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Voorzitterspraat

Als ik deze laatste bijdrage van het jaar 2017 aan het maken 
ben begint de sneeuw geleidelijk aan weg te smelten. Op zich is 
het natuurlijk een mooi gezicht die witte wereld maar om onze 
mooie voetbalsport te bedrijven kan het beter weg blijven. Zelfs 
al heb je een kunstgrasveld dan is spelen niet altijd mogelijk.

Zoals het er nu naar uit gaat zien krijgen wij ook ons gewenste 
nieuwe sportpark. Ik mag tijdens onze Nieuwjaarsreceptie 
mijn handtekening gaan zetten onder de samenwerkingsover-
eenkomst (SOK) die wij met de Gemeente Leerdam aan zullen 
gaan. Dit alles om tot de realisatie te komen van ons nieuwe 
sportpark. Ik ben er als voorzitter van overtuigd dat we met het 
voorstel zoals het er nu ligt klaar zijn voor de toekomst.

We hebben in onze Leerdam Sportfamilie de afgelopen periode 
afscheid moeten nemen van twee rasechte Leerdam Sport-
ers. Op 16 oktober jl. is Jan Sleeuwenhoek overleden en op 1 
december is Gerrit Kwint overleden. Beide mannen hebben 
voor Leerdam Sport veel betekenis gehad. Veel sportvrienden 
hebben afscheid genomen van deze Leerdamsporters tijdens 
de gelegenheden die daarvoor waren. Ik heb zelf tijdens beide 
uitvaartplechtigheden enkele woorden gesproken aangaande 
hun overleiden. Elders in dit clubblad vindt u de teksten van 
deze toespraken. Ik wil langs deze weg nogmaals beide families 
heel veel sterkte wensen met dit voor hun zo grote verlies.

Tijdens de algemene ledenvergadering welke door vele leden 
werd bijgewoond hebben we afscheid genomen van twee 
bestuursleden, Rob Renaud en John Vendelbosch hadden beide 
aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Een beslissing 
die ik ten zeerste betreur maar wel respecteer. Ik wil beide 
heren bedanken voor hun inzet en tijdens onze familiedag zal 
ik beide in het zonnetje gaan zetten. Blij ben ik met de keuze 
van Wout Elbertse om zitting te gaan nemen in het bestuur. 
Eén van de belangrijkste taken binnen het bestuur voor Wout 
zal ons nieuwe sportcomplex gaan worden. Ook ik ben tijdens 
deze ledenvergadering weer herkozen voor 3 jaar. Ik dank alle 
aanwezigen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Tijdens de vergadering is tekst en uitleg gegeven over het gevo-
erde en nog te voeren beleid. Als rode draad kwam steeds naar 
boven financiën en vrijwilligers. Voor wat betreft het vrijwil-
ligerswerk doe ik wederom een beroep op de leden om zich in 
welke vorm dan ook als vrijwilliger in te gaan zetten voor onze 
mooie club. Het kan toch niet zo zijn dat steeds de zelfde leden 
al het vrijwilligerswerk moeten doen. Want laat het duidelijk 
zijn zonder vrijwilligers staan ook wij als vereniging machteloos.

Helaas, en ik zeg met nadruk helaas, heeft onze huidige A-train-
er Gerrie Schaap aangegeven Leerdam Sport te gaan verlaten. 
Een beslissing die ik als voorzitter betreur. Ik heb Gerrie leren 
kennen als een trainer met passie en vooruitstrevende ideeën, 
dit alles in het belang van de spelers en de club. Ik respecteer 
de beslissing van Gerrie en wens hem nog een mooie voortgang 
toe in zijn verdere trainers loopbaan.

Als ambassadeur van de Vriendenloterij doe ik een oproep aan 
u allen om loten te kopen van de Vriendenloterij. Op 31 januari 
zal een belteam u gaan benaderen om loten te kopen. Buiten 
het feit dat je er schitterende prijzen mee kan winnen steun je 
er ook ons als vereniging mee. Ik zoek voor deze bel avond 10 
mensen die op 31 januari ons belteam willen zijn. Een hapje en 
een drankje wordt voor die avond geregeld. Opgeven hiervoor 
doe je door mij te bellen. Kom op mensen 10 personen moet 
toch te doen zijn. Ik reken op ieders medewerking.
De slogan van het Europaplein is: “Het zijn de sterren”, hierbij 
doelend op de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de 
vereniging. Alle vrijwilligers binnen Leerdam Sport hebben de 
afgelopen week een cadeaubon mogen ontvangen namens de 
ondernemers van het Europaplein als waardering voor hun 
vrijwilligers inzet. Een gebaar wat door ons en ook door de 
leden zeer op prijs werd gesteld.

Het jaar 2017 nadert zijn einde alweer en het jaar 2018 kondigt 
zich aan, en dat betekent Nieuwjaarsrecepties. Ook wij houden 
onze traditionele receptie op zondag 7 januari vanaf 14.00 
uur. Ik zou het zeer op prijs stellen u op deze middag te mogen 
begroeten.

Ik wil u allen hele fijne feestdagen toe wensen en een gezond 
2018.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55'Zonder vrijwilligers 

staan wij als vereniging 
machteloos"



Heukelumseweg 10, 4147 EW Asperen Tel 0345 - 61 48 80
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23 sept: Leerdam Sport 55 - Asperen 2 - 2
30 sept: De Zwerver - Leerdam Sport 55 0 - 0
07 okt: Leerdam Sport 55 - De Alblas 1 - 5
14 okt: Ameide - Leerdam Sport 55 1 - 0
21 okt: Vuren - Leerdam Sport 55 4 - 1
28 okt: Leerdam Sport 55 - Streefkerk 0 - 0
04 nov: ZBC '97 - Leerdam Sport 55 2 - 1
18 nov: Leerdam Sport 55 - Schelluinen 2 - 3
25 nov: Leerdam Sport 55- groote Lindt 2 - 2 
02 dec: IFC - Leerdam Sport 55  2 - 0 
09 dec: DFC - Leerdam Sport 55  2 - 0
27 jan: Leerdam Sport 55- Alblasserdam 0 - 0
03 feb: Asperen - Leerdam Sport 55 0 - 0
17 feb: Leerdam Sport 55 - EBOH 0 - 0
24 feb: Leerdam Sport 55- Ameide 0 - 0
10 mrt: Asperen - Leerdam Sport 55 0 - 0

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e Elftal vanaf 16 - 12 - 2017
#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

