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Voorzitterspraat
Het verenigingsjaar 2016-2017 zit er weer bijna op. Ik mag wel 
zeggen dat het een bewogen jaar is geweest. Een algemene 
en twee buitengewone ledenvergaderingen en natuurlijk niet 
te vergeten ons 105 jarig bestaan. Tel daarbij op al het andere 
werk wat er uitgevoerd moest worden, dan mag ik best zeggen 
dat we een druk bestuurlijk jaar hebben gehad en ik ben er van 
overtuigd dat het aankomende seizoen niet minder druk gaat 
worden.

Tijdens de laatste buitengewone ledenvergadering hebben 
jullie als leden het bestuur het mandaat gegeven om met de 
gemeente Leerdam verder in gesprek te gaan over ons nieuwe 
sportpark. Ook dit zal weer de nodige tijd en energie gaan 
vergen. Maar ik ben er van overtuigd dat het de moeite waard 
is om mij daarvoor in te gaan zetten. Elders in dit clubblad meer 
informatie hierover.

De afgelopen periode is onze jeugd wedstrijdsecretaris Eef 
Jacobs overleden. Het deed mij goed dat er vele Leerdam 
Sporters naar de afscheidsplechtigheid in onze kantine waren 
gekomen om voorgoed afscheid te nemen van Eef. De woorden 
die ik uitgesproken heb tijdens deze dienst staan ook in dit club-
blad vermeld. Ook ontvingen wij het droevige nieuws dat Wim 
Stutz is komen te overlijden. Als trouwe supporter had Wim 
altijd zijn vaste plek met zijn maten achter het doel. Ook in Wim 
verliezen we een Leerdam Sporter in hart en nieren. Ik wil langs 
deze weg beide families heel veel sterkte wensen met dit voor 
hun zo grote verlies.

Sportief gezien is het misschien niet het beste seizoen geweest 
voor ons 1e elftal. Waar het aan gelegen heeft, ik zou het niet 
weten. Maar ik ga er vanuit dat iedereen zijn best doet om een 
zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Ik heb er vertrouwen 
in dat met de juiste instelling en inzet we een heel mooi 2017-
2018 gaan beleven. Alle andere teams speelden naar behoren. 
Helaas zaten er dit jaar geen kampioenen bij, al was ons 2e elftal 
wel heel dicht bij de nacompetitie voor promotie. Maar door 
een wijziging in het reglement ging dit aan hun neus voorbij.

Tijdens de afgelopen familiedag hebben wij als Leerdam Sport-
familie afscheid genomen van de trainer, de leider en de 2 ver-
zorgsters van onze A selectie. Ik wil langs deze weg Danny, Jan, 
Anouk en Joy nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen 
jaren.

Aan het einde van het seizoen komt ook altijd de periode aan 
van spelers die weggaan en van spelers die komen. De spel-
ers die weggaan, wil ik bedanken voor hun inzet en wens ik 
heel veel succes bij hun nieuwe vereniging. De spelers die 
Leerdam Sport komen versterken wil ik welkom heten en veel 
spelvreugde wensen.

Gelukkig zijn er leden opgestaan om zitting te gaan nemen in de 
commissie of hand en span diensten te gaan verlenen bij onze 
jeugdafdeling. Ook hier geldt “vele handen maken licht werk”. 
Ik wil langs deze weg alle vrijwilligers in welk verband dan ook 
bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zonder jullie 
steun is Leerdam Sport’55 helemaal niets. Dank, dank, dank 
daarvoor. Ik reken in het nieuwe seizoen weer op jullie steun en 
hulp.

Op 9 december 2004 traden Jeroen de Bruin en ik aan binnen 
het bestuur, Jeroen als penningmeester en ik als secretaris, later 
mocht ik de voorzittershamer gaan hanteren. Ja, het klopt, als 
u goed reken dan is dat 12 ½ jaar. Best wel een lange periode 
eigenlijk om als bestuurder met een DB functie aan te blijven. 
Maar ik ben van mening dat ons werk er nog niet op zit.

In het begin van onze periode kwam Jeroen met het voorstel 
om van de zondag voetbal af te stappen en het prestatie voetbal 
op zaterdag te laten plaats vinden. Met veel onderbouwde ar-
gumenten, want ik was een “zondag man”, wist hij mij te over-
tuigen dat dat het beste was voor Leerdam Sport. En ik moet 
zeggen hij heeft gelijk gekregen. Sponsoren en leden hadden er 
ook vertrouwen in. Ik denk dat als we die weg niet ingeslagen 
waren dat Leerdam Sport al niet meer zou bestaan.

