samen met LRC Leerdam hebben 
wij bezwaar aangetekend tegen deze aanslagen in de hoop dat 
er een kwijtschelding plaats zal gaan vinden.  
Ik zou het een schitterend gebaar vinden als de gemeente 
Leerdam deze aanslagen kwijt zal schelden, zeker al gezien 
het feit dat wij als sportverenigingen al jaren geen enkele cent 
subsidie krijgen en al jaren zelf onze broek ophouden. Ik hoop 
in ons volgende clubblad de reactie van de Gemeente Leerdam 
te kunnen geven.

tijdens de uitgestelde Jaarvergadering is John smit toe getre-
den tot het bestuur. Ik wens John veel succes met het uitvoeren 
van zijn bestuursfunctie. Jammer genoeg hebben wij afscheid 
moeten nemen van Albert Joosen als bestuurslid. Wegens 
diverse omstandigheden heeft hij moeten besluiten te stoppen 
als bestuurslid. Albert gaat niet helemaal verloren voor de club 
want hij blijft wel actief binnen onze Technische Commissie.

Voor wat betreft het Glaspark kan ik u nog weinig nieuws 
melden. Regelmatig zitten we met de Gemeente Leerdam rond 
de tafel maar het heeft nog niet gebracht wat we gehoopt 
hadden, namelijk op korte termijn een nieuw Glaspark. Zodra 
er nieuws is en er moeten beslissingen genomen worden zullen 
wij u als leden bijeenroepen voor een Ledenvergadering om uw 
mening te vragen.

Net voor de Kerst en voor de Pasen heeft onze activiteiten com-
missie bingoavonden gehouden. Gezien de opkomst zijn beide 
avonden een succes geweest. Mede dankzij de opbrengst van 
deze avonden kunnen er weer andere dingen georganiseerd 
worden in het belang van de leden van Leerdam Sport.
Het volgende grote feest zal onze Familiedag gaan worden. 
Op zaterdag 11 juni zal ons complex weer bol staan van de
activiteiten. De mensen van de Familiedagcommissie zijn al druk 
in de weer om alles te regelen. ik nodig u dan ook van harte uit 
om deze Familiedag te komen bezoeken.

Aan het einde van de competitie wordt de ranglijst opgesteld.  
Ik ben altijd positief ingesteld maar ik denk dat we het dit 
seizoen niet gaan redden met ons 1e elftal en zal degradatie 
naar de 3e klasse een feit zijn. We hebben de afgelopen jaren 
mooie tijden gehad en nu loopt het even niet zoals we gehoopt 
hadden. Onze TC is druk met het voeren van gespreken met 
huidige spelers over wat ze volgend seizoen gaan doen. Het kan 
toch niet zo zijn dat spelers ons gaan verlaten of stoppen omdat 
we degraderen. ik ben er van overtuigd dat we met de juiste in-
stelling van spelers, staf en de steun van u als trouwe bezoekers 
van ons 1e elftal, het volgend seizoen een schitterend seizoen 
moet gaan worden.

Ik wens u allen veel leesplezier met dit clubblad en ik hoop u te 
mogen ontmoeten tijdens de vele voetbaldagen en activiteiten 
welke gepland zijn op ons schitterende complex aan de Quirinus 
de palmelaan.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55"Het zou een

  schitterend gebaar   
                           zijn" 



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 0 - 0
23 apr: Wilhelmina'26 - Leerdam sport'55 0 - 0
30 apr: Leerdam sport'55 - SC Amstelwijck 0 - 0
07 mei: Leerdam sport'55 - vv Alblasserdam 0 - 0
14 mei: v.v. Almkerk - Leerdam sport'55 0 - 0

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 02 - 04 - 2016
#   team  g  W  gL   V P DPV DPt

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

1. Almkerk 20 14 5 1 47 43 16
2. SV Meerkerk 21 14 3 4 45 33 18
3. Altena 21 12 7 2 43 44 21
4. GJS 20 10 5 5 35 36 28
5. Alblasserdam 20 10 4 6 34 42 21
6. Tricht 21 9 6 6 33 52 35
7. GRC 14 20 10 3 7 32 38 33
8. Nivo Sparta 20 6 7 7 25 22 20
9. Wilhelmina'26 20 5 7 8 22 25 25
10. Hardinxveld 21 6 4 11 22 32 35
11. SC Amstelwijck 20 5 6 9 21 34 57
12. De Zwerver 21 5 3 13 18 18 50
13. Leerdam Sport'55 21 2 3 16 9 19 47
14. Unitas 20 1 5 14 8 16 48

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 loopt al weer op zijn einde en binnenkort vallen de 
eerste beslissingen. Ons 1e elftal moet nog 6 wedstrijden spelen 
en de kans op handhaving wordt met de week kleiner. Het 3e 
doet nog volop mee om de titel en ook een aantal jeugdteams 
doet een gooi naar de titel.

