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Alexy’s

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

info@afternet.nl     0345-615920 

Fonteinstraat 25, 4141 CE  Leerdam

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

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

Onderdelen en 
accessoires voor 
in en om het huis. 

PARTSNL LEERDAM • VLIETSKANT 8 • 4141 CL LEERDAM 
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Voorzitterspraat
Terwijl ik dit voorwoord aan het schrijven ben komt de 
regen nog steeds gestaag naar beneden vallen. Een re-
genbui die de hele middag ook al bezig was. Hoe mooi is 
het dan als lichtpunt dat ons 1e elftal 3 zwaar bevochten 
punten mee nam uit Sleeuwijk vandaan. Met zo’n overwin-
ning op zak vergeet je snel dat je ook als voorzitter de hele 
wedstrijd in de regen heeft staan kijken. Dank zij deze 
overwinning stijgen de mannen van Danny Zinhagel op de 
ranglijst en gaan ze zelfs nog een serieuze rol spelen om 
het periode kampioenschap. Helaas is het vervolg van de 
wedstrijden minder gunstig verlopen voor onze mannen. 
Maar wie weet wat dat nog kan gaan brengen.

Zoals u wellicht in de plaatselijke pers heeft vernomen 
is Gerrie Schaap aangesteld als hoofdtrainer voor het 
seizoen 2017-2018. Ik denk dat we met deze aanstelling 
een trainer hebben die ervaring heeft op zowel trainers als 
voetbalgebied. Ik wens Gerrie vanaf deze plek heel veel 
succes toe.

Ik wil langs deze weg nogmaals de familie Verdugt heel 
veel sterkte wensen met verwerken van het verlies van 
Bets Verdugt van Bruggen. Jarenlang is Bets een vrijwil-
ligster geweest binnen Leerdam Sport. Voor deze werk-
zaamheden zijn wij als Leerdam Sportfamilie haar veel 
dank verschuldigd. Dat Bets een echte Leerdam Sporter 
was bleek wel uit het feit dat er vele clubgenoten naar de 
condoleantieavond zijn geweest om afscheid van haar te 
nemen.

Op 24 februari jongstleden vierden wij ons 105 jarig 
bestaan. Na mijn toespraak en een indrukwekkende 
minuut stilte bij onze gedenkplaat, nam waarnemend 
burgemeester Tjerk Bruinsma het woord. In een toe-
spraak maakte hij bekend dat het college van B en W en 
de gemeenteraad van Leerdam hadden besloten om aan 
Leerdam Sport het predicaat Stedelijk toe te kennen. Ik 
denk dat met deze titel er veel waardering spreekt voor al 
die sportvrienden van onze vereniging die zich in deze 105 
jaar hebben ingezet en Leerdam Sport hebben gemaakt 
voor wat we nu zijn. Wij als Leerdam Sport zullen deze titel 
met trots gaan gebruiken.

Ook Sinus Baars mag vanaf 24 februari de titel ‘Lid van 
Verdienste’ gaan voeren. Het bestuur had Sinus voorgedra-
gen en ik mocht hem tijdens onze feestavond de bijbe-
horende speld en oorkonde uitreiken. Ik weet zeker dat dit 
een mooie beloning is voor het vele werk wat Sinus in de 
afgelopen jaren heeft verzet.

Wij als bestuur liepen er op deze avond keurig gekleed bij. 
Deze bestuur pakken zijn geschonken door Print en Inksta-
tion Vianen. Ook A3 Kleppe verraste ons door overjassen te 
schenken zodat wij er bij iets minder mooi weer ook buiten 
netjes bijlopen. Ik wil beide sponsoren hierbij bedanken 
voor deze geste.

Na het officiële brak een grandioze feestavond los, met als 
hoogte punt het zingen van ons clublied om klokslag 24.00 
uur. Ik kan u verzekeren dit was voor mij weer een zo’n 
kippenvel moment. De saamhorigheid die ik deze avond 
heb gezien is enorm en straalt vertrouwen uit naar de 
toekomst.

Als ik praat over de toekomst dan kom ik vanzelf terecht 
bij het Glaspark. Ook dit heeft weer de nodige tijd en aan-
dacht gevraagd. Tijdens een bijeenkomst voor onze leden 
en belangstellenden werd door Dick Leijen alles uitgelegd 
over het hoe en wat van het Glaspark. Tijdens deze bijeen-
komst werden ook de nodige vragen gesteld en ik mag wel 
zeggen soms ook kritische vragen. Met de antwoorden op 
al deze vragen en het in kunnen lezen van het eindrapport 
moesten onze leden een beslissing gaan nemen. Zoals wij 
al in een eerder stadium hadden aangegeven zouden onze 
leden gaan beslissen over het eindrapport van het Glas-
park en niet het bestuur. Ik wil het nogmaals benadruk-
ken, dat als het bestuur niet achter het eindrapport had 
gestaan onze leden nooit de informatie hadden gekregen 
waar zij als lid van Leerdam Sport recht op zouden hebben 
en zodoende nooit een juiste keuze hadden kunnen maken. 
In de regionale pers en op de sociale media werd er al 
lustig op los gespeculeerd dat het bij ons geen gelopen 
koers zou worden.

Op 8 maart was het dan zover, onze buitengewone Leden-
vergadering. In een bomvolle kantine werd het voorstel 
ingebracht. Onze leden besloten in overgrote meerderheid 
niet akkoord te gaan met het rapport Glaspark zoals het 
nu bekend is. Zij zagen het meer als een tussen rapport. 
Op de stembriefjes kon men aangeven waarom men tegen 
gestemd heeft. Aan de hand van deze uitslag zullen wij als 
Leerdam Sport verder gaan met de gesprekken over het 
Glaspark. Wij hebben naar de ander 3 verenigingen en de 
Gemeente duidelijk aangegeven dat wij niet om de door 
de leden aangedragen punten heen kunnen en dat deze 
uitkomsten in het vervolg gesprek meegenomen moeten 
worden.

Inmiddels hebben de 3 verenigingen naar ons gereageerd 
dat zij zelf met z’n drieën verder willen gaan voor een 
Glaspark light. Wij als bestuur hebben ook een voorstel 
naar de ander partijen gedaan en wachten een reactie 
af. Wij hebben inmiddels ook een gesprek gehad met de 
gemeente Leerdam over hoe het nu verder moet. Ik kan er 
nog niet veel over zeggen maar ik kan u verzekeren dat het 
een positief en een respectvol gesprek is geweest. Ik hoop 
in mijn volgende voorwoord meer duidelijkheid te kunnen 
geven. Tot zover het Glaspark.

In goed overleg hebben wij afgesproken dat de overeen-
komst welke wij hebben met onze kantinebeheerders niet 
te gaan verlengen. Ik wil langs deze weg Ronald en Lies-
beth bedanken voor hun inzet in de jaren dat zij de kantine 
beheerd hebben.