De 12 ½ jaar zijn omgevlogen met hoogtepunten maar ook 
dieptepunten. Soms harde maatregelen moeten nemen om de 
normen en waarden binnen Leerdam Sport weer aan te halen. 
Met mensen om ons heen die achter het voorgestelde beleid 
stonden. Nieuwe bestuursleden traden bij ons aan en met z’n 
allen gingen we er voor. Bij de dieptepunten wil ik niet te lang 
stil blijven staan, maar ik kijk met een goed gevoel terug op 
diverse gebeurtenissen die nog steeds in mijn geheugen gegrift 
staan in al die jaren, en dat zijn er twee. De eerste was het kam-
pioenschap in 2012 waarbij we gehuldigd werden door burge-
meester Molkenboer op het Hofje en de rondrit door Leerdam 
op de platte wagen. Nu zit ik weer met kippenvel als ik daar aan 
terug denk. Een tweede hoogtepunt was het moment dat we op 
de oud en nieuwviering 24/25 februari 2012 om 24.00 uur ons 
100 jarig bestaan vierden. Toen heb ik gezien wat het voor vele 
oudere leden en oud leden betekende om dit mee te mogen 
maken. Tranen stonden in de ogen toen ze staande ons clublied 
zongen. Nog steeds kijk ik met een goed gevoel daarop terug. 
Dit soort momenten stimuleren mij om door te gaan, samen 
met een club bestuursleden die ook vertrouwen hebben in de 
toekomst van Leerdam Sport.

De volgende grote uitdaging komt er al weer aan, een nieuw 
sportpark in Leerdam West. Wij als bestuur kunnen het 
draaien van een vereniging niet alleen aan, en ik wil u die zich 
aangesproken voelen dan ook uitnodigen om zich als vrijwilliger 
in te gaan zetten voor onze mooie club. Ik ben bereid als jullie 
dat willen om nog jaren door te gaan, want het geeft toch ook 
wel een stuk voldoening om je als vrijwilliger in te zetten voor 
Leerdam Sport’55.

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie periode toe en hoop u 
allen weer te mogen begroeten op ons mooie sportcomplex.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55



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

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 0 - 4
22 apr: Leerdam Sport 55 - Unitas 0 - 0
29 apr: Asperen - Leerdam Sport 55 4 - 1
29 apr: SV Capelle - Leerdam Sport 55 1 - 2
06 mei: Leerdam Sport 55 - NEO 25 0 - 3 
13 mei: NOAD 32 - Leerdam Sport 55 3 - 2

Programma Leerdam Sport 55 EindStand 1e Elftal
#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

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

1 Woudrichem 24 23 0 1 69 83 6 
2 Sleeuwijk 24 15 4 5 49 61 33 
3 SVW 24 14 4 6 46 58 29 
4 NOAD '32 24 10 7 7 37 42 44
5 Asperen 24 9 6 9 32 46 42 
6 Capelle SV 24 9 5 10 32 37 48 
7 SSC 55 24 8 5 11 29 37 44 
8 Haaften 24 8 4 12 28 31 49 
9 Leerdam Sport '55 24 7 6 11 27 30 40 
10 Sparta '30 24 7 6 11 27 40 53 
11 NEO '25 24 6 5 13 23 36 50 
12 Zuilichem 24 6 4 14 22 39 67 
13 Unitas 24 4 4 16 16 31 66

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 www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!

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

Het seizoen 2016 – 2017 is afgesloten met de Familiedag. Een 
geslaagde dag met prachtig weer. De Familiedagcommissie, de 
Activiteitencommissie, DJ Henkie en het barpersoneel van Arie 
en Bea hebben er alles aan gedaan om deze dag te laten slagen. 
Het voetballen, de springkussens, voetbaldart, de waterbaan, 
de poffertjes, de enveloppenkraam, de BBQ, de muziek van huis 
DJ Henkie en het optreden van Shin van de Weteringh zijn een 
aantal activiteiten die de dag tot een succes maakten. Ieder-
een die hier aan heeft mee gewerkt, in welke vorm dan ook, 
bedankt voor jullie inzet. Sportief gezien niet een seizoen waar 
nog lang op terug gekeken zal worden.

Glaspark:
Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 6 juni jl. heb-
ben de leden van Leerdam Sport het bestuur unaniem mandaat 
verleend voor verdere gesprekken met de gemeente Leerdam 
m.b.t. ons sportpark en de intentieverklaring met de gemeente 
Leerdam. Na de nee van 8 maart hebben wij een frisse start 
gemaakt m.b.t. ons park. De samenwerking met de gemeente 
Leerdam is zeer goed en de gesprekken verlopen in een onts-
pannen sfeer. Verderop in De Brug treffen jullie een stuk m.b.t. 
de vorderingen aan.

De Voetbal.nl app en de KNVB Wedstrijdzaken app:
Er komt een nieuwe Voetbal.nl app en een app m.b.t. wedstri-
jdzaken. Leiders/trainers zijn vanaf het seizoen 2017 – 2018 
verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier. Hiervoor komt 
een speciale app. Voor het seizoen van start gaat zal hier nog 
een voorlichtingsavond over worden gehouden. Om als lid van 
Leerdam Sport nu al een inkijkje te krijgen in de wijzigingen en 
hetgeen wij als vereniging moeten doen staat er een artikel in 

De Brug m.b.t. de apps. 
Hierbij het vriendelijke verzoek om het artikel goed te lezen.
Mocht je e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn: geef dit dan 
via het Mutatieformulier Lidmaatschap op onze website door. 
Het formulier is te vinden onder het tabblad Ledeninfo.