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 euro per maand 
worden verhoogd. Verder is het vanaf 1 juli 2016 niet meer mo-
gelijk om de contributie per maand te voldoen. Door het grote 
aantal leden dat de contributie niet betaald is de administra-
tieve 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.
Aan het einde van het seizoen komt ook het circus van de 
overschrijvingen weer op gang. Een van de voorwaarden voor 
overschrijving is dat de contributie moet zijn voldaan. Is deze 
niet voldaan, dan zal dit op het overschrijvingsformulier komen 
te staan en is de speler niet speelgerechtigd voor zijn/haar 
nieuwe vereniging.

achterstanden in contributies.
Dit blijft een punt dat ons als bestuur de nodige kopzorgen 
op blijft leveren. Wanneer je lid bent geworden van Leerdam 
Sport ’55 dan zijn daar rechten en plichten aan verbonden. Een 
van de plichten is het voldoen van de contributie. Helaas zijn 
er leden, die ondanks meerdere herinneringen, hier niet aan 
voldoen. Is de contributie 30 juni 2016 niet bijgeschreven op de 
rekening van Leerdam Sport, dan zullen deze leden per 30 juni 
2016 worden afgevoerd als lid van Leerdam Sport.

activiteiten.
De Activiteitencommissie heeft de Paasbingo georganiseerd. 
Deze activiteit was wederom een enorm succes en de opkomst 
was weer groot. Goed dat de vrijwilligers tijd en energie steken 
in het organiseren van activiteiten. De Familiedag is de slotac-
tiviteit van het seizoen. De Familiedag van Leerdam Sport is 
zaterdag 11 juni 2016.

scheidsrechters.
Het is elke week weer een hele klus om scheidsrechters te 
vinden voor het fluiten van een wedstrijd. Wij als bestuur waren 
dan ook content met Leerdam Sport 5, die voor de jeugdwed-
strijden van 26 maart maar liefst 6 scheidsrechters leverde. 
Klasse mannen. Een prima initiatief. Inmiddels zijn ook andere 
teams benaderd om scheidsrechters te leveren voor de jeugd-
wedstrijden. Een aantal teams denkt hier in mee. Afwachten of 
het initiatief van Leerdam Sport 5 een vervolg zal krijgen. Heb je 
dus tijd, geef je dan op om af en toe eens een wedstrijd van de 
jeugd te fluiten. De jeugdspelers en Leerdam Sport zijn hiermee 
geholpen.

Henri van Wijk
Secretaris



Interviews D1 

  Een Interview met John Boekelman 
  (Voorzitter Leerdam Sport ‘55)

Ook Emre Kösker heeft zijn best gedaan met het bedenken van 
vragen. Hij besloot de voorzitter John Boekelman een paar pit-
tige vragen te stellen.

Wat vindt u het leukste aan voorzitter zijn van Leerdam Sport 
’55?
Van Leerdam Sport een heel mooie vereniging maken. Ik wil er 
voor zorgen dat deze prachtige vereniging ook over 25 jaar nog 
bestaat.

Wat vindt u het minst leuk aan voorzitter zijn bij Leerdam Sport 
’55?
Het geouwet*****h***! De negatieve dingen die het met zich 
meebrengt. Mensen die zeuren op spelers, trainers en bestuur 
zonder dat ze weten waarom dingen zo besloten worden. 
Waarom een speler bijvoorbeeld niet wordt opgesteld. En het 
zeuren van mensen op het gebouw of de velden terwijl ze zelf 
nooit ergens mee willen helpen. Kritiek mag best, maar doe het 
dan zelf beter!

Kunt u zelf eigenlijk een beetje voetballen?
(John lacht hard) Ik heb maar heel even gevoetbald en was 
geen talent. Op 14 jarige leeftijd verbrijzelde ik mijn bovenbeen 
en dat kwam niet meer goed, net als met mijn hoofd ;-) Ik ben 
nog wel scheidsrechter geweest en werd al heel jong actief in 
allerlei functies bij Leerdam Sport.

Wilt u zelf nog iets kwijt?
Ik hoop dat Leerdam Sport weer een mooie en gezonde club 
wordt. Een club die een goede naam heeft. Ik vind het erg leuk 
dat we een anonieme sponsor hebben die de hele jeugd in een 
mooi en nieuw tenue heeft gestoken. Dus er zijn echt nog wel 
mensen die het beste met Leerdam Sport voor hebben!

Emre Kösker (Speler D1).

  Interview met Eloys Tapirima (Speler van het 1e)

Waarom ben je begonnen met voetbal?
Ik denk omdat mijn broer ook op voetballen zat.

Welke club wil je bereiken?
Feyenoord.

Wat is je lievelingsspeler van voetbal?
Iniesta van FC Barcelona.

Nassir Lechab (Speler D1).

  Interview met Sjaan Sleeuwenhoek (Trainer D1)

Welke positie heeft u vroeger gespeeld bij Leerdam Sport ’55?
In de jeugd was ik altijd verdediger.

Voor welke voetballer was u?
Michael Mols van FC Utrecht en Eric Cantona van Manchester 
United.

Hoe oud was u toen u met voetballen begon?
Ik was 7 jaar.

Welke speler vindt u de beste speler van Leerdam Sport ’55?
Marko Luksen van het eerste elftal.

Ezra Sahertian en Cihan van Holten (Spelers D1).

  Interview met Johan Teuling (Trainer C1)

Wat is uw favoriete team?
Feyenoord.

Wat is uw favoriete speler?
Lionel Messi.

Zat u vroeger ook al op voetbal?
JA.

Rafik Laiti (Speler D1).

  Interview met Olten Boerleider (Speler van het 2e)

Hoe lang voetbalt u al?
Ik voetbal al 30 jaar.

Welke positie speelt u en is het je lievelingspositie?
Ik speel linksback maar mijn lievelingspositie is rechtsbuiten.

Wat is uw lievelingsclub?
Feyenoord.

Euphrates Billy (Speler D1).

  Interview met Henk van Kleij (Trainer D1)

Waarom bent u trainer geworden?
Mijn zoon ging hier voetballen bij Leerdam Sport ’55 en omdat 
er altijd te weinig vrijwilligers zijn.

Voor welke club bent u?
SPARTA Rotterdam.

Wat is uw lievelings speler?
Antoine Griezmann van Atlético Madrid.

Bram Nanlohy (Speler D1).