Leerdam Sport 55 1e Elftal Seizoen 2017 - 2018 3e Klasse West 1

1 EBOH 11 6 3 2 21 25 13
2 Streefkerk 12 6 3 3 21 34 13
3 De Alblas 11 5 5 1 20 26 14
4 Groote Lindt 11 4 4 3 16 16 15
5 ZBC'97 11 5 1 5 16 24 30
6 Ameide 12 4 4 4 16 21 23
7 IFC 11 4 3 4 15 19 16
8 DFC 11 4 3 4 15 19 25
9 Schelluinen 10 4 2 4 14 19 23
10 De Zwerver 11 3 5 3 14 15 15
11 Alblasserdam 9 3 4 2 13 17 17
12 Asperen 11 2 3 6 9 17 25
13 Vuren 10 3 2 5 8 21 30
14 Leerdam Sport 55 11 0 4 7 4 9 23

Achterste rij : S. Amanzada, G. de Boer, D. Metekohij, R. Elmaci, Y. Achekar, S. Stam, D. Karabacak 
Middelste rij: H. Malawau, M. Tapirima, E. Tapirima, Y. Sahertian, R. Kant, W. Jetses, T. van Lent, J. van Bruchem, E. Malawau  

Voorste rij : J. Grootbluemink, Y. Boudou, R. Huarhua, M Luksen, G. Schaap, O. Duman, M. El Idrissi, J. Moschatsis, S. Moschatsis  
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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

Het jaar 2017 zit er alweer bijna op en de goede voornemens 
voor 2018 worden gemaakt.

Algemene Leden Vergadering:
De Algemene Leden Vergadering van Leerdam Sport ’55, die 
dinsdag 28 november 2017 is gehouden, is goed bezocht. 57 
leden, inclusief het bestuur, waren aanwezig. Een jaar waar 
financieel alle zeilen weer bij gezet moesten worden en waar 
wij te maken hebben gekregen met onvoorziene uitgaven. Als 
vereniging staan wij dan ook het komende jaar weer voor een 
flinke uitdaging. Veel werk is er weer verzet door onze vrijwil-
ligers, maar wij kunnen nog genoeg vrijwilligers gebruiken, want 
er komt momenteel teveel werk neer op dezelfde schouders. 
De sponsoren zijn onze mooie vereniging ook weer trouw ge-
bleven en hebben hun vertrouwen in de club ook uitgesproken. 
Onze jongste leden hebben, zodra de statuten zijn aangepast, 
ook stemrecht tijdens de vergadering. Een goede ontwikkeling, 
want de jeugd is onze toekomst. In de aanloop naar de leden-
vergadering hebben Rob Renaud en John Vendelbosch hun 
bestuursfunctie neergelegd. Tijdens de Familiedag zullen wij op 
gepaste wijze afscheid nemen van beide heren. Wout Elbertse 
had zich inmiddels kandidaat gesteld voor het bestuur. Onze 
voorzitter John Boekelman was aftredend en herkiesbaar. Beide 
heren zijn met algemene stemmen gekozen. Wout Elberste zal 
zich de eerste periode bezig houden met ons nieuwe complex.

Nieuwjaarsreceptie:
De Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport ’55 is zondag 7 janu-
ari 2018 vanaf 14:00 uur in de grote kantine van Leerdam Sport 
’55. Onze voorzitter zal terugblikken op 2017 en vooruitkijken 
naar 2018, we huldigen onze jubilarissen en de JO14 die najaar 
kampioen zijn geworden. Verder staat de voorzitter stil bij bel-
angrijke ontwikkelingen m.b.t. ons nieuwe complex. Natuurlijk 
is er ook weer voldoende ruimte om elkaar gelukwensen over 
te brengen en bij te kletsen. Wij als bestuur hopen weer op een 
goede opkomst. 

De kantine is vanaf 13:30 uur geopend. 

Nieuwbouw Leerdam Sport:
De afgelopen periode hebben wij, zowel intern als met de 
gemeente Leerdam, een aantal gesprekken gevoerd over het 
nieuwe complex. De sfeer tijdens het overleg is prima en de 
samenwerking verloopt goed. Op dit moment werken wij hard 
aan een samenwerkingsovereenkomst en aan de ligging van de 
velden in combinatie met het aantal velden. Wij houden jullie 
op de hoogte m.b.t. de voortgang. 

Sportief gezien:
Ons 1e elftal heeft zaterdag 16 december de laatste competi-
tiewedstrijd tegen DFC gespeeld. Na de 2 – 0 nederlaag in 
Dordrecht gaat het elftal de winterstop in als rode lantaarn-
drager en zullen na de winterstop alle zeilen bijgezet moeten 
worden om degradatie te voorkomen.

Helaas heeft onze hoofdtrainer aangegeven aan het einde van 
dit seizoen te stoppen. Wij kunnen niet anders dan zijn besluit 
respecteren, maar het is jammer dat deze goede trainer en 
geweldig mens onze club gaat verlaten.

Positief nieuws is dat de JO14 najaar kampioen is geworden. 
Een team met talentvolle spelers dat terecht deze titel heeft 
behaald.

Tot slot wil ik jullie en degenen die jullie dierbaar zijn een 
prettige feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2018 
toewensen. 

Henri van Wijk
Secretaris



Afscheidsrede Jan Sleeuwenhoek

Lieve Riekie, Angela, Jason, Sjaan, Malou, klein-
kinderen, Moeder Sleeuwenhoek, familieleden en 
vrienden.

Afgelopen maandag ontvingen wij het bericht dat 
Jan op 68 jarige leeftijd was komen te overlijden. In 
onze ogen en ook die van anderen, op veel te jonge 
leeftijd. Wij wisten allemaal dat zijn gezondheid 
broos was, maar dat het zo snel bergafwaarts zou 
gaan, daar had niemand bij Leerdam Sport reken-
ing mee gehouden. De schrik en de verslagenheid 
was dan ook groot toen leden het bericht van zijn 
overlijden hoorden.

Niet alleen binnen Leerdam Sport spreekt men met 
veel waardering over Jan. Maar als je het door ons 
aangemaakte condoleanceregister door leest, zie je 
pas hoe bijzonder geliefd hij was en gewaardeerd 
wordt. Jan was dan ook geen gewone Leerdam 
Sporter, nee, Jan was gewoon Leerdam Sport. Jan 
kon ook geen kwaad woord horen van zijn club, 
deed je dat wel dan had je al snel ruzie met hem. Als 
ik Jan tegen kwam sprak hij nooit over het weer ofzo 
maar altijd was het, heb je nog nieuws. Doelend of 
er nog iets op het veld gebeurd was wat hij nog niet 
wist.

Jarenlang heeft Jan zich ingezet voor ZIJN en ONS 
Leerdam Sport. Tot vervelens toe klopte hij bij de 
Leerdamse ondernemers aan of ze geen balspon-
sor wilden worden. Ik ben er van overtuigd dat er 
ondernemers bij zaten die gezegd hebben, zet mij 
maar op die lijst want dan zijn we in ieder geval van 
die bezoeken van hem af.