De Kantine:
Het zal niemand ontgaan zijn dat er in de kantine een wisseling 
van de wacht heeft plaatsgevonden. In januari hebben het 
bestuur en Ronald en Liesbeth Joosen in goed onderling overleg 
besloten om de samenwerking m.i.v. april te beëindigen. In 
Arie en Bea Stutz hebben wij inmiddels de nieuwe beheerders 
gevonden. Namens het bestuur wil ik Ronald en Liesbeth 
bedanken voor hun inzet en Arie en Bea succes wensen met het 
beheer van onze kantine. De Kantinecommissie heeft ook een 
nieuwe samenstelling gekregen en bestaat nu uit: Bea Stutz, 
Sjaan Hoegee, Dik Schaaij en Henri van Wijk.

Prijswijzigingen kantine per 1 juli 2017:
In januari 2013 hebben wij de prijzen in onze kantine voor het 
laatst aangepast. De prijsontwikkelingen zijn sindsdien dusdanig 
geweest dat wij hebben besloten om de prijzen in de kantine 
m.i.v. 1 juli 2017 te verhogen. 

Henri van Wijk
Secretaris



Afscheidsrede Eef Jacobs 

.Een strijd is gestreden een strijd die hij niet kon en mocht 
overwinnen.

Els, Carlo en Annemiek, familieleden, vrienden en verdere 
aanwezigen. Vandaag zijn wij hier bijeen in de kantine van zijn 
en ons Leerdam Sport om voorgoed afscheid te moeten gaan 
nemen van Evert Jakobs.

Afgelopen woensdag is hij op 64 jarige leeftijd overleden. Hoe-
wel wij wisten dat zijn gezondheid steeds verder achteruit ging 
kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. In deze periode van 
rouw denken wij terug aan wat voor persoon Eef voor Leerdam 
Sport is geweest. Ik kan u alle aanwezigen hier verzekeren, hij is 
een Leerdam Sporter in hart en nieren. Zelfs in de perioden van 
zijn ziek zijn bleef hij altijd betrokken bij zijn Leerdam Sport.

Jarenlang heeft Eef zich in diverse functies ingezet voor zijn 
club. Maar de belangrijkste was toch het wedstrijdsecretariaat 
op zaterdag. Iedere zaterdagmorgen om 7.00 uur was hij in de 
commissiekamer aanwezig. Tegenstanders bellen of wedstrijden 
doorgingen, wedstrijdstrijdformulieren invullen zodat ze klaar 
lagen als de tegenstanders zich zouden melden. Niets liet hij 
aan het toeval over die dag.

Eef werkte ook altijd graag vooruit. Dan bedoel ik o.a. dat Eef 
al aan het voorbereiden was voor de wedstrijden van de week 
erop. Kijken of er al spelers geregeld moesten worden, het 
vragen van scheidsrechters, noem maar op niets was hem op 
zo’n zaterdag te veel.

Hoewel Eef als wedstrijdsecretaris aan de jeugd verbonden was, 
was hij nooit te beroerd om ook op de zaterdagmiddag nog te 
blijven om hand en span diensten te verlenen. Dit sierde Eef, 
niet kijken kan het, nee gewoon doen. Een Leerdam Sporter pur 
sang.

Eef hield ook van ontspanning, maar dan wel pas als zijn werk-
zaamheden er voor Leerdam Sport op zaten. Dan ging Eef naar 
de kantine en onder het genot van een flesje bier sloot hij de 
drukke zaterdag af.

Groot zal de leegte zijn nu hij niet meer onder jullie en ons is, 
maar groot zijn de talrijke herinneringen die wij als Leerdam 
Sport familie aan Eef Jakobs hebben. Wij zullen deze mooie 
herinneringen koesteren.

Namens heel Leerdam Sport’55 wensen wij u als naaste familie 
heel veel sterkte met het verwerken van dit voor jullie zo grote 
verlies.

Ik wil graag afsluiten met een passend gedicht.

Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet; hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen zijn leven,
maar ook zijn lijden overnam.

Eef bedankt voor alles wat je voor Leerdam Sport heb gedaan 
en rust in vrede
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Leerdamsporter van het jaar 

Verleden jaar liep ik met de gedachte rond om tijdens ons 105 
jarig bestaan iemand in het zonnetje te gaan zetten als Leer-
damsporter van het jaar. Als eerste zit je dan te denken, wat 
voor aandenken hoort daar dan bij. Heel toevallig kwam het 
glazen object op mijn pad welke ik uit zou moeten gaan reiken.