  Interview met Kerim Özevci (Speler van C1)

Hoelang speel je al voetbal?
Vanaf 7 jaar speel ik al voetbal.

Waarom heb je voor Leerdam Sport gekozen?
Het is een gezellige club.

Waarom heb je voor voetbal gekozen?
omdat het goed voor je is.

Ömer Oztekin (Speler D1).
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Uit eerste hand  (een woord van onze leider)

groter dan voetbal alleen!

Ik denk dat dit de 1e keer is dat ik iets voor De Brug schrijf dat 
niet over Leerdam Sport gaat. Het gaat wel over voetbal, dat 
dan weer wel, hoewel Hij veel groter was dan alleen voetbal. 
Vorige week overleed Johan Cruijff of Cruyff zoals ik direct na 
het horen van zijn overlijden appte.

Eigenlijk heb ik niets over Hem te melden dat niet al in de een 
of andere krant heeft gestaan, maar dat ontnam mij geen reden 
om het over Hem te hebben. Mijn 1e echte herinnering aan de 
verlosser, de dunne, die kleine, nummer 14 en al die andere 
typeringen die zijn deel waren was toen ik, net 9 jaar, Ajax van 
Panathinaikos zag winnen in het Empire Wembley Stadium. De 
jaren daarna werd Hij alleen maar groter en met Hem Ajax en 
in het kielzog daarvan het Nederlands elftal. Het WK ’74 , ik 
was 12, heb ik veel bewuster meegemaakt, Uruguay, Zweden, 
Bulgarije, Argentinië, Oost Duitsland, Brazilië en natuurlijk West 
Duitsland. Goh, wat was ik ziek na die 2-1 van de finale. Afijn, 
iedereen die het voetbal volgde weet dat natuurlijk ook.

De berichten op Internet, televisie en in de kranten na zijn over-
lijden troffen mij meer dan ik vooraf had gedacht. De impact 
van zijn overlijden, maar nog meer de betekenis die Hij voor 
Nederland als (voetbal)land heeft gehad zijn enorm. Ik zag zelfs 
een foto waarop Hij een aantal topmannen van Nederlandse 
bedrijven leek te doseren op een feestje ter gelegenheid van 
een verjaardag van Willem Alexander. Ze hingen aan Zijn lippen. 
Net zoals na een tour etappe die Hij jaren geleden een dag had 
gevolgd in de auto van Erik Breukink, destijds ploegleider van 
Rabobank, toen Hij de etappe analyseerde en vooral uitlegde 
waarom Heshoft (Thor Hushovd) erin slaagde de etappe te win-
nen. 15 tot 20 journalisten schreven gretig op wat JC te melden 
had. Overigens was ook te zien hoe Hij Erik Breukink vertelde 
hoe hij moest rijden in die betreffende touretappeplaats.

Henk Spaan schreef een prachtig gedicht over JC, maar de 
mooiste herinnerings tweet vond ik van Ilja Gort, de wijnboer in 
Frankrijk: “Ik haat het als mensen Cruijff vergelijken met god, ik 
bedoel hij is goed, maar geen Cruijff.” 

ik hoorde trouwens dat de jubileumshirts vanwege de versleten 
AVENTO reclame onbruikbaar zijn en dat het zondag elftal die 
oude versleten shirts een week of 7 geleden verdeelde onder 
de liefhebbers van dat elftal tbv bv trainingspotjes. Voor degene 
die het shirt met nummer 14 vroeg, kreeg dat shirt afgelopen 
donderdag ineens een extra lading.  

Bernardus.

Na de winterstop hadden we een kleine opleving. Na de 
nederlaag tegen Meerkerk werd de uitwedstrijd tegen Hardinx-
veld knap gewonnen. Tegen Altena werd er thuis ongelukkig 
verloren en thuis tegen Nivo Sparta werd er gelijk gespeeld. In 
blessuretijd hadden we pech dat de bal er via de binnenkant 
van de paal uitging. De overige wedstrijden werden allemaal 
verloren met als dieptepunt de uitwedstrijd tegen hekkensluiter 
Unitas.

Na eerder het debuut van de 16 jarige Reynaldo Zandhuyzen 
maakte ook de 15 jarige Omer Faruk Duman zijn debuut. Tegen 
Unitas speelde hij zelfs de hele wedstrijd. Beide spelers komen 
uit de B1 van trainer Yoni Sahertian.

Verder wil ik iedereen namens de spelers en begeleiding 
bedanken, die ondanks de slechte resultaten toch elke week 
weer zijn komen kijken.

sven stam.



SNOEK&de LEEUW bv
A C C O U N TA N C Y  e n F I S C A A L  A D V I S E U R S

‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon. 0183 309001

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

gniduohkeoBycnatnuoccA
Loonadministratie Jaarraportage
Tussentijdse overzichten Belastingaangiften
Startersadviezen Verzekeringen

Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort
Nieuwstraat 72

4141 CD  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Ben je getrouwd of heb je een vriendin? Nee
04. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam sport? Ja
05. Worden jullie kampioen met het 5e elftal? Nee
06. Wordt Dennis Blommers topscorer van het 5e elftal? Nee
07. Is Jaco Brongers de beste voetballer van LSP ooit ? Ja
08. Degradeert het eerste elftal dit seizoen seizoen? Ja

naam:
Atilla Taşdöĝen 

Elftal: Zaterdag 5
Positie: Spits

Voetbalt sinds 1981 bij LSP

09. Bevallen de nieuwe hesjes op de training? Ja
10. Een Drankje in de 3e helft? Ja
11. Gekleurde voetbalschoenen? Ja
12. Kunstgras? Nee
13. Moet leerdam Sport naar het het glaspark? Ja
14. Krijg je wel eens een broodje kroket in de kantine? Nee
15. Beoefen je nog andere sporten? Nee
16. Heb je 100% de waarheid verteld bij deze vragen ? Ja