Een andere gave had Jan ondanks zijn handicap om 
jaren en jaren leider te zijn van ons 1e elftal. Andere 
hadden allang gestopt maar Jantje ging gewoon 
door, ook al ging zijn gezondheid achteruit. Tot aan 
het afgelopen voorjaar toen hij bij mij aan gaf te 
gaan stoppen omdat zijn gezondheid het niet meer 
toe liet. Veel waardering heeft Jan gekregen voor 
het vele werk wat hij voor Leerdam Sport heeft 
gedaan. Maar ik denk dat zijn vrouw Riekie ook 
waardering verdiend, omdat ze Jan altijd de vrijheid 
in tijd gaf om zich in te zetten voor zijn club.

Tal van herinneringen komen in deze periode naar 
boven over Jan. Zoals een geëmotioneerde Jan bij 
een degradatie of bij het behalen van een kampi-
oenschap of promotie van het 1e elftal. Jan was 
een emotiemens en stak dat niet onder stoelen of 
banken, en zeker niet als het over zijn cluppie ging 
liet hij zijn tranen de vrije loop. Dat Jan op handen 
gedragen werd door de spelers van vele 1e elftallen 
blijkt wel uit de kampioensfoto’s en promotiefoto’s, 
Jan te midden van dansende en zingende spelers als 
het stralende middelpunt.

1 herinnering wil ik met u delen en dat is het kampi-
oenschap van 2012. De huldiging had op het Hofje 
plaats gevonden en we zouden op de platte wagen 
door Leerdam gaan. Ook Jan natuurlijk op die wagen 

getakeld want een trapje was er niet. Jan staat zo’n 
5 meter tegenover mij vandaan toen de chauffeur 
een poepie gas gaf, alleen hier had Jan nog niet op 
gerekend en Jan schoot dan ook als een raket naar 
voren en hij stond in 1 keer in mijn armen. Ik zie 
nog de schrik in zijn ogen maar de zegetocht door 
Leerdam maakte het weer helemaal goed, wat heeft 
hij toen genoten.

In 2002 werd Jan benoemd tot Lid van Verdienste, 
een benoeming die volkomen op zijn plaats was. 
Dat Jan vele uren voor zijn club bezig was is ook 
de KNVB niet ontgaan. Tijdens de receptie van ons 
100 jarig bestaan in 2012 werd aan hem de zilveren 
waarderingsspeld van de KNVB uitgereikt. De laatste 
waardering die Jan mocht ontvangen was tijdens 
de laatste familiedag. Jan was de eerste die zich De 
Leerdam Sporter van het jaar mocht gaan noemen. 
Aangeslagen en ontroerd heeft hij de kristallen 
bokaal in ontvangst mogen nemen. Het was een 
wisselprijs die ieder jaar naar een andere vrijwilliger 
zou gaan, maar wij weten als bestuur van Leer-
dam Sport zeker dat er in huize Sleeuwenhoek een 
plaatsje is waar deze bokaal voor altijd kan blijven 
staan. Aan deze bokaal zitten zoveel mooie herin-
neringen vast van Jan, zodat hij jullie zeer zeker toe 
komt.

Ook de naam Jan Sleeuwenhoek, zal als het aan 
het bestuur ligt, voor altijd verbonden blijven aan 
het vrijwilligerswerk van Leerdam Sport. Over het 
hoe en wat willen wij eerst met jullie als familie 
in gesprek gaan en dan kijken wat jullie hiervan 
vinden.

Lieve familie Sleeuwenhoek, ik weet het is een 
cliché, maar groot zal de leegte zij nu Jan niet meer 
onder ons is, maar groot zijn de vele fijne herin-
neringen die wij als Leerdam Sport aan hem zullen 
bewaren.

Voor ik af ga sluiten met een klein gedicht, wil ik 
jullie namens Leerdam Sport de gehele familie heel 
veel sterke wensen met het verwerken van dit voor 
jullie zo grote verlies.

Slechts overblijft de herinnering
Van hoe jij leefde hier op aarde
En voor degene die achterblijft
Heeft dat de meeste waarde

Jan bedankt voor alles en rust zacht.
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Afscheidsrede Gerrit Kwint

Stijntje, Kees, Miranda, Bianca en Lieke, familieleden 
en vrienden.

Namens Leerdam Sport ’55 wil ik graag enkele 
woorden spreken aangaande het overlijden van je 
man, vader, schoonvader en natuurlijk jouw fan-
tastische opa, familielid of vriend. Vandaag zijn wij 
hier in rouwcentrum Reoboth bijeen om wederom 
afscheid te moeten gaan nemen van een rasechte 
Leerdam Sporter. Afgelopen vrijdag ontvingen 
wij het bericht dat Gerrit op 64 jarige leeftijd was 
overleden. Hoewel wij wisten dat zijn gezondheid 
snel achteruit ging kwam het bericht van overlijden 
toch nog onverwachts.

Gerrit is op 64 jarige leeftijd overleden, en van die 
64 jaar dat hij onder ons was is hij bijna 54 jaar lid 
geweest van ONS en ZIJN Leerdam Sport’55. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van 2014 heb ik als voorzitter 
de speld uit mogen rijken die behoord aan het 50 
jarig lidmaatschap.

Gerrit was een man van “niet lullen maar werken” 
of zoals de slogan van zijn 2e grote club Feijenoord 
is “geen woorden maar daden”. Ook wij als Leerdam 
Sport hebben van deze daden gebruik mogen mak-
en. Eerst als voetballer, Gerrit had niet de gave om 
op een hoog niveau te acteren als voetballer, maar 
deed het wel met veel passie en plezier. Helaas 
maakte een tijdens een wedstrijd opgelopen been-
breuk een einde aan de voetbalcarrière van Gerrit. 
Deze beenbreuk heeft hem tot het laatste moment 
parten gespeeld. Het lopen ging nooit meer zoals 
het wezen moest.

Deze handicap was voor Gerrit geen belemmering 
om zich in te zetten voor zijn cluppie. Hij fungeerde 
als leider van diverse teams, een taak die hij ook 
samen met zoon Kees vervulde. In het seizoen 95-96 
was Kees de trainer en Gerrit trad op als leider van 
de B1.

Later sloot hij zich aan bij de schoonmaakploeg van 
de kantine. Het is het vermelden waard dat zelfs 
een beenbreuk hem niet bespaard is gebleven toen 
hij ongelukkig ten val kwam bij het betreden van 
ons complex toen hij onderweg was om de kantines 
schoon te gaan maken. Deze taken heeft hij jaren 
volgehouden en wij als Leerdam Sport zijn hem daar 
nog steeds dankbaar voor.