Het is een wisselprijs geworden welke de winnaar 1 jaar lang 
thuis mag uitstallen en na dat jaar weer naar een ander zal 
gaan. Je mag hem dus niet houden. Wat je natuurlijk wel 
hebt, als je Leerdamsporter van het jaar bent geweest, is: “DE 
EEUWIGE ROEM”. Die nemen ze je nooit meer af. Natuurlijk kan 
je je afvragen, moet je dat wel doen om iemand specifiek voor 
zijn vrijwilligers werk in het zonnetje te gaan zetten, want we 
zijn toch als vrijwilligers allemaal bezig voor onze mooie club. Ik 
ben van mening van wel, want ik hoop met deze prijs mensen 
te stimuleren en te enthousiasmeren om zich in te zetten voor 
mijn en zijn Leerdam Sport’55.

Aan wie zou ik de eerste keer dit object uit moeten gaan reiken. 
Vele namen passeerden de revue want we hebben vele vrijwil-
ligers die goed werk verrichten maar steeds kwam 1 naam 
uitgebreid naar voren nl de naam van Jan Sleeuwenhoek.

Ik denk dat we met het benoemen van Jan tot Leerdamsporter 
van het jaar2017 een goede keus hebben gemaakt. Je mag 
Jan gerust zien als ambassadeur van Leerdam Sport’55 met 
het rood/witte hart op de goede plaats. Ik weet zeker dat het 
object een mooie en prominente plaats gaat krijgen in huize 
Sleeuwenhoek, zodat iedereen die op visite komt hem kan gaan 
bewonderen.

Laten we hopen dat er ook het aankomende seizoen weer vele 
leden zich als vrijwilliger gaan inzetten voor Leerdam Sport ’55 
zodat we volgend jaar tijdens onze familiedag weer een ander 
lid gaan benoemen tot LEERDAM SPORTER VAN HET JAAR.

John Boekelman, Voorzitter



Jeugd Seizoen 2017/2018.

Jeugdcommissie Leerdam Sport ‘55

Zoals velen van jullie wellicht weten is er sinds enige tijd 
een Jeugdcommissie opgezet. Velen van jullie hebben al een 
aantal personen van de Jeugdcommissie gevonden of zijn zelf 
aangesproken door één van de leden. De Jeugdcommissie 
bestaat op dit moment uit de volgende personen: Fred Tromp, 
John Smit, John Vendelbosch, Kevin Joosen, Marko Luksen,  
Jeffrey van Bruchem, Carola Tromp – Renaud en Arie Stutz.

Vanaf volgend seizoen zal er op de website van Leerdam Sport 
’55 een organigram komen te staan bij wie u terecht kunt voor 
welk elftal of voor al uw overige vragen. Mocht u nu al vragen 
en of opmerkingen hebben dan kunt u ons een e-mail sturen. 
Het e-mailadres is jeugd@leerdamsport.nl, deze e-mail wordt 
dagelijks gelezen en u kunt ook binnen een dag antwoord terug 
verwachten.

Wat heeft de Jeugdcommissie tot nu toe gedaan?

Allereerst hebben wij de ouders uitgenodigd om de nieuwe 
regels vanuit de KNVB voor het nieuwe seizoen uit te leggen. 
We waren erg blij met de opkomst, ook was er deze avond 
gelegenheid om vragen te stellen. Er was vooral veel onvrede 
over de communicatie het afgelopen seizoen, hierover hebben 
wij uitleg gegeven. Afgelopen seizoen waren er helaas te weinig 
mensen die voor de jeugd ingezet konden worden, hierdoor is 
er helaas het e.e.a. misgelopen. Nogmaals onze excuses hier-
voor. Met de nieuwe Jeugdcommissie proberen wij ervoor te 
zorgen dat het aankomend seizoen weer soepeler verloopt.

In de afgelopen periode zijn wij ook druk bezig geweest met de 
in en uitschrijvingen waar iedere club helaas mee te maken kri-
jgt aan het einde van een seizoen. We hebben geprobeerd de 
voorlopige indeling al vroeger dan normaal op de site te zetten, 
dit is ook gelukt. In de aankomende weken zullen wij de defini-
tieve indeling op de site zetten met de trainers erbij. Zodra dit 
is gebeurt, zullen wij dit ook melden op onze Facebookpagina 
van de jeugd. Nadat wij de voorlopige indeling op de site gezet 
hadden kwamen er nogal wat vragen van ouders. Helaas zijn 
wij nog niet bij iedereen terug gekomen op hun vraag, dit zul-
len wij uiteraard doen zodra we u goed kunnen informeren. Dit 
heeft te maken met de diverse trainers, in- en uitschrijvingen, 
nieuwe regels van de KNVB en dergelijke andere zaken waar wij 
als Jeugdcommissie tegenaan zijn gelopen.

Voorwedstrijd / Pupil van de week

Op 6 mei hebben wij met de mini’s van de jeugd een voorwed-
strijd gespeeld. Dit was de laatste thuiswedstrijd van het 1e 
elftal van Leerdam Sport ’55 van dit seizoen. Bij deze wedstrijd 
was ook een pupil van de week, die we al enige tijd niet meer 
hadden. Voor volgend seizoen is het de bedoeling dat er iedere 
thuiswedstrijd weer een pupil van de week is, met een voor-
wedstrijdje van het elftal waar de pupil van de week in speelt. 
Ieder elftal die mee doet aan de pupil van de week krijgt per 
seizoen eenmalig een lunch aangeboden in de kantine. Inmid-
dels wordt er ook druk geschilderd door onze heren van de ter-
rein en opstallen om een speciale plek te maken op de tribune 
voor de pupil van de week en zijn/haar elftal om de wedstrijd 
van ons 1e elftal te kunnen bekijken.