Ja Neeof

Volgende keer in Ja en Nee: Kemal Balaban

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

Wanneer: Maandag 18 April 2016
Waar: Sportpark Leerdam Sport
Aanvang: 18:00 uur

HOOFDSPONSOR 
JEUGDOPLEIDING

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport
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Op zaterdag 5 maart na een uurtje indoorsoccer op kunstgras in Raamsdonksveer, hielden de spelers in de kleedkamer een 
interview met trainer Mike. Elke speler mocht kiezen wie hij van Leerdam Sport een paar vragen wilde stellen. Mike kwam na 
een nek aan nek race met Ridvan Elmaci en Edwin Molenaar, als winnaar uit de bus. Vooraf hadden de ouders vragen van de 
spelers via de app doorgegeven en tijdens het interview, kwamen daar spontaan nog meer vragen bij.

Interview spelers F1 met Mike Verhoeckx

Jesse, David, Fevzi, Santino, Noah, Sam, Levi, Luuc en Ferry heb-
ben de volgende vragen gesteld.. Jesse mocht de spits afbijten 
met de eerste vraag.

Jesse mocht de spits afbijten met het stellen van de eerste 
vraag.

Hoe lang zit je zelf op voetbal?
Mike gaf aan dat hij sinds zijn 5e jaar op voetbal zit.

Wat vind je leuker zelf voetballen of ons training geven?
ik vind jullie training geven leuker, helaas kan ik er eigenlijk 
doordeweeks nooit bij zijn, omdat ik altijd moet werken.

Vond je het erg dat je een scooter ongeluk heb gehad en dat 
je daardoor heel lang niet hebt kunnen voetballen? En dat 
je daardoor het 1e elftal bent misgelopen, of heeft dat een 
andere reden?
Mike vond het heel erg dat hij een ongeluk heeft gehad en 
daardoor zijn been heeft gebroken. Daardoor heeft hij nooit het 
niveau meer gehaald van voor zijn beenbreuk en daardoor ook 
het 1e elftal niet kunnen halen. 

david was na Jesse aan de beurt.
Hoeveel doelpunten heb je dit seizoen gemaakt?
Mike moest even nadenken en zei 5 of 6 doelpunten. Een aantal 
uren later vijzelde Mike dat aantal in een 1-3 gewonnen wed-
strijd tegen Noordeloos 2, met 2 doelpunten op en staat hij nu 
op 7 of 8 doelpunten.

Wat vind je de moeilijkste tegenstander om tegen te spelen?
Het moeilijkste is een rechtsback die heel de tijd opkomt en dat 
je dan heel de tijd mee moet om mee te verdedigen.

Fevzi stelde de volgende vragen.
Voor welk land, behalve Nederland, zou je willen voetballen?
Na even nadenken gaf Mike aan dan graag voor Spanje te willen 
spelen.

Welke club vond je de moeilijkste tegenstander om zelf tegen 
te voetballen?
Desk uit Kaatsheuvel. 

Santino stelde de volgende vraag.
Hoe vind je onze F1 groep?
Mike gaf aan dat hij het een goede groep vindt. We wilden 
eerst in de 2e klasse spelen en uiteindelijk spelen we nu in de 
hoofdklasse. We doen het daar heel goed met een plaats in de 
middenmoot. Eigenlijk hadden we zelfs wel op een 4e plaats 
moeten staan, maar de positie waar we nu staan is heel goed 
en daar ben ik heel trots op. Jullie inzet is altijd heel goed en 
het is een hele leuke groep om mee te werken.

noah stelde de volgende vragen.
Wat is je lievelingseten?
Macaroni met kaas van oma.

Maakt je oma zelf kaas?
Nee, Mike bedoeld Macaroni met kaas, gemaakt door zijn oma. 
Spruiten vindt hij ook heel erg lekker.

Op welke positie voetbal je het liefste? 
Rechtsbuiten.

Sam stelde de volgende vragen.
Hoeveel rode kaarten heb je sinds je op voetbal zit gehad?
In totaal heeft Mike 4 rode kaarten gekregen.

Wat is jou favoriete liedje?
Stap voor stap van Henk Dissel. 

Levi stelde de volgende vragen.
Wie is jouw lievelingsspeler?
Luis Suarez.

Bijna in koor vroegen de spelers: Bijt jij ook?
Nee dat doe ik niet, hahah!

Ben je weleens gescout?
ik ben wel naar talentendagen geweest, maar ben nooit ges-
cout.

Luuc stelde de volgende vragen.
Heb je zelf, net als ons, weleens tegen Ajax, Feyenoord of PSV 
gespeeld?
Mike heeft nooit tegen deze clubs gespeeld, wel tegen RKC, FC 
Utrecht en FC Den Bosch.

Ben je weleens keeper geweest?
Ja, toen ik begon met voetballen in de F5 bij LRC. Door alle spel-
ers werd er meteen boe geroepen.

Ferry stelde de volgende vragen
Hoe oud ben je?
Ik ben 22 jaar.

Wat voor andere sporten ga je nog meer doen?
Naast het voetbal, speel ik darts en dat vind ik heel leuk om te 
doen en speel dat ook in competitie.
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In het vervolg kwamen er spontaan nog meer vragen van spel-
ers naar voren:

Hoeveel gele kaarten heb je gehad?
In totaal ongeveer 15 gele kaarten. De meeste kaarten voor 
praten.