Ik wil u nogmaals vragen 10 juni 2017 alvast in uw agenda 
te zetten. Dan vindt namelijk onze familiedag weer plaats. 
Deze afsluiting van het seizoen mag u niet missen. Op 
onze website houden wij u op de hoogte van wat er die dag 
allemaal gaat gebeuren.

Tot slot van dit voorwoord wil ik alle actieve voetballers 
en natuurlijk ook de leiders en trainers heel veel succes 
wensen in de verdere competitie. En tegen de bezoek-
ers van de vele wedstrijden die gespeeld worden zou ik 
zeggen, “geniet van ons mooie voetbalspelletje”.

John Boekelman
Voorzitter Stedelijke vv Leerdam Sport’55



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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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Competitie

10 dec: Leerdam Sport 55 - N.OA.D.'32 2 - 3
28 jan: SV Capelle - Leerdam Sport 55 0 - 0 
11 feb: SSC' 65 - Leerdam Sport 55 20 - 1
18 feb: Leerdam Sport 55 - Haaften 2 - 0
11 mrt: Zuilichem - Leerdam Sport 55 0 - 2 
18 mrt: Sleeuwijk - Leerdam Sport 55 1 - 2
25 mrt: Leerdam Sport 55 - Sparta 30 1 - 2
01 apr: SVW - Leerdam Sport 55 2 - 1
08 apr: Leerdam Sport 55 - Woudrichem 1 - 2
15 apr: SV Capelle - Leerdam Sport 55 1 - 2
22 apr: Leerdam Sport 55 - Unitas 1 - 2
29 apr: SV Capelle - Leerdam Sport 55 1 - 2
06 mei: Leerdam Sport 55 - NEO 25 1 - 2

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e Elftal vanaf 01 - 04 - 2017
#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

LEERDAM SPORT 55 1e Elftal Seizoen 2016 - 2017 3e Klasse D Zuid 1

1 Woudrichem 18 17 0 1 51 58 5
2 Sleeuwijk 20 12 4 4 40 51 24
3 SVW 19 11 3 5 36 44 22
4 NOAD'32 19 8 5 6 29 31 36
5 SSC'55 20 7 5 8 26 32 34
6 SV Capelle 18 7 4 7 25 28 33
7 Sparta'30 18 7 3 8 24 32 34
8 Leerdam Sport'55 18 6 5 7 23 23 24
9 Asperen 18 5 5 8 19 31 35
10 Zuilichem 18 5 4 9 19 34 52
11 Haaften 18 5 3 10 18 25 41
12 NEO'25 19 4 5 10 17 27 44
13 Unitas 19 3 2 14 11 23 55

Achterste rij : 
Middelste rij: 

Voorste rij : 

Team foto was helaas nog niet beschikbaar.



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
Parmentierstraat 4
4143 HA  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl
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HIER U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05
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Uit de bestuurskamer

Een hectische tijd ligt achter ons. Een geweldige fees-
tavond ter ere van ons 105 jarig bestaan met het predi-
caat “stedelijk”, als waardering voor hetgeen Leerdam 
Sport voor stond en staat. Natuurlijk was er ook nog de 
Buitengewone Ledenvergadering m.b.t. Glaspark. Of het 
nu ups of downs zijn, Leerdam Sport is door de jaren heen 
een vereniging met veerkracht geweest. Op belangrijke 
momenten rechten wij onze rug en staan schouder aan 
schouder, dit zal na de duidelijke NEE tegen Glaspark niet 
anders zijn. Hier gaan wij als vereniging ook weer sterker 
uitkomen, want “wij zijn Leerdam Sport”.

Glaspark:
De laatste Stuurgroep vergadering in februari was een 
vervelende bijeenkomst, waarbij er stevige discus-
sies waren. Naast de Stuurgroep waren dit keer ook de 
voorzitters van de 4 verenigingen aanwezig. John en ik 
hebben, na diverse keren telefonisch overleg met Jeroen, 
JA gezegd tegen het eindrapport Glaspark. Waarom 
dan JA tegen het eindrapport. Hadden wij als dagelijks 
bestuur van Leerdam Sport die avond NEE gezegd, dan 
was Glaspark toen al van de baan geweest. Wij wilden dat 
niet, omdat onze leden dan geen inspraak hebben. Nadat 
projectleider Dick Leijen het eindrapport, in aanwezigheid 
van wethouder Bruggeman had toegelicht, werd het plan 
Glaspark tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 8 
maart jongstleden duidelijk weggestemd. 3 leden stemden 
voor Glaspark en 156 tegen. Onze leden konden bij een 
NEE aangeven waarom zij hiervoor hadden gestemd. Wij 
hebben hier als bestuur bewust voor gekozen om bij een 
NEE de deur niet definitief dicht te gooien, maar om aan 
te geven waarom het een NEE is geworden. Nog diezelfde 
avond hebben wij een persbericht verstuurd waarin de 
NEE van Leerdam Sport is toegelicht.

Trots ben ik op onze leden dat zij op social media niet zijn 
ingegaan op allerlei beweringen en berichten. Trots ook op 
de positieve berichten in de diverse kranten n.a.v. ing-
ezonden stukken van onze leden en/of interviews die door 
onze leden zijn gegeven. Vreemd is het dan dat er in de 
pers stukken komen te staan die geen recht doen aan de 
werkelijkheid, waarbij wij als bestuur met name de wenk-
brauwen fronzen bij stukken van de gemeente Leerdam.

LRC Leerdam, Hockeyclub Leerdam en Korfbalvereniging 
Ter Leede/De Jager gaan nu bekijken wat er verder mo-
gelijk is en wat de alternatieven zijn. Wij hebben aange-
geven dat het eindrapport, wat voor Leerdam Sport een 
tussenrapportage is, nu nog teveel (financiële) onzeker-
heden bevat.

De komende tijd gaan wij ons als bestuur van Leerdam 
Sport samen met de leden beraden op de toekomst, want 
met elkaar zullen wij ook nu de schouders eronder moeten 
zetten.

Wij houden jullie op de hoogte m.b.t. de voortgang.

Henri van Wijk
Secretaris



Gerrie Schaap nieuwe trainer LSP

Spelers nieuws

Maandagavond 13 maart, heeft Gerrie Schaap, in aan-
wezigheid van het voltallige bestuur en een aantal TC 
leden, zijn contract als trainer van Leerdam Sport voor het 
seizoen 2017-2018 ondertekend.

Met het ondertekenen van dat contract is Gerrie Schaap nu 
ook officieel de nieuwe trainer van Leerdam Sport ’55 voor 
het komende seizoen.