Goalmaster

Als afsluiter van dit seizoen hebben wij op 3 juni een Goalmas-
ter gehouden. In het kort, het was een TOP dag! Deze dag heb-
ben wij verschillende spellen en oefeningen klaar gezet op ons 
hoofdveld. De foto’s spreken voor zich! Langs deze weg willen 
wij nogmaals de sponsor die deze dag mogelijk heeft gemaakt 
enorm bedanken! Raymond van Driel, we hebben genoten van 
de lunch en de super dag met alle kids! Uiteraard willen we ook 
alle vrijwilligers en Arie en Bea van de kantine bedanken voor 
deze dag!

Voor nu wensen wij u allen een fijne zomer toe en hopen u en 
uw kinderen volgend seizoen vol frisse moed weer te mogen 
verwelkomen op ons mooie sportpark!

Met sportieve groeten,
Jeugdcommissie Leerdam Sport ‘55
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Nieuwe speelvormen Pupillenvoetbal in 2017-2018.

De KNVB introduceert in het volgende seizoen 2017-2018 een 
aantal nieuwe speelvormen voor het pupillenvoetbal t/m 12 
jaar.

Meest opvallende punt is dat de pupillen op kleinere veldjes 
gaan spelen. Uit onderzoek is gebleken dat deze nieuwe speel-
vormen beter aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen 
en voor meer speelplezier voor meer spelers zorgen. Door deze 
nieuwe speelvormen krijgen de spelers meer betrokkenheid, 
word er meer gedribbeld en geschoten. Vanaf JO8 kunnen ze 
dan leren op aanvallende en verdedigende posities te gaan 
spelen, eigenlijk om samen te spelen en winnen. 
Uiteraard worden ook de spelregels voor de verschillende 
vormen aangepast. Zo wordt bij de jongste jeugd de inworp 
vervangen door indribbelen. 
Zie de website van de KNVB voor meer informatie: 
www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9

Categorie Aantal Spelers Keeper Grootte Veld Soort Doel

JO13 11 tegen 11 Ja Heel veld Groot doel

JO12 8 tegen 8 Ja 64m x 42,5m F-doel

JO11 8 tegen 8 Ja 64m x 42,5m F-doel

JO10 6 tegen 6 Ja 42,5m x 30m F-doel

JO9 6 tegen 6 Ja 42,5m x 30m F-doel

JO8 6 tegen 6 Ja 42,5m x 30m F-doel

JO7 4 tegen 4 Nee 30m x 20m Mini-F doel

JO6 2 tegen 2 Nee 20m x 15m Mini-F doel

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

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



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. Ben je getrouwd? Nee
04. Drink je wel eens een biertje? Ja
05. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam Sport? Ja
06. Heb je ook in Irak gevoetbald? Ja
07. Ben je wel eens kampioen geworden? Ja
08. Kunstgras? Nee

Naam: Salim Jabber
Elftal: Zondag 2zt
Positie: Middenvelder
Lid sinds: 2002

09. Mis je Bertus als leider? Ja
10. Luisteren ze naar jou in het veld? Ja
11. Moeten Dick, Dick, Marcel en Ronald doorgaan? Ja
12. Neem je wel eens brownies mee naar het voetbal? Ja
13. Vind jij Ton lief? Ja
14. Is het FAN-TAS-TISCH? Ja
15. Ben jij de slager van het zondag elftal? Nee
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

VRIJWILLGERS GEZOCHT!

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

 Om de kantine van Leerdam Sport ’55 goed te laten draaien 
zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Waarvoor:
maandagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur
dinsdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur
woensdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur
donderdagavond van 18:00 uur tot 21:30 uur
zaterdagochtend van 8:00 uur tot 12:00 uur

Wat vragen wij:
Enthousiaste Leerdamsporters die een aantal uurtjes in de club 
willen steken.

Dus, wil je als vrijwilliger een aantal uurtjes achter de bar van 
Leerdam Sport ’55 staan.
Geef dit dan door aan Sjaan Hoegee, Bea Stutz, Dik Schaaij of 
Henri van Wijk.

Alvast bedankt voor jullie enthousiasme,

Kantinecommissie Leerdam Sport ‘55
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Hij woont al zijn hele leven in Leerdam maar is in het zieken-
huis van Gorinchem geboren en speelt al zijn hele leven bij 
ONS Leerdam Sport ’55. Ondertussen is hij al weer 27 jaar, 
dus komen nu zijn beste jaren. Sinds 2006 voetbalt hij in het 
eerste elftal en heeft wat dieptepunten, maar vooral naar 
eigen zeggen, heel veel hoogtepunten meegemaakt. We zullen 
Jeffrey eens vragen hoe hij nu onze CLUB beleeft.