Wordt je dit seizoen kampioen?
Ja we staan er goed voor met het 3e en verwacht dat we kampi-
oen worden.

Welke auto vind je het mooiste?
Een BMW X6

Waar werk je?
Ik werk bij Coolcat in Gorinchem.

Is dat voor meisjes?
Ik sta op de kinderafdeling voor jongens en meisjeskleding.

Hoe vaak heb je dit seizoen op doel geschoten?
Een lastige vraag, maar denk 20 keer.

Hoeveel kansen heb je dit seizoen gemist?
Weer een lastige maar ik denk dan zo'n 15 kansen gemist.

"ik denk dat ik dit 
jaar wel 15 grote 

kansen hebt gemist"

Hoe vaak heb je dit seizoen uit een hoekschop gescoord?
1 x heb ik daaruit gescoord.

Heb je weleens een omhaal gescoord?
Ja in de B1 bij LRC tegen Sint Michielgestel B1.

Hoeveel vriendinnen heb je gehad?
Mike gaf aan 2 vriendinnen te hebben gehad. Hij heeft nu 2,5 
jaar met eva.

Heb je weleens iemand geblesseerd?
Ja, ik was te laat met een tackle.

Hoe vaak kun je een bal met je voet hooghouden?
Mike gaf aan dat hij denkt dat hij dat 500 keer achter elkaar 
kan. een show gaf hij helaas niet weg.

Welke club waar tegen je gevoetbald hebt, heeft de mooiste 
kleedkamer?
Everstein heeft nu de mooiste kleedkamer.

Na afloop gingen de spelers nog met Mike op de foto.
            
            Selectie F1



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

inhouse services

Gespecialiseerd
in productiewerk

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

Vlietskant 23-25 4141 CK LEERDAM
Telefoon: 0345 612786

VLOERBEDEKKING - LAMINAAT
Nieuw in ons assortiment:

Specialisten in:
Verf

Behang
Raamdecoratie

Gordijnen

VAN EIJK

0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging

  Telefooninstallaties
  Camerasystemen en toegangscontrole

  Hang- en sluitwerk
  Kluizen en archiefkasten

  Advies / Levering / Installatie
  Vraag gratis beveiligingsplan

  Overname bestaande systemen

  ICT Beheer
  Computers

  Computer en netwerkbeveiliging
  Webdesign

  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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Interview spelers E1 met Juarth Leihitu

Welke positie? 
Ik kan op elke positie spelen.

hoelang voetbalt u? 
Ik voetbal al27 jaar.

hoeveel goals heeft u dit seizoen gemaakt? 
6 doelpunten.

hoeveel rode kaarten heeft u gehad in uw voetbal carrière? 
nul.

Welke clubs heeft u allemaal gehad?
Op volgorde:
Leerdamsport Jeugd
LRC Jeugd
elinkwijk Jeugd
Vriendenschaar jeugd & Senioren (zondag)
Tec zondag (senioren)
Unitas zondag (senioren)
LRC Leerdam (senioren)
Papendrecht zondag (Senioren)
Ste.Do.Co. (Senioren)
Theole zondag (senioren)
Leerdamsport (Senioren)

Wie vindt u de beste speler en meest Favoriete? 
Messi & Oom Simon Tahamata en Giovanni van Bronckhor

Vanaf welk leeftijd bent u begonnen? 
Ik ben begonnen toen ik 6 jaar was.

hoelang blijft u nog voetballen? 
Dit zal mijn laatste seizoen worden.

hoe oud bent u? 
Ik ben nu 32 jaar.

Wie is uw favoriete actrice? 
Jessica Alba.

Wat is uw hobby? 
Ik werk als freelancer Fotograaf & ontwerper.

hoelang speelt u in 1 bij leerdamsport? 
2 jaar.

Lievelingsschoenen? 
Adidas Predator (Oldskool versie) & Nike Mercurial ( oldskool 
versie).
Beste Kwaliteiten van E1? 
Voetballen als een team, positie voetbal en combinatie spel.

hoelang traint u de jeugd?
 2 jaar.

Favoriete club? 
AJAX natuurlijk!

Mooiste tenue? 
AS ROMA.

            Selectie E1
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Rabobank Clubkas Campagne! 

De Rabobank Clubkas Campagne. Kom in actie!
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden draagt het verenig-
ingsleven in de regio een warm hart toe. daarom organiseert 
zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen 
en stichtingen en stelt 100.000 euro beschikbaar! Ook Leerdam 
Sport 55 doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

stemmen
Van vrijdag 1 april tot en met donderdag 14 april 2016 mogen 
ruim 16.000 leden van Rabobank Alblasserwaard Vijfheeren-
landen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan 
maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld 
waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal 
beschikbare bedrag van 100.000 euro te delen door het aantal 
uitgebrachte stemmen. Wij Leerdam Sport 55 ontvangen het 
aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een 
stem waard is.

oproep aan alle leden
Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk stemmen te werven.  
Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Bent u lid van 
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden?  
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stem-
men geven aan Leerdam Sport 55 tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas 
Campagne op rabobank.nl/av.

Bedankt voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Partner commisie Leerdam Sport

Rabobank 
Clubkas 

Campagne
Uw stem is 
geld waard!

Steun uw club. Kom in actie!
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden draagt clubs in de regio een warm hart toe 

en stelt 100.000 euro beschikbaar via de Rabobank Clubkas Campagne! Leden van de 

bank bepalen de hoogte van de donatie. Bent u lid van de bank?