Jaren lang is Gerrit ook actief geweest bij de Leer-
dam Sport biljartclub op de vrijdagavond. Trouw 
kwam hij naar de kantine om zijn wedstrijd te 
spelen. Ook hier gold voor Gerrit het mee doen is 
belangrijker dan het winnen. Deze instelling sierde 
hem.

Lieve familieleden en vrienden voordat ik met een 
klein gedicht af ga sluiten wil ik u namens de gehele 
Leerdam Sport familie heel veel sterkte wensen met 
het verwerken van dit voor jullie zo grote verlies. En 
ik weet het, het is een kleine pleister op de wonde 

zoals men dat zo mooi zegt, maar laten we de mooie 
herinneringen die jullie en wij aan Gerrit koesteren, 
voor altijd in ons hart bewaren.

De leegte zonder jou
Is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
Zal altijd bij ons blijven
Maar vele fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Gerrit rust zacht
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De activiteitencommissie heeft twee zeer geslaagde 
activiteiten achter de rug en daar zijn weer erg blij mee.

4 december was het weer zover, Sinterklaas bracht ook 
deze keer een bezoek aan onze jeugdleden en wat was het 
een gezellig feest. Alle kinderen hebben goed gezongen en 
zijn allemaal verwend door de sint met een mooi rugtasje 
en wat lekkers.

9 december was onze jaarlijks terugkerende kerstbingo en 
ook deze keer was het weer een daverend succes en kun-
nen we weer met een goed gevoel op terug kijken.

Activiteiten Commissie
tNu staat op 30 december ons laatste activiteit op de 
agenda namelijk de olliebollenquiz hopelijk komen hier 
al onze jeugdleden aan mee doen. Er staan leuke prijsjes 
boven en er zijn heerlijke oliebollen gebakken door Arie 
onze kantinebeheerder en John onze eigen voorzitter dus 
laat ze niet met de oliebollen zitten en kom gezellig naar 
de kantine.

PS, je moet je wel even aanmelden!!!!!!!!!!!!!





JA OF NEE !
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Ben je getrouwd? Ja
04. Heb je het naar je zin bij Leerdam Sport? Ja
05. Ook nog bij andere clubs gevoetbald? Ja
06. Heb je ook kinderen die voetballen? Ja
07. Is het gezellig in de kantine? Ja
08. Word het tijd voor het nieuwe sportpark? Ja

Naam: Arne van Voorst
Eftal: 2e elftal zondag 
Positie: Rechts back
Lid sinds:  2015

09. Fan van Kunstgras? Nee
10. Word het 2e elftal van de zondag kampioen? Ja
11. Word je wel eens verkozen tot speler van de week? Ja
12. Ervaar je wel eens turbulentie op het voetveld? Ja
13. Zie je ze wel eens vliegen? Nee
14. Ontmoet je wel eens bekende mensen op je werk? Ja
15. Zie je een functie als huismeester zitten? Nee
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

“Samen Sporten, samen verbinden”

Misschien heeft u ze al bezig gezien, de deelnemers van Life 
Goals Leerdam. Iedere dinsdag- en vrijdagochtend trainen zij 
onder begeleiding van maatschappelijk sportcoach 
Yoni Sahertian op de voetbalvelden van Leerdam Sport.

De deelnemers werken aan het verbeteren van hun fysieke en 
mentale gezondheid om in 11 maanden ‘werkfit’ te worden. 
Naast voetbal wordt er ook aan bootcamp, fitness, zelfverdedig-
ing, zwemmen, yoga/pilates en wandelen gedaan.  
De komende maanden wil stichting Life Goals het sportaanbod 
verbreden en ook sportmogelijkheden bij andere sportverenig-
ingen onderzoeken, zoals Badminton, Taekwondo en Tennis.

Als dank voor het gebruiken van de velden van Leerdam Sport 
heeft stichting Life Goals een kleine goal, trainingsvestjes en 
nieuwe ballen aan de club geschonken. John Smit nam de sport-
materialen, tijdens de kick-off van het programma, dankbaar in 
ontvangst.

Stichting Life Goals gelooft in de kracht van sport. Ook onder 
winterse omstandigheden is het heerlijk om een frisse neus te 
halen en buiten te bewegen. En een sneeuwbui…, daar laten de 
deelnemers zich niet door hinderen!

Life Goals Leerdam is onderdeel van het Life Goals netwerk. Life 
Goals Nederland werkt met lokale Life Goals programma’s die in 
hun omgeving maatschappelijke sportprogramma’s aanbieden.

Voor meer informatie, zie: www.stichtinglifegoals.nl
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Tamer Saglambilek: 
Beleeft veel plezier aan ONS Leerdam Sport.

John Klok en Jaco Brongers praten met Tamer

Hij is geboren in de Bergstraat, heeft op de Wiekslag gezeten, 
is sinds enkele jaren getrouwd, heeft een zoon van 2 en woont, 
al heeft hij tijdens zijn studie in Haarlem op kamers gezeten, al 
zijn hele leven in Leerdam. Ondertussen is hij al weer 34 jaar en 
speelt sinds 2000 bij ONS Leerdam Sport ’55. Bovendien is hij 
kleding sponsor van het 4e elftal. Vandaag de dag speelt hij in 
het 2e van de zondag als middenvelder. We zullen Tamer eens 
vragen hoe hij nu onze CLUB beleeft.

Wanneer ben je gaan voetballen?
Ik ben bij LRC in de E2 begonnen, maar doordat steeds meer 
van mijn vrienden bij Leerdam Sport gingen voetballen en ik 
kwam er al vaak waardoor ik wist dat het een hele vriendelijke 
en zachte club was. Toen heb ik besloten dat Leerdam Sport 
meer bij mij paste.

In welk elftal ben je begonnen met voetballen bij Leerdam 
Sport?
Dat was in de A1. Het was bijna eigenlijk een Turks team zoveel 
speelden er in mee. Daarna ben ik, toen we nog op zondag aan 
prestatievoetbal deden, naar het 2e gegaan. Toen de zaterdag 
werd opgericht heb ik nog een seizoen in het eerste van de 
zaterdag gespeeld. Dat was met Yilmaz Toktas en Pim van Dam.

Waarom hebben de meeste mensen dan niet zoveel van jou 
gehoord?
Ik kreeg het druk met mijn werk, waardoor ik het voetballen 
even liet voor wat het was. Na een half jaar had ik weer tijd om 
te spelen, dus toen ik terug kwam wilde de trainer mij weer 
in de basis zetten van het 1e maar een hoop jongens waren 
daarop tegen en ik vond ook wel dat ze gelijk hadden. Zo-
doende ben ik toen lager gaan voetballen, maar dat was meer 
niet voetballen dan wel.