Wanneer ben je begonnen met voetballen?
Ik was 5 jaar oud en ben natuurlijk begonnen bij Leerdam Sport 
in de F-pupillen. Het enige wat ik daar nog van weet is dat mijn 
trainer Eef Smits was.

In welke elftallen heb je allemaal tijdens je jeugd gespeeld?
Ik ben dus begonnen in de F1 en heb daarna gevoetbald in de 
E1, D1, C1 en B1. Een A1 was er niet dus vanuit de B1 moesten 
we naar de senioren. Het was een leuke tijd en heb veel van 
mijn huidige vrienden toen ontmoet.

Welke trainers staan je allemaal nog bij?
Dat zijn natuurlijk Peter Kersten en Andries Blommers. Allebei 
werden ze mijn trainers in de E1 en zijn dat door de hele jeugd 
heen gebleven. Ze zorgden altijd voor een goede sfeer en dat 
we lol hadden tijdens het trainen en voetballen. Ik ben nog 
steeds dankbaar voor wat ze voor ons toen hebben gedaan.

Heb je nog hoogtepunten meegemaakt toen je in de jeugd 
speelde?
Met Arjan Kersten en Dennis Blommers had ik de meeste pret, 
maar door spelers zoals Mevlut Elmas en Marco Luksen werden 
we bijna elk jaar kampioen, Mevlut was elk seizoen wel goed 
voor 100 doelpunten. Dat waren altijd wel hoogtepunten voor 
mij, vooral als je zo jong bent, dan heb je het gevoel dat je de 
beste van de wereld bent.

En toen ging je naar de senioren?
Doordat er geen A1 team was zijn we een vriendenteam begon-
nen op de zaterdag, we werden toen het vierde. Tijdens dat 
seizoen ben ik door de toenmalige trainer Frans Ceton voor het 
eerste gevraagd en was toen net 16. Ik weet nog wel dat ik me 
heel vereerd voelde om met het eerste mee te mogen doen.

En nu al 11 jaar in het eerste elftal?
Ik heb alle successen meegemaakt natuurlijk. We speelden in 
de 4e klasse en binnen 3 jaar stonden we in de 1e klasse. Het 
begon met de promotie wedstrijd tegen Papendrecht die we 
met overmacht wonnen. Het seizoen erop werden we kampi-
oen bij Tricht uit, dat was toen een gekkenhuis. Het volgend 
seizoen wisten we met een promotie wedstrijd tegen Meerkerk 
door te stomen naar de 1e klasse. Het jaar daarna was het 
niveau in die klasse net iets te hoog voor ons en helaas kwa-
men daarna wat slechtere jaren. Maar niet getreurd, volgend 
seizoen zullen we er weer alles aan doen om de glorie van ons 
Leerdam Sport weer op te poetsen.

Nog leuke dingen meegemaakt met de selectie?
Toen Pim van Dam trainer was hadden we een weekendje weg 
met het eerste. Ik was op pad met Mark Steenbeek en Mark van 
Dalen, het is altijd al lachen met die twee. Het was tijd om terug 
te gaan naar het hotel maar wat bleek nou, de andere spelers 
hadden alle taxi’s genomen dus moesten wij helemaal terug lo-
pen, wat een training op zich was, tijdens het lopen hebben we 
leuke dingen gedaan die ik hier maar niet zal vertellen. Tijdens 
een ander uitje zouden we gaan barbecueën maar mochten we 
alleen maar bepaalde dingen eten. Uiteindelijk hebben we met 
de hele selectie besloten om dat maar niet te doen en is het 
toch nog een gezellige en leuke avond geworden.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Het is wel eens anders geweest, vroeger waren we een grote 
familie en ging iedereen met elkaar om. Nu heb ik weleens het 
gevoel dat de mensen elkaar niets gunnen, het is toch normaal 
dat er wat extra dingen worden gedaan voor een eerste elftal, 
maar doordat de prestaties tegenvallen lijkt het wel dat de 
mensen ons dat niet gunnen. Gelukkig denkt niet iedereen er zo 
over, de meesten staan wel achter je.

Wat zou je persoonlijk nog graag willen veranderen bij Leer-
dam Sport?
Dat de jeugd beter begeleid wordt waardoor ze beter gaan spel-
en. Wat ik me nog van vroeger kan herinneren is dat bijna alle 
elftallen op het hoogste niveau speelden en ook nog bovenin 
meedraaiden. Eigenlijk dat de ouwe tijden weer terug komen, 
misschien gaat dat lukken als we een nieuw complex krijgen.

Is er veel verandert in de tijd dat je bij het eerste zit?
Elk seizoen is weer anders, er komen en gaan spelers waardoor 
er weer een nieuwe situatie ontstaat. Als er een andere trainer 
komt ontstaat er weer een andere sfeer en ga zo maar door. 
De manier van coachen van de huidige trainer waren wij niet 
gewend. Door dit soort dingen en onze huidige prestaties was 
iedereen dit seizoen wat meer gespannen. Gelukkig hebben we 
altijd goede leiders gehad, eerst hadden we Jan Sleeuwenhoek 
en nu Sven Stam, zij zorgen altijd dat alles tot in de puntjes is 
geregeld en dat we als 1 man in het veld staan.