Stem van 1 tot en met 14 april op www.rabobank.nl/av

Een aandeel in elkaar



            19                        april 2016 i DE BRug             DE BRug i april 2016        18

Een woord van onze sponsor 

UITNODIGING OPEN DAG JUBILEUM 10 JAAR KRINGLOOP LEERDAM
zaterdag 16 april 2016 van 10.00-17.00 uur

Programma open dag
Vanaf 10.00 uur is er in de winkel van alles te beleven:

• Koffie/thee en jubileumgebakje 
• Repair Café (in samenwerking met Team2015) 
• Vertonen van de bedrijfsfilm Kringloop Leerdam "Samen halen we meer uit hergebruik"
• Kortingsactie op aankopen 
• Grabbelton (voor de kinderen) 
• Om 11.00 uur onthulling jubileumkunstwerk van glas, gemaakt door Bernard Heesen voor de burgemeester
• Waardebonnenactie, die wordt ingezet op 16 april en eindigt op 20 mei 

Kringloop Leerdam heeft ruim drie jaar geleden met Leerdam Sport een sponsorovereenkomst afgesloten. Dit artikel is het resultaat 
van de plezierige contacten en goede samenwerking, die beide instellingen sindsdien onderhouden.

Kringloop Leerdam: Bedacht door Leerdammers, opgericht voor 
Leerdammers en in stand gehouden met Leerdammers! Het 
succesvolle resultaat van dit initiatief van een aantal betrokken 
Leerdammers tien jaar geleden viert de komende maand haar 
10-jarig bestaan.

In april 2006 opende deze voor Leerdam bijzondere winkel op 
de begane grond van het pand Techniekweg 5 voor het eerst 
haar deuren. De groei zat er al spoedig in, na een paar jaar was 
er sprake van ruimtegebrek en werd de 1e etage van het pand 
bij de winkel betrokken.

Kringloop Leerdam stond in Leerdam en omgeving snel bekend 
als een aantrekkelijke snuffelwinkel. De vestiging moest en ging 
met haar tijd mee en onderging in 2015 een complete meta-
morfose, waardoor klanten nog beter hun weg konden vinden 
tussen al die spullen, die men hier aantreft. Meubelen, boeken, 
kleding en schoenen, woonaccessoires, elektronica, audio- en 
videoapparatuur en speelgoed kregen een andere en meer 

overzichtelijke plek. De klanten waren er blij mee en bleven 
graag komen.

Meer dan 1 miljoen artikelen, gekocht door ruim 300.000 klant-
en gingen in de afgelopen 10 jaar over de toonbank. Dat komt 
neer op gemiddeld 100 klanten per dag. Al met al meer dan 
voldoende aanleiding om het komende jubileum op zaterdag 16 
april feestelijk te vieren in de vorm van een Open Dag.

Bestuur, leiding en het team van vrijwilligers nodigen de lezers 
van dit clubblad van harte uit op deze dag een kijkje te komen 
nemen in de winkel.
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de grote paasbingo 

Kinderbingo 

Na het grote succes van de kerstbingo was het op zaterdag 
19 maart wederom zover, de 2e bingo georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Voor ons de vraag, wordt het wederom 
zo druk.

Op vrijdagavond werden er 3 prijzen per ronde gemaakt en 
konden de 2 hoofdprijzen voor de laatste ronde in elkaar gezet 
worden. De laatste ronde met 2 grote prijzen, een mooie oma 
fiets en een grote BBQ.

Op zaterdag waren de eerste mensen al ruim voor de start 
van de bingo in de kantine aanwezig. Om klokslag 20:00 uur 
noemde jan het eerste nummer op en konden wij als Activitei-
tencommissie kijken naar een goed gevulde kantine. Ruim 100 
personen hadden de weg naar de kantine wederom gevonden. 
In de pauze was er weer een verloting met ook mooie prijsjes. 
Tenslotte de hoofdronde met een mooie prijs van € 200.-.

Al met al dus weer een geslaagde avond en gezien de vele 
verzoeken om niet te lang te wachten met de volgende bingo, 
zal deze al plaats vinden in juni dan als thema vakantie. Wij zien 
jullie dan weer graag 

Ten slotte willen wij graag de sponsors van de bingo ook via 
deze weg bedanken voor hun giften: Piet Verhoeks bloemen, 
café-cafetaria Beja en Leerdam lekkers.

Namens de activiteitencommissie,
Janine Breider

Na een lange tijd hebben we het weer een keer geprobeerd, 
een Kinderbingo. Op de zaterdagmiddag van de 2e bingo voor 
de ouderen kregen we 35 kinderen welke hun geluk kwamen 
proberen bij de Kinderbingo. Als activiteiten commissie hadden 
we gezorgd voor leuke en afwisselende prijzen per ronde.

Er was alleen een klein probleem, Jan onze vaste omroeper van 
de nummers was niet beschikbaar, dus wie moest dat nu gaan 
doen. Gelukkig hoefde het 5e elftal niet te voetballen, dus was 
John Vendelbosch bereid om de nummers om te roepen.

Dus om 14:00 starten we met de Kinderbingo. We hebben deze 
middag 5 rondes gespeeld en tijdens de pauze kregen alle kin-
deren een zakje chips en wat te drinken, al met al een geslaa-
gde Kinderbingo. Die zeker wel voor herhaling vatbaar zal zijn.

Namens de activiteitencommissie,
Janine Breider
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Wat is uw lievelingseten? (Roald)
Alles.

Waarom bent u naar Leerdam sport gekomen en niet naar 
LRC? (Marwan)
Zelf voetbalde ik bij LRC, maar omdat al mijn kinderen bij Leer-
dam Sport voetbalden ben ik naar hier gekomen.