Wanneer ben je er weer helemaal voor gegaan?
Dat was vier en een half jaar geleden, toen hebben wat 
vrienden een wat meer serieuzer team opgezet en hebben ze 
mij ook gevraagd. Helaas was dat voor mij niet zo’n succes.

Waarom was dat dan?
Ik had af en toe het gevoel dat niet iedereen er voor de volle 
100% voor ging. Bijvoorbeeld als iemand een slecht pass gaf, 
wat altijd kan gebeuren, waren anderen zo boos dat ze afhaak-
ten en daar ik kan ik heel slecht tegen.

Nu speel je in het 2e van de zondag?
Inderdaad, dat team past qua mentaliteit beter bij mij. Oké, niet 
iedereen is even goed of even oud maar ze geven alles wat ze 
hebben en dat vind ik toch het leukste wat er is.

Waar haal je toch al die energie vandaan?
Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat het een karakterei-
genschap is, ik wil altijd tot het uiterste gaan en als ik daar dan 
moe van wordt dan moet dat maar, maar ik heb dan wel alles 
gegeven. Ik zie het hele voetballen als een uitlaatklep en dat is 
toch wel iets dat ik nodig heb.

Doe je nog andere sporten?
Ik doe nog wat aan fitnessen, maar dat doe ik dan in de ochtend 
voordat ik naar het werk ga.

Heb je nog leuke voetbalverhalen?
Voetbal bestaat voor mij eigenlijk alleen maar uit leuke 
momenten, of je nu wint of verliest. Wat ik allemaal heb 
meegemaakt weet ik eigenlijk niet zo goed, ik heb er af en toe 
moeite mee om te onthouden tegen wie ik vorige week heb 
gespeeld.

Waar blijven eigenlijk alle goeie Turkse voetballers de laatste 
tijd?
Ik denk dat goeie Turkse spelers, als ze de kans krijgen, het liefst 
in Turkije willen spelen, want daar worden ze net zo goed en 
misschien zelfs wel beter betaald en het zal voor hun natuurlijk 
ook een hele leuke ervaring worden om Turkije niet als een 
vakantie te beleven maar er gewoon te wonen.

Je hebt ook een eigen zaak?
Inderdaad, ik ben samen met Jeffrey een maatje van mij in 2011 
een eigen zaak begonnen. Daarvoor heb ik altijd bij verschillen-
de bedrijven met hem samengewerkt. Dat was in de crisistijd, 
dus wij dachten, het kan alleen maar beter gaan. Vooral in deze 
tijd zijn onze werkzaamheden zeer nodig.

Waardoor ben je een eigen zaak begonnen?
Die ambitie heb ik altijd al gehad en misschien ook omdat 
mijn vader ook een ondernemer was en heb hem daarin altijd 
geholpen. Ik heb het dus van huis uit mee gekregen.

Wat doen jullie eigenlijk?
Ons bedrijf bestaat uit twee onderdelen, een online marketing 
bureau en call tracking bureau.
De taken van het marketing bureau bestaat uit het ontwikkelen 
van designer websites en we doen google, facebook en LinkedIn 
campagnes voor bedrijven om meer klanten te genereren. Dat 
doen we voor hele grote, middelgrote en kleine klanten. Ons 
voordeel op andere marketing bureaus is dat Jeffrey een pro-
gramma heeft ontwikkeld waarmee we kunnen meten wat een 
campagne heeft opgeleverd. Het tracking bureau doet onder-
zoek naar alle telefonische gesprekken zodat je inzicht krijgt 
hoe de gesprekken lopen. Dit is onmisbaar voor marketeers en 
bureaus om zich te optimaliseren en zorgt er voor dat er geen 
data ontbreekt, zodat je succesvolle marketingbeslissingen kunt 
maken.

Oké, niet iedereen 
is even goed of even 
oud maar ze geven 
alles wat ze hebben 
en dat vind ik toch 
het leukste wat er is
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Wat betekent dat in gewone mensen taal?
Wij kijken naar de omzet van een bedrijf. Van daaruit willen wij 
de naamsbekendheid vergroten, het merk optimaliseren en 
verbeteren. Hierdoor zal dan de omzet omhoog gaan. Een hoop 
mensen denken dat we bedrijven alleen ondersteunen met de 
verkoop van hun producten maar we doen zo veel meer. 

Waar zijn jullie gevestigd?
Het marketing bureau www.elevatedigital.nl is gevestigd in 
Utrecht en heeft 25 mensen in dienst. Het andere bedrijf heet 
AdCalls en is gevestigd in Amsterdam en heeft 12 mensen in di-
enst. Ik zit dan in Utrecht maar we zorgen er wel voor we elkaar 
wel een keer per week zien, want zo houden we de lijnen kort. 
Het leuke is dat we dan wel twee verschillende mensen zijn, 
maar we voelen elkaar heel goed aan.

Waar willen jullie naar toe als bedrijf?
We zijn nu bezig om evenementen te geven om mensen warm 
te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Dit doen we door middel 
van de “Dutch research awards”. Hiermee kunnen mensen zich 
inschrijven om hun beste werk te laten zien zodat de ontwik-
kelingen bekend worden en sneller zullen gaan. Dit jaar hadden 
we al 400 mensen die hieraan meededen. Alles wordt natuurlijk 
door Google ondersteund.

Kan er nog wat verbeterd worden bij Leerdam Sport?
We kunnen misschien wat opzetten met betrekking tot buiten-
schoolse opvang, zodat we daaruit weer wat leden overhouden. 
Er zijn kansen zat met de nieuwe wijken die gebouwd worden, 
maar dat wil niet zeggen dat dat automatisch leid tot meer 
leden. We hoeven geen grote club te worden maar wel een 
stabiele, warme en sociale club, die meer evenementen voor 
het hele gezin organiseert en iedereen er bij betrekt. Dit alles 
zou eigenlijk moeten gebeuren met de steun van Leerdamse 
bedrijven.

Wil je nog wat kwijt?
Het wordt weer tijd dat we weer trots worden op ons 1e en 
met zijn allen achter hun gaan staan zodat ze weer punten gaan 
pakken en op de plek komen waar ze horen te staan namelijk in 
de top 3. Er zijn toch genoeg Leerdammers die onze club daarbij 
kunnen helpen, dus wanneer zullen deze mensen opstaan en er 
energie in gaan steken, want dit is niet Leerdam Sport waardig.

Jaco Brongers
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Nieuw tenue voor onze Darters.