"wij moesten 
helemaal terug  
lopen, wat al een  
training op zich was"

Een echte CLUBman
Jeffrey van Bruchem
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Krijg je veel complimenten van andere Leerdam Sporters?
Jazeker, dat vind ik altijd leuk om te horen vooral als ik vind 
dat ik zelf goed heb gespeeld. Dat doet toch wel wat met je als 
Leerdam Sporter, zeker als ze tegen je zeggen dat je de beste 
van het veld was. Toen ik dit seizoen moest keepen kreeg ik 
zelfs daar heel veel complimenten voor, dat is toch heel raar als 
voetballer zijnde, maar wat was ik daar supertrots op.

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen?
Dit seizoen was dat niet zo, maar dat had dan ook met de situ-
atie van de selectie te maken. Ik vind dat als je voetbalt dat de 
manier van spelen van 2 kanten moet komen, helaas was dat bij 
deze trainer niet zo, hij luisterde nooit naar ons over wat wij te 
zeggen hadden en hij dreef teveel door in het KNVB gebeuren. 
Ik wil niet zeggen dat hij een slechte trainer was want hij had 
ook zeer goede dingen, maar hij was gewoon niet mijn type 
trainer. Nu na het praatje van de nieuwe trainer in mei zie ik het 
weer helemaal zitten en ben ik weer bereid om er 100% voor te 
gaan.

Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal?
Niet echt, ik doe dan wel aan darten maar dat is niet in club-
verband. Voetbal is gewoon mijn passie. Ik vind het belangri-
jker dat ik een gezellige en leuke tijd heb met mijn familie en 
vrienden.

"we zullen er 
keihard voor moeten 
gaan trainen"

Wat wil je met het eerste volgend seizoen bereiken?
Allereerst wil ik toch wel minimaal een periode titel pakken. Dat 
moet uiteraard gepaard gaan met attractief voetbal zodat de 
mensen weer zin hebben om te komen kijken bij onze wedstri-
jden. Het zou helemaal geweldig zijn als we prijs pakken zoals 
een promotie of zelfs kampioen worden.

Hoe willen jullie gaan voetballen?
Na het kennismakingpraatje van de nieuwe trainer heb ik be-
grepen dat we pressie voetbal gaan spelen, dus zoveel mogelijk 
voetballen op de helft van de tegenstander, dat wordt natuurlijk 
heel zwaar, dus we zullen er keihard voor moeten gaan trainen 
om dat voor elkaar te krijgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat 
we resultaten gaan halen.

Heb je nog goede tips voor de andere leden?
Kom volgend seizoen lekker eens een keer bij ons kijken en we 
zullen jullie proberen te laten genieten van ons spel, want hoe 
meer supporters er zijn des te beter zullen wij gaan voetballen.

Wil je nog wat kwijt?
Het zou mooi zijn als ik nog jaren in het eerste mag spelen en 
dat jullie van mij kunnen blijven genieten, zowel binnen als 
buiten de lijnen.

Jaco Brongers.



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

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

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

0345 - 61 95 05
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Bij Glaspark linksaf.

Afternet schenkt vijf schermen.

Het is januari 2020. Ik loop met mijn sporttas door de originele 
poort, welke verplaatst is naar de nieuwe ingang. Het sportpark 
wat ik oploop ademt voetbal. Een dubbel-laags gebouw, de 
spelerstunnel en de mooie kantine erboven met terras. Het is 
druk, zowel bij de kantine, op de velden als eromheen in het 
recreatiegebied.

Als ik boven aankom om mijn broodnodige zondagochtend 
koffie te halen kijk ik vanuit de kantine rond. Het mooie 
uitzicht vanuit dit centrale punt op het park, de velden en het 
recreatiegebied eromheen, de aansluitende wegen naar de 
omliggende wijken broekgraaf en west, het is echt een mooi 
geheel geworden. De kantine heeft veel historische elementen, 
doordrongen met de kleuren rood-wit. Veel clubleden hebben 
geholpen om het geheel in te richten en aan te kleden.

In de kantine wordt alweer gekaart, met een lekkere borrel 
erbij. Ik moet opschieten, 10.30 uur starten, dus de warming 
up wordt weer kort (as usual). Kan niet wachten om zo meteen 
het nieuwe, strakke veld op te gaan.

Hoe deze club heet?... Leerdam Sport ’55 natuurlijk.
Nog geen 3 maanden geleden zaten we met 1 been in het geza-
menlijke plan voor het glaspark. Het heeft een hoop gesprekken 
en tijd gekost, maar nu zijn we echt zover dat het echt waar kan 
worden. Vernieuwing op ons eigen terrein. Natuurlijk zijn we er 
nog niet, kantine, velden, aankleding.er moet nog veel bedacht 
en uitgewerkt worden. Maar het ziet er goed uit, ook financieel.