Wat was uw mooiste moment bij Leerdam sport? (Ibrahim)
Die moet nog komen, (lachend) misschien als ik hier weg ga.

heeft u ooit gevoetbald bij Leerdam sport? (Kerim)
Ik heb nog nooit gevoetbald voor Leerdam Sport.

hoe lang hoopt u hier door te gaan? (sandres)
Zelf hoop ik nog een jaar of 10.

hoe lang bent u al lid van Leerdam sport? (Kelly)
Ongeveer 35 jaar.

hoe kunt u dat trompet geluid maken? (arendo)
Dat doe ik met mijn lippen.

hoe lang bent u? (tygo)
Ik ben 1.70 meter, net een chinees.

Wat vindt u leuk om huismeester te zijn? (adem)
Dan ben ik tenminste bezig in mijn vrije tijd.

Interview spelers C1 met huismeester Bob

Wat vindt u het irritantst aan de spelers? (yoran)
Als ze hun handen niet thuis kunnen houden.

Vindt u dit leuk om te doen? (thijs)
Ja, want anders zou ik dit niet doen.

Wie bent u en wat doet u hier? (Fogcal)
ik heet Bob, ben de huismeester. eigenlijk een mannetje van 
alles.

hoe lang bent u al huismeester bij Leerdam sport? (Veysel)
Net zo lang als ik lid ben, dus 35 jaar.

hoe oud bent u? (Joep)
Ik ben 81 jaar.

Waar bent u geboren? (Robin)
ik ben in tiel geboren.

En toen had Bob nog een vraag voor de jongens van C1.
Wat vinden jullie van mij als huismeester?
Wij vinden u een aardige man en erg lief.

C1 Selectie



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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   Van de partner commissie

WEDstRIJDBaL-sPoNsoREN

Op initiatief van onze kantinebeheerder Ronald Joosen en het 
ontwerp van Dion van Es van Van Es sportprijzen en belettering, 
zijn op de twee DART-BORDEN in de grote kantine de namen 
van particulieren en bedrijven geplaatst welke dit seizoen de 
wedstrijdballen hebben gesponsord. Op de foto kunt u zien dat 
dit naast functionaliteit ook een geweldige uitstraling heeft voor 
deze sponsoren.

Wij verwelkomen onze nieuwe sponsors

Het zal u zijn opgevallen dat onze omslag van “de Brug” is 
veranderd. 
Op de voorzijde is een foto van ons dameselftal geplaatst waar-
bij de dames vreugde en enthousiasme uitstralen. 
Op de binnenzijde hebben wij afscheid genomen van taxi 
Soomer en de Rabobank. Hiervoor zijn advertenties van: 
van Ekeren kuiper,-van Ekeren en van den Berg makelaars 
o.g. in de plaats gekomen. Op de achterzijde staat nog steeds 
hoofdsponsor jeugdopleiding t.w. de ondernemers van het 
Europaplein . We verwelkomen tevens hotel restaurant Gasterij 
“het oude Posthuys” als adverteerder in “de Brug”

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

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

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

WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2015 – 2016 gEsChoNKEN DooR:

Leerdam Sport Darts
Veel van de  mensen die nu de brug lezen fronsen hun wenk-
brauwen
Wij zijn toch een voetbalclub?
Ja klopt ook alle spelers van het leerdam sport dartteam zijn lid 
van Leerdam sport 55
Maar spelen ook sinds een jaar of 2 geleden op donderdag-
avond hun competitie
Zo'n 2 jaar geleden ontstond bij enkele mensen het idee om 
onderling wat te gaan darten met elkaar na het nodige denk-
werk ontstond de Leerdamse dartcompetitie.
Begonnen  met 6 deelnemende teams was er een spannende 
competitie waarin leerdam sport darts zich van hun beste kant 
heeft laten zien en als 2e eindigde in de competitie.
Dat het darten inmiddels binnen Leerdam sport door veel leden 
wordt gedaan getuigen de 2 dartbanen welke zijn gerealiseerd 
met behulp van enkele leden en waar op de donderdag na het 
trainen en zaterdags na de wedstrijden door jong en oud op 
wordt gespeeld.

Dat het inmiddels binnen Leerdam ook bekend is blijkt wel uit 
het afgelopen seizoen.8 teams en hevige concurrentie hebben 
ertoe geleid dat het Leerdam sport dartteam op een knappe 4e 
plaats eindigde
De wedstrijden worden op donderdagavond vanaf 19:30 uur 
gespeeld kom gerust. Een keer kijken

Met vriendelijke dartsportgroet Leerdam Sport darts

Winnaars kleurwedstrijd

Jens van Hoorn, Luca Schaap, Dani Teuling, Dani van Wijk, zijn 
dit jaar de winnaars van de kleurwedstrijd geworden.
De winnaars hebben inmiddels een leuke prijs uit de handen 
van de paashaas gekregen.

Namens de activiteitencommissie
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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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Tussenstanden 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

Leerdam sport F3

Leerdam sport F4

Leerdam sport 2

Leerdam sport 5

Leerdam sport 3

Leerdam sport 2 (zon)

Leerdam sport 4

Leerdam sport VR1

1 Ameide 2 18 - 35
2 Alblasserdam 2 18 - 35
3 VVAC 2 18 - 34 
4 DESK 2 17 - 32 
5 SC Everstein 2 18 - 29
6 Groot-Ammers 2 17 - 27 
7 Rijsoord 4 17 - 26 
8 Drechtstreek3 18 - 20
9 Wieldrecht 4 17 - 19
10 Sliedrecht 3 18 - 19 
11 Leerdam Sp.'55 2 18 - 13
12 ASH 2 18- 10