Het 1e dartteam van Leerdam Sport dat in de LDC 
(Leerdamse Dart Competitie) speelt, doet dat vanaf dit 
seizoen in nieuwe shirts, welke geschonken zijn door 
hoofdsponsor FlexDriver en subsponsors HS Schilders-
bedrijf Tiel, Kapsalon L'Homme La Femme, Van Es Sport-
prijzen, CK Maatwerk Interieur, Grieks restaurant Alexy's, 
Scootmobiel Actief Lexmond. Hierbij willen we onze spon-
sors bedanken voor dit fantastische gebaar.

Wilt u een keer zien hoe het er met het darten aan toe 
gaat, kom dan een keer bij ons kijken op donderdagavond. 
De wedstrijden beginnen on half acht



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

0345 - 61 95 05
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1Leerdam Sport 3 kampioen 1966-67
Stnd: J. Verdugt, J. de Veer, R. Olivier, F. v Donselaar jr, H. Vermeulen, J. Commelin, C.Verdugt, H.Stutz,  P. Godschalk 

Ztnd:  A. Blom, T. Schaay. H. Niks, A. Vrouwerf

In deze rubriek nemen we een kijkje in het verleden en be-
lichten we een kampioenselftal uit de rijke historie van ONS 
Leerdam Sport ‘55. Deze keer gaan we samen met Manus Niks 
en Johan van der Veer terug naar het 3e elftal uit het seizoen 
1966/67.

Tijdens een gezellige middag in de kantine van Leerdam Sport 
is het voor beide heren even graven in hun geheugen. Het is 
intussen al 50 jaar geleden dat deze heren met het 3e elftal 
kampioen zijn geworden en ook nog eens zijn gepromoveerd.

Op mijn vraag: "Het is toch normaal dat als men Kampioen 
wordt dat je dan ook promoveert." Reageren beiden met een 
ferme ‘NEE’. Johan legt uit: "Omdat wij in een onderafdeling 
speelden moesten we nog twee beslissingswedstrijden spelen 
om te kunnen promoveren naar de 3e klasse van de K.N.V.B. De 
uit wedstrijd wonnen we maar de thuis wedstrijd verloren we. 
Toen moesten we uiteindelijk nog een beslissingswedstrijd spel-
en bij R.A.C in Den Bosch. Helaas speelden we die beslissing-
swedstrijd op dezelfde dag dat de glasstadmars werd gehouden, 
dus echt druk langs het veld was het toen niet. Toen we thuis 
kwamen hebben we op het schoolplein van de OT en Sien een 
ereronde gelopen, tijdens het rondje hebben we toch nog veel 
complimenten en felicitaties gekregen, zelfs van wildvreemden 
die toen de mars aan het lopen waren.”

“Manus was voorstopper en Johan was rechtsbinnen. We 
speelden toen nog met het stop en spil systeem, vandaar dat 
rechtsbinnen voor de jongeren raar kan overkomen, maar dat 
was een heel ander systeem dan wat ze nu spelen. Zodoende 
dat van deze posities er een paar niet meer bestaan”, weet 
Manus te vertellen.

“Ik ben door een akkefietje in dit elftal terecht gekomen en 
dat kwam in die tijd nog wel eens voor. Ik werd eerst naar het 

Kampioen van toen tweede geplaatst waarna Floor Donselaar toen vroeg of ik bij dit 
elftal wilde komen voetballen”, vertelt Johan. Manus springt in 
en vertelt: "Dit waren allemaal jongens van de club, we kenden 
elkaar allemaal. We woonden bij elkaar in de buurt of hadden 
bij elkaar op school gezeten. Het was een leuke ploeg die elkaar 
goed aanvulden, we hadden de mannetjes putters als Hans 
Vermeulen en de meer technisch begaafde voetballers, zoals 
Teus Schaay en Johan de Veer. Wat ook bijzonder was, we had-
den twee keepers namelijk, Herman Stütz en Coen Verdught, 
die wisselden elkaar om de wedstrijd af. Peter Godschalk was 
onze Leider, maar over de trainer is nog wel enige verwarring, 
we trainden toen met de hele selectie samen met het eerste, 
tweede en derde elftal.”

“Onze competitie speelde dat seizoen zich af in afdeling 
zuid, dus we gingen vaak met een busje de rivier over richt-
ing Brabant. We speelden tegen clubs als ‘Nooit Gedacht’ en 
‘Vlijmense Boys’. We waren dat seizoen het elftal dat er met kop 
en schouders boven uit stak. We hadden eigenlijk zeer weinig 
tegenstand te duchten dat seizoen. Omdat we vaak tegen clubs 
uit kleine dorpen moesten spelen gebeurde het nog wel eens 
dat we moesten wachten op de tegenstander omdat die dan 
nog uit de kerk moesten komen”, weet Johan, “na de wedstrijd 
gingen we steevast met zijn allen uit, ook de vrouwen waren er 
toen altijd bij, naar een kroeg in het dorp en dan lekker dansen. 
Wanneer we thuis speelden, gingen we gezellig bij elkaar zitten 
en daarna naar het eerste elftal kijken.”

Allebei zeggen ze: “Het was een mooie tijd om te voetballen, er 
was nog niet zoveel te doen dan vandaag de dag, daardoor was 
de trainingsopkomst altijd hoog en hadden we altijd genoeg 
mensen op de zondag. Het kwam toen natuurlijk ook wel eens 
voor dat er iemand te laat was, maar dan belde de heer Brong-
ers diegene in kwestie op en was het elftal weer compleet. Dat 
werd altijd netjes geregeld, we hoefden nooit bij andere teams 
aan te kloppen voor spelers.”

Johan en Manus beamen samen dat dit toch wel een van de 
leukste seizoen is geweest uit hun voetbal carrière.
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De Tribune….

Leerdam Sport en een tribune. Het is een onvervalst huwelijk. 
De tribune als de “grand old lady” en de leden als een liefde-
volle echtgenoot draaiend om haar heen. Het is duidelijk, als 
vereniging zijn wij trots op onze tribune.

Waar komt die liefde dan vandaan? Ik veronderstel dat dit komt 
door de oude nostalgische tribune op ons vorige complex.  
In de tijd dat deze is gebouwd waren er maar weinig verenigin-
gen (en zeker in onze regio) met een tribune. Ik zag pas geleden 
in onze kantine weer de foto met de tribune. Als deze er nu nog 
had gestaan zou hij zeker onder Monumentenzorg vallen. Wat 
was ie mooi!

Ook op ons huidige complex genieten wij al meer dan 40 jaar 
van één van de mooiste tribunes in de regio. Ik vind dat we 
maar weinig concurrentie hebben. Oké dan, er is één die nog 
mooier is en wel de tribune op het oude complex van onze 
voormalige concurrenten van ODS en Emma in Dordrecht.  
Onze tribune staat voor mooie verhalen. Er kunnen ruim 800 
mensen zitten. Het is genoeg gebeurd dat die er ook zaten. 
Neem de wedstrijden van vroeger tegen Ajax C en Feyenoord. 
In de laatste jaren was hij ook vol bij de jubileumwedstrijd 
tegen Sparta. En vooral niet te vergeten bij de Leerdamse derby 
in de eerste klasse. Wat een entourage was dat!!