Nadat wij een mondeling akkoord met hem bereikten is 
Gerrie snel met zijn voorbereidende werkzaamheden be-
gonnen. Zo heeft hij het eerste elftal inmiddels zien voet-
ballen en daarnaast heeft hij persoonlijk en/of telefonisch 

contact gehad met de meeste A-selectie spelers. Gerrie 
laat zich graag op de hoogte houden van de voortgang van 
de gesprekken die wij met de huidige spelersgroep voeren 
t.b.v. het komende seizoen.

Nadat John Boekelman persoonlijk het woord tot Gerrie 
had gericht werd het contract ondertekend. Vervolgens 
proostten we met vertrouwen op het komende seizoen en 
op een vruchtbare samenwerking.

Technische Commissie.

Met de aanstelling van Gerrie Schaap als A-selectie trainer 
voor komend seizoen, zijn we ook met de 1e gesprekken 
gestart met de A-selectie spelers over hun plannen voor 
volgend seizoen.

Die eerste gesprekken hebben ertoe geleid dat Ridvan El-
maci, Jeffrey van Bruchem, Ray Kant, Jordanis Moschatsis, 
Stefanos Moschatsis en Wouter Jetses hebben aangegeven 
volgend seizoen de kleuren van Leerdam Sport te verdedi-
gen.

De komende weken hopen wij meer toezeggingen van 
spelers van de huidige spelersgroep te krijgen om ook vol-
gend seizoen voor Leerdam Sport uit te komen.

Technische Commissie.
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Papier ophalen

LID VAN VERDIENSTE

Tijdens de viering van het 105 jarig bestaan van Leerdam 
Sport d.d. 24 februari 2017 is Sinus Baars benoemd tot Lid 
van Verdienste. Sinus Baars zet zich al jaren in voor zijn 
club. Voorzitter John Boekelman stond in zijn toespraak 
stil bij de activiteiten van Sinus. Hij was keeper van het 3e  
en vaste reservekeeper bij het 1e. Sinus is grensrechter 
van het 2e geweest en lid van de afdeling veteranen. 

Sinus is, zowel voor de KNVB als Leerdam Sport, nog 
steeds actief als scheidsrechter. Op zaterdagen ontvangt 
hij de scheidsrechters. Verder is hij op woensdagochtend 
nog actief bij de onderhoudsploeg en maakt hij op maand-
ag de kantine schoon. Een zeer actief lid van Leerdam 
Sport dus. Na de toespraak heeft Sinus zijn naamplaatje 
op de eregalerij geschroefd.

Zoals jullie allemaal weten halen we voor onze verenigen 
al enige jaren het oud papier op. Dit levert voor onze ve-
reniging een aardig zakcentje op. Wij hebben hier voor een 
aantal jaren gelden een kleine cursus gedaan en ongeveer 
2,5 uur in beslag neemt.

Nu zijn we weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
ongeveer 1 keer per jaar een rondje zouden willen lopen 
door wijk west. Het is altijd de 4de dinsdag van de maand 
en start om 18 uur, meestal ben je voor 20.00 weer terug 
bij Leerdam Sport.

Als iemand dit graag zou willen moet hij voorzien zijn 
van een pasje. Dit pasje kan je halen op 1 van de cursus 
avonden welke gehouden worden in Gorinchem bij de 
Waardlanden.

De datum wanneer dit wordt gehouden zijn vr. 21 april, wo 
17 mei, ma 12 juni of donderdag 22 juni dit duurt van 19.00 
uur tot 21.00 uur.

Als iemand dit zou willen laat het mij dan weten dan zorg 
Ik ervoor dat je ingeschreven wordt voor een datum. Ti-
jdens deze avond moet je wel een geldig legitimatiebewijs 
meenemen.

Vertel het voort zodat iedereen het te weten komt!!!!!!!

Groetjes Ruud Keinemans.

PS
Mocht je niet op komen dagen op de cursus avond wordt 
er 50 euro boete gerekend aan de vereniging



Leerdam Sport ’55 bestuur nieuw in het pak.

Tijdens de viering van het 105 jarig bestaan van Leerdam Sport d.d. 24 februari 2017 is het bestuur van Leerdam Sport in 
het nieuw gestoken. De bestuurspakken zijn geschonken door Print en Inkstation Vianen.
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Leerdam Sport ’55 gaat aan de slag met verbeterplan.

Jubilarissen Leerdam Sport ’55.

Het dagelijks bestuur van Leerdam Sport ’55 heeft 4 
april 2017 een goed gesprek gehad met wethouder Bart 
Bruggeman (wethouder Meijdam liet zich verontschul-
digen).

Het was een open en goed gesprek, waarin we samen 
hebben teruggekeken, maar ook vooruit hebben gekeken. 
Er is een nieuwe situatie ontstaan. LRC Leerdam, Hockey 
Club Leerdam en Korfbalvereniging Ter Leede / De Jager 
hebben aangegeven door te gaan met het plan Glaspark 
op de locatie Bruinsdeel. Leerdam Sport wil daarom, ook 
gehoord de leden, zich gaan richten op het verbeteren van 
het huidige sportcomplex.

Het bestuur van Leerdam Sport wil een team samen-
stellen om de komende periode na te denken over een 
verbeterplan. Over het proces moeten Leerdam Sport en 
de gemeente Leerdam nog wel nadere afspraken maken. 
De betrokken wethouders zullen hierover ook in overleg 
treden met de overige verenigingen om te zien hoe de 
processen op elkaar kunnen worden afgestemd en om 
gelijktijdig naar de gemeenteraad te kunnen gaan met 
voorstellen.

De afgelopen weken kwamen we als bestuur tot het besef 
dat we ons te lang hebben laten leiden door het idee dat 
het Glaspark de enige weg was.

De positieve punten uit het eindrapport Glaspark nemen 
we in het verbeterplan als leidraad mee.

Hoe nu verder?

Met het team zullen we op korte termijn nadenken over 
de mogelijkheden en deze vervolgens aan de wethouders 
voorleggen.
Overigens willen we het proces voor de andere 3 verenigin-
gen niet vertragen en wij zullen daarom snel handelen. We 
hebben begrip voor de haast bij deze clubs en zijn zelf ook 
gebaat bij een snelle voortgang.

Speerpunten voor Leerdam Sport blijven verbinding en 
clubgevoel bieden van maatschappelijke waarde voor de 
omliggende wijken maar ook kostenbewust met perspec-
tief naar de toekomst.

Wij zijn gelukkig met de constructieve wijze waarop we in 
gesprek zijn met de gemeente Leerdam en kijken met veel 
vertrouwen uit naar de komende periode.

Het bestuur van Leerdam Sport ’55.

De Jubilarissen van 2016 
V.l.n.r. G. van Steyn 60 jaar, R. de Vries 25 jaar, S. Sleeuwenhoek 25 jaar, V. Vink 40 jaar

Niet op de foto J. Sleeuwenhoek 25 jaar (zie foto verder op in het clublad)



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.
 