1 ASH 3 16 - 43
2 Tricht 5 18 - 37
3 Heukelum 4 17 - 35
4 Leerdam Sp.'55 5 17 - 29
5 SC Everstein 4 18 - 29
6 Asperen 3 19 - 27
7 Haaften 3 16 - 26
8 LRC 6 17 - 19
9 Nivo Sparta 7 18 - 19
10 Vuren 3 18 - 16
11 MVV'58 4 17 - 13
12 Lekvogels 4 17 - 05

1 DSC 5 15 - 43
2 Ophemert 3 15 - 33
3 SCZ 3 12 - 28
4 Theole 5 15 - 24
5 Wadenoijen 4 13 - 20
6 RKJVV/V. Dalsen 5 15 - 19
7 Leerdam Sp.'55 2 14 - 13
8 MEC'07 4 13 - 09
9 BZS 5 15 - 09
10 SCR 4 13 - 06

1 HSSC'61 VR1 17 - 48
2 Ophemert VR1 17 - 45
3 SV BLC VR1 17 - 35
4 Brakel VR1 17 - 34
5 ASH VR1 16 - 33
6 Heukelum VR1 16 - 22
7 ST Herovina/Vuren VR1 17 - 19
8 Hedel VR1 16 - 17
9 MVV'58 VR2 17 - 15
10 Haaften VR1 14 - 13
11 Lekvogels VR1 17 - 06
12 Leerdam Sp.'55 VR1 17 - 00

1 BZS B1 19 - 39
2 HSSC'61 B1 16 - 35
3 Leerdam Sp.'55 B1 16 - 33
4 SC Elshout B1 17 - 30
5 RKTVC B2 17 - 29
6 WSC B3 19 - 29
7 Wadenoijen B1G 19 - 26
8 Beesd B1 19 - 26
9 Herovina B1 16 - 17
10 Tricht B2 17 - 12
11 SC Everstein B1 18 - 11
12 GVV B1 17 - 09

1 Theole E1 7 - 21
2 Hardinxveld E1 4 - 07
3 Sleeuwijk E1 6 - 07
4 RKTVC E1 7 - 06
5 GJS E1 5 - 05 
6 Leerdam Sp.'55 E1 5 - 03

1 RKTVC E4 7 - 16
2 Beesd E2 7 - 13
3 DSS'14 E1 7 - 11
4 SC Everstein E1 7 - 08
5 Leerdam Sp.'55 E2 6 - 07
6 Wadenoijen E2G 6 - 01

1 Leerdam Sp.'55 E3 6 - 18
2 RKTVC E6 6 - 10
3 HHC'09 E2 7 - 09
4 BZS E3 7 - 08 
5 Hedel E3 7 - 06
6 Teisterbanders E3 7 - 06

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 Leerdam Sp.'55 3 15 - 31
2 LRC 5 15 - 30
3 GJS 4 13 - 26
4 Ameide 4 15 - 26
5 SV Meerkerk 4 14 - 25
6 Sliedrecht 7 15 - 24
7 Heukelum 3 15 - 19
8 Lekvogels 3 15 - 10
9 SV Noordeloos 2 15 - 09
10 SVS'65 2 14 - 08

1 Stedoco 3 13 - 31
2 Groot-Ammers 3 15 - 28
3 Kozakken Boys 4 14 - 22
4 Hardinxveld 4 15 - 22
5 Peursum 3 14 - 21
6 SV Noordeloos 3 15 - 21
7 Sliedrecht 8 13 - 18
8 Leerdam Sp.'55 4 15 - 18
9 Almkerk 3 13 - 14
10 Ameide 5 15 - 18

1 FC Engelen F1 18 - 46
2 RKTVC F1 16 - 39
3 WSC F1 16 - 32
4 RKDVC F1 18 - 27
5 Emplina F2 17 - 24
6 Leerdam Sp.'55 F1 15 - 22
7 Tricht F1 16 - 20
8 OJC ROSMALEN F1 17 - 17
9 Haarsteeg F1G 16 - 16
10 Nivo Sparta F1 16 - 14
11 Theole F1 17 - 06

1 Stedoco F2 7 - 21
2 HSSC'61 F2 6 - 13
3 Heukelum F1 5 - 07
4 Peursum F1 5 - 06
5 GJS F4 5 - 03
6 Leerdam Sp.'55 F2 6 - 00

1 Kerkwijk D1 6 - 18
2 Herovina D1 5 - 13
3 SVW D1 5 - 06
4 Leerdam Sp.'55 D1 6 - 06
5 VVAC D2 6 - 04
6 Roda Boys/Bom.D1 6 - 03

1 Sliedrecht F8 7 - 18
2 Leerdam Sp.'55 F3 5 - 12
3 Nivo Sparta F7 6 - 09
4 Groot-Ammers F6 7 - 09
5 Well F3 6 - 06
6 Brakel F2 7 - 03

1 Leerdam Sp.'55 F4 7 - 15
2 DSC F8 6 - 09
3 Sleeuwijk F4 6 - 08
4 Kozakken Boys F6 6 - 07
5 MVV'58 F4 6 - 07
6 LRC F5 5 - 06



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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1980 22 Maart Leerdam Sport C1 Kampioen
Stnd: S. Vos, W. Vendelbosch, J. Hoeggee, P. Boschaard, L. Renfurm, F. van Hoogdalem, S. Sanders, R. Kusters, H. Tukker, H. Vrouwerf, A.van Tintelen 

Ztnd: C. Tuhumury, C van de Zwan, R. Lopulalan, R. Langerhuizen, P. Vink, R.Schaaij 

1947 7 augustus 
Opening nieuw terrein M. van Aalst SR. opent het nieuwe speelpark.

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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