Zelfs Hans Kraay jr. heeft het mysterie van de tribune mee 
mogen maken. Als toenmalige trainer van Ophemert werd hij 
door het zittende publiek tot de orde geroepen. Hij kon dat wel 
waarderen. Dat bleek wel uit het feit dat hij nog lang in onze 
kantine bleef hangen.

Dan zijn er ook nog de letters in rood-wit op de doorkijk-luikjes, 
die samen Leerdam Sport vormen. Ik heb dit concept nooit bij 
welke andere amateurvereniging dan ook gezien. Inmiddels zit-
ten ze achter de “nieuwe” letters geplakt. Als wij gaan verhuizen 
naar het nieuwe complex en onze tribune wordt afgebroken, 
zullen wij dan dezelfde taferelen krijgen als het afbreken van De 
Muur in Berlijn? Ieder lid wil een deel van de tribune hebben. Ik 
weet het niet. In de wandelgangen heb ik wel gehoord dat mev-
rouw Usmany (moeder van de 4 Usmany-broers) het doorkijk-
luik met de letter E wil hebben. Als het zover komt, dan zou het 
mooi zijn als het bestuur aan dit verzoek zal voldoen.

Ik weet dat de commissie Vernieuwing ook in haar plan voor het 
nieuwe complex richting Gemeente Leerdam een tribune heeft 
meegenomen.

IK adviseer de commissie hierover geen onderhandelingspunt 
van te maken.
Een tribune hoort bij Leerdam Sport!!

Daan Ruis

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

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport


r i v i e r e n l a n d f o n d s . n l

m a a t s c h a p p e l i j k  b e t r o k k e n

DE WITH
Tuin- en Parktechniek

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

Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
DE WITH

Tuin- en Parktechniek

WWW.ARBOBHV.NLWWW.ARBOBHV.NL
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Aangezien het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken 
voor de hartverwarmende belangstelling en medeleven die wij 
als gezin hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve man, vader, schoonvader en opa

Jan Sleeuwenhoek

Willen wij jullie Leerdam Sporters, sponsoren en vertegenwoor-
digers van clubs uit de regio op deze wijze danken voor jullie 
bemoedigende woorden, brieven, kaarten, bloemen en ieders 
aanwezigheid bij de condoleance en/of begrafenis. Het feit 
dat Jan zo geliefd was bij vele Leerdam Sporters geeft ons een 
gevoel van trots en kracht om het grote gemis te dragen!

Riekie Sleeuwenhoek
Angela en Jason
Sjaan en Malou
Xem 
Boaz

DANKBETUIGING

Dankzij een grote groep vrijwilligers, de OTO, worden onze 
velden wekelijks gemaaid en geveegd. Jullie hebben vast 
dikwijls de rode combinatie over de velden zien flitsen om 
het gras te vegen.

Tot voor kort werd er dankbaar gebruik gemaakt van een 
rode Peugeot 106, ooit geschonken aan de club door ene 
John B. Na jarenlange trouwe dienst moest er uiteindelijk 
toch afscheid worden genomen van dit vierwielig won-
dertje. Ondanks het intensieve gebruik, de talloze aan-
rijdingen, het ontberen van diverse onderdelen werd het 
toch een uitdaging om veilig over de velden van Leerdam 
Sport te crossen. De 106 is nog zelfstandig de oprij-auto 
opgereden en daarna nooit meer terug gezien…..

Nieuwe auto onderhoud velden.

Via een onbekende sponsor, met een afwijking voor Franse 
auto’s (Citroën), kwam er een Duits wonder op wielen 
ter vervanging van het Rode Monster. De Opel Corsa 1.4 
Joy is voorzien van een 8 kleppen benzinemotor, wis-was 
installatie op de achterruit, ARKO, vage turquoise laklaag, 
grasbandjes en snelle ventieldopjes.

Nadat de Corsa aangepast is door diverse technici, kunnen 
we de nieuwe combinatie bewonderen op onze velden. De 
onderhoudsploeg wensen we met dit Duits vernuft veilige 
en vele kilometers veegplezier.

John Smit.



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

0345 - 61 95 05



Competities 2017 - 2018
Leerdam Sport 2 Leerdam Sport 3 Leerdam Sport 4

1 Wilhelmina '23 3 10 - 25
2 SV BLC 4 10 - 25
3 Jan van Arckel 10 - 19
4 WSC 2 08 - 18
5 Brakel 2 08 - 18
6 Achilles Veen 3 09 - 15
7 ASH 2 08 - 13
8 Nivo sparta 4 10 - 10
9 Theole 2 10 - 09
10 Leerdam Sport.'55 2 09 - 07
11 GRC-14 3 10 - 03
12 Well 2 10 - 03

1 Brakel VR1 09 - 27
2 ASH VR1 10 - 25
3 Heukelum VR1 08 - 18
4 TEC VR1 08 - 16
5 Nivo Sparta VR1 09 - 15
6 SC Everstein VR2 09 - 13
7 HSSC'61 VR2 10 - 11
8 Haaften VR1 09 - 09
9 Leerdam Sport.'55 VR1 07 - 07
10 GVV'63 VR1 08 - 05
11 ST Vuren/Herovina VR1 07 - 03
12 Almkerk VR2 10 - 01

1 Nivo Sparta JO11-4 10 - 25
2 BZS JO11-3 10 - 23
3 MEC'07 JO11-2 10 - 20
4 SCZ JO11-1 08 - 20
5 RKTVC JO11-4 10 - 16
6 RKTVC JO11-5 09 - 14
7 Theole JO11-5 11 - 12
8 Tricht' 14 JO11-4 10 - 09
9 Teisterbanders JO11-2 10 - 06
10 Heerewaarden JO11-1G 09 - 06
11 Wadenoijen JO11-3 09 - 05
12 Leerdam Sport.'55 JO11-3 10 - 01

1 Ameide JO9-1 0 -0
2 Arkel JO9-1 0 -0
3 Beesd JO9-1 0 -0
4 BZS JO9-1 0 -0
5 GJS JO9-3 0 -0
6 Groot-Ammers JO9-2 0 -0
7 HSSC'61 JO9-1 0 -0
8 Leerdam Sport.'55 JO9-1 0 -0
9 LRC JO9-2 0 -0
10 Rhelico JO9-1 0 -0
11 Stedoco JO9-2G 0 -0
12 Unitas JO9-3 0 -0