JA OF NEE !
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Bent u getrouwd? Nee
04. Zelf ooit gevoetbald?  Ja
05. Heeft u het nog naar uw zin bij Leerdam Sport? Ja
06. Is het gezellig in de kantine? Ja
07. Haal het eerste elftal dit seizoen nog een periode titel? Nee 
08. Kijk je wel een bij ons veteranen elftal op de zondag? Ja

Naam: Kees Vendelbosch
Functie: Poortwachter
Positie: Naast de bestuurskamer
Lid: Sinds 1969 bij LSP.

09. Helpt u uw dochter wel eens met activiteiten? Ja
10. Staat het bobo pak goed bij uw zoon? Ja
11. Heeft uw schoonzoon verstand van voetbal? Ja
12. Glaspark? Nee
13. Moeten we ooit wel eens gaan verhuizen? Ja
14. Was vroeger alles beter? Ja
15. Drinkt u wel eens een biertje in de kantine? Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

WAT EEN VERRASSENDE ONTWIKKELING!

Stemden we minder dan 1 maand overtuigend tegen 
het plan Glaspark, sinds vandaag 5 april 2017, liggen de 
kaarten zodanig dat een toekomst op een gemoderniseerd 
sportpark in West zomaar een serieuze optie is.

Na 1 voorlichtingsavond waarop het plan gepresenteerd 
werd in aanwezigheid van de verantwoordelijk samenstel-
ler dhr. Leijen en wethouder Bart Bruggeman, was helder 
dat er veel weerstand tegen het plan was. Die weerstand 
had te maken met bv. de onzekere financiële toekomst op 
de nieuwe locatie, nota bene in West zou die situatie naar 
verwachting beter zijn, of met die ene € die we voor ons 
jarenlange bezit zouden ontvangen om vervolgens het 
nieuwe huis te moeten huren, maar ook was er sentiment 
tegen de uiteindelijke locatie.

Op deze avond heeft het bestuur nog eens aangegeven dat 
zij, net zoals ze dat deden vanaf dag 1, niet degenen waren 
die vóór of tegen het plan zouden stemmen. Dat was een 
taak voor de leden. Hoe het er bij die laatste stuurgroep 
vergadering aan toe ging weten alle aanwezigen. Ons 
bestuur is helder geweest, de leden beslissen! En dat 
deden ze! En hoe. Het klinkt als een overwinning, maar 
dat was het natuurlijk niet. Op het moment dat ik nee 
stemde dacht ik aan al het werk dat er in dit plan zit. Aan 
alle betrokkenen die hun vrije avonden hebben opgeofferd 
en aan de tijd die zij er met anderen instaken.

Vanwege het gebrek aan een plan B zou, althans dat was 
toen de gedachte, het Glaspark geen doorgang vinden. 
Dat was ook op het Raadsplein nog bevestigd. Zelfs met 
een soort van toekomstverwachting dat het vanwege de 
herindeling naar de nieuwe gemeente nog jaren kon duren 
voordat we alsnog een mooi nieuw plan zouden krijgen. 
Hoe anders is het gelopen? Alsof de politieke partijen 
wakker zijn geworden door de reacties op het Raadsplein, 
de stemming van ons clubje en de stukken die over onze 
ideeën in de diverse kranten verschenen en de felle dis-
cussies op social media.

Hoe dan ook, maar op de beslissende raadsvergadering 
d.d. 30 maart 2017 bleek dat toch vele partijen een ander 
beeld hadden gekregen dan zij op het Raadsplein d.d. 6 
maart hadden laten zien. Gelukkig maar. Mede door de 
motie ‘Gros’ is er een soort van overeenstemming bereikt 
tussen de direct betrokkenen. Een Glaspark light versie is 
geboren en wordt verder ontwikkeld en belangrijker voor 
ons, wij mogen zelf op onderzoek uit naar het up-pimpen 
van ons sportcomplex in West!

De toekomst ziet er ineens een stuk zonniger uit.

Feit blijft dat er een fikse inspanning gevraagd wordt van 
onze leden om aan de ontwikkeling van de plannen deel te 
nemen. Dus Leerdam Sporters, laat u horen!

Bernardus

Bezoek ook eens onze website op
www.leerdamsport.nl

www.facebook.com/leerdamsport
Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport
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GROOT INTERVIEW MET ONS DAMES ELFTAL.

Het elftal is al aan hun tweede seizoen bezig. Ze komen 
uit in Zuid I in de Vrouwen zaterdag 5e klasse (855). 
Alhoewel de samenstelling van de speelsters nogal wel 
eens wijzigt blijft het toch een gezellige boel zo met al 
die meiden. Dat ze elke week genoeg speelsters heb-
ben vinden ze zelf een wonder maar ondanks dit alles 
zijn ze ook nog altijd op zoek naar nieuwe speelsters. Dit 
Leerdam Sport team zullen we eens wat vragen laten 
beantwoorden over hun belevenissen bij onze club.

Hoe zijn jullie begonnen en waarom?
Jill en ik (Wilma) kwamen elkaar twee jaar geleden, na 
jaren elkaar niet meer te hebben gezien, weer tegen. 
We hadden van alles te bespreken en doordat we 12 jaar 
geleden ook samen hadden gevoetbald kwam dit ook 
ter sprake. Omdat we beiden hier heel enthousiast over 
waren volgden nog vele gesprekken en zo besloten we een 
dames elftal op te richten bij Leerdam Sport ’55, net als 
vroeger!

Was iedereen gelijk enthousiast en kregen jullie steun 
vanuit Leerdam Sport?
Men was wel enthousiast om een dames elftal op te 
richten en ze gaven ons wel wat begin punten maar het 
meeste moesten we zelf doen, zoals het regelen van 
sponsors, een leider en een trainer. Gelukkig waren er 
clubmensen die van onze problemen hoorden en zich bij 
ons melden.

Hoe staan jullie in de competitie?
Momenteel staan we een na laatste maar dat mag de pret 
niet drukken. We hebben nu 4 punten door te winnen van 
V.V. Vuren en gelijk te spelen tegen M.V.V. ’58. Wij vinden 
dat we daar best wel trots op mogen zijn.

Wanneer trainen jullie en wie is de trainer?
Onze trainer is Erwin Niks, hij geeft ook echte training dus 
we zijn niet alleen aan het flierefluiten of partijen maar we 
krijgen ook echte oefenstof. Wij trainen elke maandag en 
woensdagavond van kwart voor acht tot negen uur. Als er 
nog dames zijn die ook geïnteresseerd in het spelletje zijn 
mogen ze altijd een keer komen meetrainen om te kijken 
of ze het leuk vinden. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend 
en zonder verplichtingen.

Spelen jullie in de omgeving van Leerdam?
Jazeker, het enige wat een beetje ver weg is in de om-
geving van Tiel maar de meeste verenigingen liggen op 
hooguit een kwartier rijden.

Wie is jullie leidster en heeft ze jullie een beetje in de 
hand?
Nou dat is Anouk. Of ze ons aankan, kunnen we niet 
zeggen maar ze zorgt altijd wel voor een gezellige en 
leuke sfeer, zeker wat de derde helft betreft.

Wie is aanvoerder en doet ze het goed?
Bij ons wisselt dat bij elke wedstrijd, nu is het Kaylee maar 
dat is omdat ze altijd zoveel praat in het veld. We zijn er 
nog niet helemaal uit maar als ze zo door blijft gaan wordt 
ze onze vaste aanvoerder.

Wie is de beste voetbalster en waarom?
Daar geven we geen antwoord op want we zijn allemaal 
goed op onze eigen manier. Het leuke aan ons team is dat 
als de een het wat minder doet, doet een ander er eentje 
meer en dat zonder te klagen.

Wie is de topscoorder en hoeveel heeft ze er al gemaakt?
Dat is Celesta maar niet zoals jullie denken. De meeste 
doelpunten die ze gemaakt heeft belanden uiteindelijk 
in ons eigen doel. Voor de rest houden we het niet echt 
bij maar dat zou kunnen komen omdat we niet al te vaak 
scoren.

Welke speelsters zouden eigenlijk veel hoger kunnen 
spelen?
Kaylee en Coco zouden hoger kunnen spelen maar dat 
denken we omdat ze nog relatief jong zijn in vergelijking 
met de rest.

Wie heeft altijd de grootste mond in de kleedkamer?
Allemaal roepen ze: “Jill”. Dat komt waarschijnlijk omdat 
ze zo zenuwachtig is voor de wedstrijd en zich altijd wil 
bewijzen. Na de wedstrijd komt dan alle spanning eruit en 
wordt ze nog drukker.

Bouwen jullie al een feestje in de kleedkamer of pas in 
de kantine?
Geen van beiden, het is raar we zijn allemaal sporters 
maar na de wedstrijd gaat bijna iedereen gelijk roken, 
daarna gaat iedereen geleidelijk aan douchen. Pas in de 
kantine van Leerdam Sport gaat de derde helft in en kan 
het feest losbarsten tot wanneer de kantine sluit. Het-
zelfde geld voor de uitwedstrijden.

Hoe zit het eigenlijk met ingooien?
Dat was de eerste wedstrijd die we moesten spelen en we 
vroegen of iedereen de spelregels wist, “maar natuurlijk”, 
zij iedereen, “wie weet dat niet”. Op een gegeven moment 
gaat de bal uit waarop Celesta de bal pakt en ingooit, 
er was wel een probleem de bal was over de achterlijn 
gegaan en het was dus een achterbal.

Hoe gaan jullie met blessures om?
Dat is ook een grappig verhaal. Niemand gelooft het wan-
neer je serieus geblesseerd raakt. We speelden tegen 
Haaften en kregen een doelpunt tegen maar Danielle bleef 
op de grond liggen. Iedereen baalde van het doelpunt en 
zei tegen haar: “Stel je toch niet zo aan en sta op”. Wat bli-
jkt nou, had ze haar duim gebroken. In de rust werd haar 
hand in getapet en speelde ze gewoon verder, dat was wel 
stoer van haar.

"De meeste doelpunten
  die ze gemaakt heeft 
  belanden uiteindelijk 
  in ons eigen doel"
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Hoe gaan jullie eigenlijk om met scheidsrechters?
Soms zijn we het niet eens met de scheidsrechter en dan 
wil Wilma nog wel eens de pen van de arbiter breken, of 
als er een rode kaart is wordt deze gewoon uit de handen 
getrokken en weggegooid, maar voor de rest zijn we niet 
agressief of zo.

Is er nog een speciale wedstrijd?
Ja, dat was onze eerste overwinning uit bij Brakel. Echt 
een heroïsche overwinning, we stonden met 1-0 voor maar 
de scheidsrechter liet maar doorspelen, in die laatste 
minuten kregen we wel 10 hoekschoppen tegen maar we 
hielden stand. Toen er werd afgefloten leek het wel of we 
tegelijk de beker en het kampioenschap hadden gewonnen 
zo’n mooi moment was dat.

Krijgen jullie veel complimenten van andere Leerdam 
Sporters?
Zeker, vooral als we punten halen dan is iedereen trots op 
ons dat we het goed hebben gedaan. Wanneer we met de 
rust gelijk of voor staan krijgen we het ook te horen als we 
het veld aflopen maar helaas moeten we ze meestal teleur 
stellen aan het einde van de wedstrijd wanneer we weer 
met lege handen staan.

Zijn jullie nog steeds gemotiveerd om alles eruit te 
halen?
Altijd, als je een keer bij ons komt kijken zal je zien dat we 
alles geven om te winnen, helaas zijn de meeste tegen-
standers van ons net iets beter, waardoor het lijkt dat we 
er niets van kunnen.

Waar willen jullie naar toe als elftal?
Het belangrijkste is dat we samen blijven en in de toe-
komst wat meer wedstrijden gaan winnen. Het belangrijk-
ste is toch wel de gezelligheid en de sfeer, zolang dat goed 
blijft hebben we een perfect elftal.

Hebben jullie nog goede tips voor de andere leden?
Er moet meer een gezellige sfeer bij Leerdam Sport 
komen, wij vinden het nogal wel eens saai in de kantine. 
Dus aan alle supporters en voetballers, loop eens wat 
vaker de kantine in of kom bij ons kijken als we moeten 
voetballen.

Willen jullie nog wat kwijt?
We zijn eigenlijk op zoek naar een leider en grensrechter, 
nu is Anouk onze leidster maar ze is ook een speelster en 
dat kan eigenlijk niet, dus als er iemand is die dat wel ziet 
zitten kan altijd met ons contact opnemen. We beloven je 
dat je er veel plezier aan zult beleven.

De meiden van Leerdam Sport ’55 vrouwen 1 bestaan uit.
Jill Tapirima, Wilma Meijdam, Sherice Dolmans, Kaylee 
Sleeuwits, Vera Tapirima, Celesta Hatumena, Carmen 
Vink, Danielle Mullenders, Paricia in den Eng, Anouk 
Verlangen, Marijke van Beusekom, Saskia Kuipers, Gerrie 
Keinemans en Tinka Wolthuis.

              "De pen van de  
scheidsrechter wil wel 
eens breken "

Ons sportieve en gezellige damesteam van Leerdam 
sport zoekt nog een paar leuke meiden/dames die 
de uitdaging voor dit en volgend seizoen aan willen 
gaan.