1 Heukelum 2 10 - 27
2 Asperen 2 10 - 22
3 Lekvogels 2 09 t- 19
4 MVV'58 2 10 - 18
5 Vuren 2 10 - 13
6 VVAC 3 09 - 12
7 Unitas 2 09 - 11
8 Leerdam Sport'55 2 10 - 09
9 LRC 3 10 - 07
10 GJS 3 10 - 07
11 Arkel 2 09 - 06

1 Heukelum 4 10 - 25
2 Asperen 5 10 - 25
3 GVV' 63 4 10 - 19
4 SVS' 65 3 08 - 18
5 SV Meerkerk 4 08 - 18
6 Lekvogels 4 09 - 15
7 Vuren 4 08 - 13
8 Leerdam Sport.'55 5 10 - 10
9 Arkel 4 10 - 09
10 Nivo sparta 9 09 - 07
11 Brakel 4 10 - 03
12 SC Everstein 4 10 - 03

1 ASH JO13-1 09 - 25
02 Buren JO13-1 10 - 23
03 MEC'07 JO13-2 09 - 20
04 Heukelum JO13-1 10 - 20
05 Wadenoijen JO13-1 08 - 16
06 Stedoco JO13-3G 11 - 14
07 SC Everstein JO13-1 08 - 12
08 Beesd JO13-2 09 - 09
09 Leerdam Sport.'55 JO13-1 09 - 06
10 RKTVC JO13-4 10 - 06
11 LRC JO13-3 09 - 05
12 SJO BZC/ JO13-2 10 - 01

1 ASH 3 0 - 0
2 Asperen 3  0 - 0
3 Herovina 2  0 - 0
4 Heukelum 3 0 - 0
5 Leerdam Sport.'55 3  0 - 0
6 LRC 6  0 - 0
7 MVV'58 4  0 - 0
8 Nivo Sparta 5  0 - 0
9 Rhelico 2  0 - 0
10 SC Everstein 3 0 - 0
11 Theole 3 0 - 0
12  Tricht 0 -0 

1 Leerdam Sport'55 2 10 - 23
2 HRC'14 4 09 - 22
3 Theole 4 09 - 21
4 BZS 4 10 - 18
5 GVV 4 08 - 16
6 Rhelico 3 09 - 12
7 RKTVC 5 09 - 10
8 Wadenoijen 3 10 - 10
9 SCR 4 09 - 09
10 Buren 4 07 - 08
11 Ophemert 3 10 - 07
12 Teisterbanders 4 10 - 03

1 DFC JO16-1 07 - 21
2 IFC JO16-1 08 - 21
3 ASH JO16-1 08 - 21
4 Emplina JO16-1 10 - 20
5 Herovina JO16-1 10 - 19
6 IFC JO16-2 09 - 16
7 Leerdam Sport.'55 JO16-1 09 - 13
8 JEKA JO16-3 09 - 09
9 Oranje Wit JO16-2 10 - 05
10 GJS JO16-2 10 - 05
11 Rijsoord JO16-2 09 - 04
12 Drechtstreek JO16-2 09 - 03

1 Leerdam Sp.'55 JO11-1 09 - 25
2 Haaften JO11-1 09 - 23
3 Nivo Sparta JO11-2 09 - 20
4 Asperen JO11-1 08 - 20
5 Teisterbanders JO11-1 09 - 16
6 RKTVC JO11-2 07 - 14
7 GVV'63 JO11-1G 08 - 12
8 HRC' 14 JO11-1G 07 - 09
9 Theole JO11-2 09 - 06
1T0 GVV'63 JO11-2 19 - 06
11 DSC JO11-1 10 - 05

1 Leerdam Sport.'55 JO14-1 09 - 22
2 Herovina JO14-1 10 - 20
3 Groot-Ammers JO14-1 09 - 19
4 WNC JO14-1 09 - 19
5 Asperen JO14-1 08 - 18
6 IFC JO14-1 09 - 15
7 Drechtstreek JO14-3 09 - 12
8 Nivo Sparta JO14-3 10 - 12
9 De Alblas JO14-2 09 - 07
10 Oranje Wit JO14-3 10 - 03
11 GJS JO14-3 09 - 00

Leerdam Sport 5

J011-3 J009-1

Leerdam Sport ZON 2

J016-1

J011-1

J014-1 J013-1

Leerdam Sport VR1
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van de Partnercommissie

ABC Vuurwerk
Afternet .nl
Autoschade Leerdam BV
Alexy's
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
Eddy de Keyzer
Effe Anders Mini Warenhuis    2 ballen
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu 
FLEX-DRIVER
PrintPro Leerdam 
Grand Café m’n Moeder

Ger Boekelman & Riet van Wijk 
Haarmode J. van Kooten
Henk van Beek Koeriersbedrijf
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Het Kontakt
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Kees Bel
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo
MSE Metal Service Europe BV
Manus Niks
Mario *en Ingrid van Strien
Peter Balsters Beddenspecialist
Plusmarkt Teeuw

PartsNL
Restaurant Het Oude Posthuis
Slagerij en Partyservice Leerdam
Schoenrep. A. Versantvoort 
Slagerij & Partyservice Leerdam
Slijterij In den Wingerd
SNS Regiobank
SNS Bank Leerdam
Steenplaza Frans de Bruijn 
Story assurantiën
Tandarts van Slooten
TML Holland
Tweewielercentrum v. Bruggen
Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters-Makelaars-& 
Taxatiekantoor
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Vink Motoren
Witgoed Specialist

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 2017 – 2018 GESCHONKEN DOOR:

Het 1e elftal heeft nieuwe polo’s gekregen welke zij zullen 
dragen tijdens de wedstrijddagen. Deze zijn gesponsord 
door Piet Verhoeks van Verhoeks Bloemen en Raymond 
van Driel FLEX-driver. Langs deze weg willen wij deze 
sponsors bedanken voor hun genereuze bijdrage. Hiero-
nder vind u een foto van de overhandiging van de polo’s 
aan het 1e elftal

Verder willen wij nog EFFE ANDERS en PRO PRINT 
bedanken voor hun sponsoring van het dames elftal en we 
willen nog een keer benadrukken dat we uiterst dankbaar 
zijn voor TV toestellen die er gekomen zijn dankzij EFFE 
ANDERS,  PARTS NL, VERHOEKS BLOEMEN, ALEXYS en 
LBV UITVAART.

Als laatste willen wij nog alle "PARTNERS" van onze ve-
reniging bedanken voor de sponsoring het afgelopen jaar 
(jaren) en wensen iedereen een goede jaarwisseling en 
veel voorspoed toe.

Namens de partnercommissie
Wil Sleeuwits



Gerrit Kwint.

In Memoriam

Jan Sleeuwenhoek