Ben je geïnteresseerd en wil je kijken of je het leuk 
vindt, elke maandag en woensdagavond trainen 
wij van 19.45 tot 20.45/21.00 uur.   Het is geheel 
vrijblijvend. Als je het leuk vindt en je besluit te 
blijven dan zouden wij dat natuurlijk helemaal te 
gek vinden.

Voor info over het damesteam kun je mailen naar: 
mizzanouk@hotmail.com

Je kunt ook bellen: 06-12499515 of 06-24383000.

SPORTIEVE OPROEP



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

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

0345 - 61 95 05
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Fenomeen

“Dat wordt een hele grote!” In de vele voetbalpraatpro-
gramma’s wordt er altijd ruim aandacht besteed aan 
de voetballers die de middelmaat ontstijgen. Naast de 
verbeterpunten voor een speler worden door de zogen-
aamde voetbalanalisten vooral de kwaliteiten benadrukt. 
Het is echter een groot verschil of een journalist of een 
ex-profvoetballer dit benoemt. Kenneth Perez is zo’n 
voorbeeld waar ik ieder woord van geloof. Als ik hem 
hoor zeggen dat Kasper Dolberg door zijn kwaliteiten 
een grote toekomst tegemoet gaat, dan zit ik bij wijze van 
spreken te stuiteren op mijn stoel. Een ander voorbeeld is 
het interview in het blad “Helden” met Jaap Stam, thans 
werkzaam als trainer bij Reading FC in de Championship. 
Hij vertelt dat hij moest glimlachen toen hij hoorde dat 
ex-bondscoach Blind een vleugelaanvaller van Heracles 
belde dat hij goed bezig was. Die glimlach kwam voort uit 
ongeloof en het feit dat Jaap Stam weet wanneer een spel-
er talentvol is. Hij werkt dagelijks met Roy Beerens (ex-AZ 
en Heerenveen) en ziet wat voor kwaliteiten deze jongen 
heeft. Roy heeft alleen nog niets uit Zeist gehoord.

Talentvolle spelers krijgen vaak een predicaat mee. 
Supertalent, groeibriljantje, wereldvoetballer zijn termen 
die vaak worden genoemd. Fenomeen is een begrip wat 
minder vaak wordt genoemd. De definitie van fenomeen in 
de van Dale is een zeldzaam verschijnsel. Op internetsite 
Collegenet.nl wordt fenomeen omschreven als iemand 
met uitzonderlijke begaafdheid. Het woord fenomeen 
straalt kracht uit. Zie ook in het Engels ‘Phenomenon’ of 
in het Italiaans ‘Fenomeno’.

De spits van Leerdam Sport 1 Kadeem Pantophlet heeft 
klasse. Als club mogen wij ons gelukkig prijzen met zo’n 
spits. Natuurlijk speelt hij ook wel eens een mindere of 
slechte wedstrijd. Eén van zijn kwaliteiten is dat hij altijd 
in beweging is. Verder kun je als medespeler altijd een bal 
bij hem kwijt. Je ziet zelden een bal van zijn voet springen. 
Door zijn lengte is hij daarnaast ook sterk in de lucht. 
Kortom, kwaliteiten waar je als medespeler alleen maar 
vrolijk van wordt. Maar bovenal is Kadeem dodelijk voor 
de goal, een kwaliteit die een spits moet bezitten. Op deze 
momenten blijft hij ijzig kalm. Kadeem heeft een basket-
balverleden. In deze sport zie je ook dat spelers rustig 
blijven op het moment dat zij voor een driepunter gaan. 
Door hun rust en zelfverzekerdheid vertrouwen zij op hun 
eigen kwaliteiten. Over dat laatste punt zou ik graag eens 
met hem van gedachten willen wisselen.

Ik hoop dat Kadeem nog een lange tijd voor onze club 
behouden blijft, alhoewel ik een vertrek op korte termijn 
niet uitsluit. Waar zou Leerdam Sport staan op de ranglijst 
zonder Kadeem?? Aan onze nieuwe trainer Gerrie Schaap 
de taak om een vertrek te voorkomen.

Kadeem, je bent voor mij een fenomeen!

Daan Ruis

Afternet .nl 
Autoschade Leerdam BV
Bakker Bart
Bakkerij De Jager
Cafetaria Beja
Chin-Ind. Rest. China Garden
Cor & Dit
Dent All Care
Deco Home Van den Berg
De Graaf Visspecialiteiten
Eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
Effe Anders Mini Warenhuis   (2 ballen) 
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
PrintPro Leerdam
Grand Café m’n Moeder
Ger Boekelman & Riet van Wijk
Groente en Fruit DAMLA
Haarmode J. van Kootenm

Henk van Beek Koeriersbedrijf
Het Westen, Tuin-Bloemencentr
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Kees Bel
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baasm
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo 
MSE Metal Service Europe BV
Peter Balsters Beddenspecialist
Peterson Herenmode
PETS Place Dierenzaak
Plusmarkt Teeuw
PartsNL
Restaurant Het Oude Posthuis
Ronald & Liesbeth Joosten
Schoenrep. A. Versantvoort

Slagerij & Partyservice Leerdam
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 &
Taxatiekantoor 
van Ekeren Kuiper
Van den Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen                   (2 ballen)
Verkuil
Vink Motoren
Witgoed Specialist

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 2016 – 2017 GESCHONKEN DOOR:



Kerkstraat 1, 4141 AT 
Leerdam centrum
Tel. 0345  - 61 23 27
info@bakkerijdejager.nl

Warme Bakker

"Met zo min mogelijk behandelingen, een duurzaam herstel" 

 info@praktijkluksen.nl - T 06 385 180 01

Gas
Water

Elektra
Dakwerk

Beveiliging
Telefonie

Data
Cv

Nijverheidstraat 18B 4143HM LEERDAM   0345-612118   www.verkuilbv.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 U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05
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1984 14 april Leerdam Sport D1 
Stnd: W. Vendelbosch, J. Vermeulen, J.E. Roza, I. Biemans, R. Laponder, L. Wutun, E. Syahailatua, P. Opijnen 

Ztnd: P. Abbel, M. Schaaij, J. Vendelbosch, E. Bor, R. Syahailatua, R. Stütz, R. Kool

In deze rubriek nemen we een kijkje in het verleden en 
belichten we een kampioenselftal uit de rijke historie van 
ONS Leerdam Sport ‘55. Deze keer gaan we samen met 
Marcel Schaaij en John Vendelbosch terug naar het D1 
elftal uit het seizoen 1983/84.

Beiden beamen dat dit misschien wel het beste Elftal is 
waar ze in hebben gespeeld. De feiten liegen er niet om, 
168 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Uitgerekend tegen 
LRC Leerdam kregen we dat doelpunt tegen, doordat we 
de eerste helft voor ons doen slecht voetbalden. Ondanks 
dat dat het enige doelpunt is wat we tegen kregen, kreeg 
ik flink op mijn donder van de trainer, weet John Vendel-
bosch de keeper van het elftal zich nog goed te Herin-
neren.

We hadden een perfect uitgebalanceerd elftal. Met Edward 
Sijahailatua en Leonard Wutun Centraal in de verdediging, 
Ron Kool en Marcel Schaaij centraal op het middenveld en 
onze voorhoede bestond uit op links Ilco Biemans, centraal 
Jan Eduard Roza en op rechts Patrick Abbel. “Ik denk dat 
Jan Eduard zeker rond de 70 a 80 goals heeft gemaakt”, 
vertelt Marcel Schaaij. Dubbele schaar en dan een doel-
punt, zo ging het een beetje het hele seizoen. Hij kwam 
over van GJS, doordat onze trainer Peter Opijnen een 
relatie had met zijn moeder. Met Jan Eduard en Edward 
hebben we ook gelijk de twee echte leiders uit het team 
belicht. Ondanks dat iedereen een hoog niveau behaalde 
staken die twee er echt met kop en schouders boven uit.

Het was ook een echt vrienden elftal. Was er iemand jarig 
dan gingen we daar met zijn allen naar toe. Ook buiten het 
voetbal gingen we vaak met elkaar om. Standaard met zijn 
allen elke zondag bij het eerste elftal kijken omdat onze 
leiders Willem en Peter daar beiden in speelden. Ook onze 
ouders waren er toen echt bij betrokken. Die waren er 
zowel de thuis als uitwedstrijden altijd bij. Vervoer was dan 
ook geen probleem dankzij hun.

  Kampioen van toen
Met Willem en Peter hadden we een paar strenge maar 
wel hele goede trainers. Bij die twee moest je niet ver-
zaken, en als je niet kwam trainen, stond je er ook niet 
in. Het maakte ook niet uit waardoor je verhinderd was. 
Ziek, school, schoenen niet gepoetst noem maar op, was 
je er niet dan kon je het wel vergeten. En dat wisten we 
ook allemaal, dus je kwam gewoon omdat je bang was je 
plekje te verliezen. Regen, wind, storm, sneeuw er werd 
ook altijd getraind. En als het echt niet meer mogelijk 
was om buiten te trainen dan gingen we gewoon de grote 
kantine in. Bankjes plat en gaan. Discipline was wel een 
item onder die twee. Altijd netjes het veld op, schoenen 
gepoetst, shirt in de broekjes enz. Als ik zo terug kijk zijn 
het misschien wel de beste trainers die ik ooit heb gehad 
zegt Marcel. Ze probeerden ook altijd wat te regelen 
voor ons als het voetbal niet door ging, dan zorgde Peter 
er weer voor dat er een soepje voor ons klaar stond, de 
andere keer had hij weer een voetbalquiz geregeld in de 
bestuurskamer. Er was altijd wel wat te doen voor ons als 
we niet hoefden te voetballen.

Voetballend waren we echt de beste dat seizoen, uitslagen 
van 16-0 waren dan ook heel normaal. Voetballend was 
het misschien wel leuk maar als keeper heb ik hele wed-
strijden tegen de paal aan gezeten, “dat was toch minder 
leuk”, zegt John. Ondanks dat zaten we wel in een leuke 
regio competitie met LRC, Tricht, HSSC enz. Eens in de 
twee weken gingen we dan weer met die bekende oranje 
Volkswagen busjes van Laponder op pad. Ik weet nog dat 
Renzo altijd achter in tegen de deur aan zat, maar die zooi 
was zo gammel dat de deur keer van het slot af vloog en 
Renzo bijna uit de bus viel, of die keer dat het dakraam er 
uit knalde. Leuke tijden waren dat.

Jammer dat het volgende seizoen het elftal uit elkaar viel. 
Jan Eduard en Edward gingen samen naar Feyenoord. 
Sommige stroomden door naar een hoger elftal. “Ik heb 
me wel eens afgevraagd hoe het met dit elftal was ver-
lopen als we wat langer bij elkaar waren gebleven”, sluit 
Marcel af.
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(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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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





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. 



            25                 DE BRUG I april 2017 

Standen 2016 - 2017

1 RKTVC 2 16 13 - 58
2 Herovina 2 17 - 34
3 GVV 2 15 - 31
4 Nivo Sparta 4 16 - 29
5 SVS'65 2 16 - 25
6 Theole 2 16 - 23
7 Tricht 3 14 - 21
8 Leerdam Sp.'55 4 16 - 18
9 GJS 4 15 - 14
10 Heukelum 3 17 - 10
11 ASH 3 14 - 02

1 Ophemert VR1 16 - 46
2 Asperen VR2 14 - 39
3 Haaften VR1 3 - 28
4 ASH VR1 15 - 28
5 Brakel VR1 15 - 24
6 ST Herovina/Vuren VR1 15 - 19
7 MVV'58 VR2 16 - 16
8 SC Everstein VR2 16 - 15
9 Lekvogels VR1 15 - 14
10 TEC VR1 16 - 05
11 Leerdam Sp.'55 VR1 15 - 04

1 GJS JO13-1 8 - 21
2 ST BZC/ JO13-1 8 - 18
3 SVW JO13-1 7 - 15
4 Beesd JO13-1 6 - 09
5 Leerdam Sp.'55 JO13-1 7 - 09
6 Jan van Arckel JO13-1 7 - 09

1 MVV'58 JO11-2 4 - 12
2 GRC-14 JO11-2 5 - 12
3 TEC JO11-2 6 - 12
4 Achilles Veen JO11-1 7 2 - 06
6 LRC JO11-3 5 - 03

1 Schelluinen 2 16 - 39
2 SV Meerkerk 3 17 - 34
3 VVAC 4 18 - 32
4 SVW 2 18 - 32
5 Asperen 2 17 - 28
6 Leerdam Sp.'55 2 17 - 24
7 GJS 3 17 - 19
8 LRC 4 17 - 19
9 Sliedrecht 4 17 - 17
10 Stedoco 3 18 - 14
11 Ameide 3 16 - 13

1 Asperen 3 19 - 53
2 Oranje Wit 12 17 - 46
3 Schelluinen 4 18 - 37
4 Drechtstreek 8 17 - 25
5 Groote Lindt 6 17 - 25
6 VVGZ 8 17 - 24
7 Leerdam Sp.'55 5 18 - 22
8 Pelikaan 15 17 - 18
9 ZBC'97 5 17 - 18
10 Sliedrecht 11 17 - 15
11 Vuren 4 18 - 10
12 Lekvogels 4 18 - 05

1 BZS JO17-1 16 - 41
2 DSC JO17-1 15 - 39
3 Jan van Arckel JO17-1 15 - 31
4 Leerdam Sp.'55 JO17-1 17 - 27
5 Teisterbanders JO17-1 18 - 26
6 Beesd JO17-1 18 - 24
7 HRC'14 JO17-1 18 - 24
8 BMC JO17-1 16 - 19
9 Theole JO17-2 16 - 17
10 CHC JO17-1 15 - 16
11 Nivo Sparta JO17-2 17 - 09
12 Wilhelmina JO17-2 17 - 06

1 Groot-Ammers 3 17 - 38
2 Arkel 2 19 - 37
3 Leerdam Sp.'55 3 19 - 36
4 Sliedrecht 8 19 - 30
5 Rijsoord 10 16 - 29
6 SV Noordeloos 3 17 - 27
7 SV Meerkerk 4 17 - 27
8 Kozakken Boys 4 18 - 22
9 Sleeuwijk 4 18 - 21
10 Unitas 4 19 - 19
11 Ameide 5 19 - 19
12 Lekvogels 3 18 - 06

1 Theole 4 19 - 49
2 Teisterbanders 3 18 - 46
3 Wadenoijen 3 19 - 45
4 RKTVC 5 19 - 37
5 Alem 4 18 - 35
6 Ophemert 3 17 - 28
7 Beesd 5 18 - 21
8 Rhelico 3 19 - 18
9 Buren 4 19 - 13
10 SCR 4 15 - 09
11 BZS 5 16 - 07
12 Leerdam Sp.'55 2 17 - 05

1 Emplina JO17-6 11 - 30
2 SV BLC JO17-3 11 - 27
3 Tricht JO17-3 10 - 21
4  Nivo Sparta JO17-4 11 - 21
5 GJS JO17-4 11 - 21
6 GDC JO17-2 11 - 21
7 MVV'58 JO17-2 11 - 18
8  GRC-14 JO17-2 11 - 12
9 BZS JO17-2 10 - 09
10 Well JO17-1 10 - 06
11 RKTVC JO17-4 10 - 05
12 Leerdam Sp.'55 JO17-2 11 - 00

1 ASH JO15-1 6 - 18
2 Kerkwijk JO15-1 6 - 13
3 OJC ROSMALEN JO15-7 6 - 13
4 DSS'14 JO15-1 7 - 13
5 Emplina JO15-4 6 - 12
6 Tricht JO15-3 7 - 10
7 Rhelico JO15-1 6 - 09
8 Nivo Sparta JO15-3 7 - 09
9 Leerdam Sp.'55 JO15-1 7 - 06
10 SV Noordeloos JO15-1 5 - 03
11 Arkel JO15-1G 6 - 03
12 Vuren JO15-1 7 - 03

LEERDAM SPORT 2

LEERDAM SPORT 5

J013-1

1 MEC'07 JO9-1 7 - 19
2 SC Everstein JO9-1 6 - 10
3 Leerdam Sp.'55 JO9-1 7 - 09
4 Teisterbanders JO9-1 6 - 07
5 GVV'63 JO9-1 6 - 06
6 BZS JO9-2 6 - 04

1 Hedel JO9-2 6 - 18
2 Nivo Sparta JO9-7 7 - 15
3 Wadenoijen JO9-2 7 - 12
4 Leerdam Sp.'55 JO9-2 6 - 06
5 Heerewaarden JO9-1 7 - 06
6 Theole JO9-5 7 - 03

1 LRC JO9-5 7 - 18
2 Arkel JO9-2 7 - 15
3 Heukelum JO9-2 7 - 10
4 Tricht JO9-4 6 - 07
5 GVV JO9-2 7 - 05
6 Leerdam Sp.'55 JO9-3 6 - 03

J009-1 J009-2 J009-3

LEERDAM SPORT 3

LEERDAM SPORT ZON 2

J017-2

1 Heukelum JO11-2 6 - 18
2 Groot-Ammers JO11-2 7 - 15
3 Arkel JO11-1 6 - 10
4 Sliedrecht JO11-6 6 - 07
5 Leerdam Sp.'55 JO11-2 7 - 06
6 HRC'14 JO11-1G 6 - 00

J011-2

1 Unitas JO11-3 7 - 19
2 Roda Boys/Bom. JO11-2 7 - 12
3 Rhelico JO11-2 7 - 11
4 Leerdam Sp.'55 JO11-3 6 - 10
5 VVAC JO11-3 7 - 04
6 Asperen JO11-2 6 - 01

J011-3

LEERDAM SPORT 4

J015-1J017-1

LEERDAM SPORT VR1

J011-1
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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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van de Partnercommissie
Zoals u ziet heeft de partner/sponsorkommissie niet stil 
gezeten en zijn er weer nieuwe en vervangende reclame-
borden op de stelling en langs het veld geplaatst.

Wij bedanken:
CK MAATWERK INTERIEUR, 
Voor al uw maatwerk en interieur.

EFFE ANDERS, Gezellig Winkelen, Vlietskant 18.

PARTS NL, Onderdelen en Accessoires, Vlietskant 8.

VERKUIL, Installatietechniek.

VISSCHER Autogroep, CULEMBORG.

VISSCHER Bosch Car Service, LEERDAM.

DV DAKBEDEKKINGEN, LEERDAM.

Tijdens het 105 jarig bestaan van onze vereniging, heeft 
PRINT en INKSTATION VIANEN aan de Voorstraat in Vi-
anen schitterende kostuums geschonken aan ons bestuur.

Tevens heeft Adrie Kleppe namens HET EUROPAPLEIN het 
bestuur bijpassende overjassen geschonken.

Een trouwe supporter heeft aan de jeugd Euro 100,- ges-
chonken t.b.v. wedstrijdballen.

Subsponsor FLEX DRIVER, dhr. Raymond van Driel heeft 
het mogelijk gemaakt dat de A-selectie tijdens de winter-
stop op trainingskamp kon. Tevens heeft deze sponsor aan 
het F3 pupillen team trainingspakken geschonken.

Ook ons E3 pupillen team is verblijdt met trainingspakken, 
geschonken door sponsoren.
CK MAATWERK INTERIEUR
JPL DAKTECHNIEK
DV DAKBEDEKKING

Het 4e elftal heeft een compleet nieuw tenue gesponsord 
gekregen van SALESCARE

Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt heeft A. Santegoed 
weer een schitterende omslag gemaakt met een nostal-
gische  foto van een wedstrijd op het “oude spartaveld”. 
Zo'n foto roept weer herinneringen op met de toenmalige 
verplaatsing van het spartaveld naar de huidige locatie.

WIJ BEDANKEN AL DEZE PARTNERS/SPONSOREN VOOR 
HUN STEUN AAN ONZE VERENIGING.

Namens de partnercommissie
Wil Sleeuwits



Uit de oude doos

197?
Leerdam Sport Zaterdag 1 tegen Heukelum 1

1992
M.Haaman in Duel