Beste lezers, zeg het voort, in heel Leerdam en omstreken. 
Wanneer we deze route vasthouden en er met zijn allen positief 
achter gaan staan weet ik zeker dat we binnen 3 jaar een in 
ledenaantal groeiende, financieel gezonde, sociaal betrokken en 
vooral nog gezelligere club gaan worden!

Groet, 
Wout Elbertse

Onlangs heeft John Spruyt van Afternet vijf schermen over-
handigd aan Leerdam Sport, deze werden door John Smit in 
ontvangst genomen. 
De schermen met ophangsysteem zijn door diverse sponsoren, 
onder andere Afternet zelf, geschonken aan onze club. Er 
komen twee schermen in de grote kantine, twee in de kleine 
kantine en één scherm in de hal te hangen. Uiteindelijk zal op 
deze schermen een nieuw systeem komen te draaien met in-
formatie over uitslagen van wedstrijden, indeling kleedkamers, 
reclame van sponsoren en kunnen we op de hoogte gehouden 
worden van tussenstanden, wanneer er door bijvoorbeeld het 
1e een uitwedstrijd wordt gespeeld.



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 Leerdam Sport A2 
Stnd: A. vd Wijngaard, A.H. Apituley, R.Tuankotta, T. van Bruggen, B. van den Linden, A.Kleijn, R.Kusters, C.Speyer, J. van de Linden, J.Brand

Ztnd: W. van Arnhem, R. Ulker, J.Brongers, M.Er, D. van Kempen, T. Yuruk, P, Sanders, R. Schaaij, H. van Schijndel

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 Johan van 
de Linden en Jaco brongers terug naar het A2 elftal uit het 
seizoen 1983/84.

Op de vraag wat dit voor elftal was roepen beide bijna in 
koor: "Een elftal van verschoppelingen". Het afval van de heer 
Scheurwater zegt Jaco. In die tijd had iedereen nog een eigen 
tenue en dat moest je wel schoon houden. Onder Scheurwater 
moesten de schoenen altijd schoon en gepoetst zijn. Ik had in 
de B1 al een aanvaring daarover met hem, ik maakte ze wel 
schoon maar poetste ze nooit. De eerste training waren ze nog 
gepoetst, maar bij de tweede training niet meer. Toen werd ik 
vriendelijk verzocht om me bij de B3 te gaan melden. We waren 
niet goed genoeg voor de man, maar juist wij draaiden dat jaar 
echt een top seizoen met ons elftal, bij de A1 onder leiding van 
Scheurwater ging het helemaal niet goed vertelt Johan. En dat 
stoorde hem toch wel een beetje, hij gunde ons dan ook nooit 
een blik waardig na de wedstrijden.

Over de trainer ontstaat enige discussie, volgens Jaco was Daaf 
Marinus de trainer. Ik werd door Daaf altijd gevraagd om op 
de zondag mee te doen met het derde elftal waarvan hij ook 
trainer was. Voor Johan staat het vast dat dhr. Apituley de train-
er van A2 was. Hij is toen speciaal gehaald als trainer voor dit 
elftal. Een hele goede trainer. Ik heb het altijd vreemd gevonden 
dat ze nooit met die man zijn door gegaan. Alleen was hij door 
andere verplichtingen op zaterdag nooit aanwezig. Aart van den 
Wijngaard onze leider maakte dan de opstelling. Het was dan 
altijd Leuk om te zien als hij weer eens mopperde op Scheur-
water. Vooral als Robert Schaaij meespeelde, hij zat eigenlijk in 
de A1, als hij dan weer eens met ons mee moest voetballen, 
hoorde je Aart weer roepen: “Gooit die Scheurwater weer heel 
mijn opstelling door elkaar”, want Robert moest dan persé een 
helft mee voetballen. Dan mocht Aart samen met Joop onze 
vlagger en manusje van alles weer aan de slag om een nieuwe 
opstelling te maken.

  Kampioen van toen
Bij ons speelde iedereen sowieso altijd een helft, of je nu goed 
of slecht was. Iedereen speelde over gehele seizoen evenveel. 
Alleen Hendrik van Schijndel niet, want die kon er namelijk niet 
veel van weet Jaco zich nog te herinneren. Hij had hiervoor dan 
ook nog nooit gevoetbald, maar hij was er wel altijd 2 keer in de 
week om te trainen, ik weet zeker dat hij de hoogste train-
ingsopkomst van ons allemaal had, zegt Johan. De trainingen 
werden bij ons sowieso goed bezocht. De trainer werd nooit 
boos, misschien dat dat wel van enige invloed was voor de 
trainingsopkomst van het elftal.

We hadden geen super elftal. Maar we waren gewoon een goed 
team met jongens die lekker wilden voetballen. We hadden 
ook geen echte uitschieters op het veld staan. Misschien op 
Peter Sanders en Dick van Kempen na, Dick was eigenlijk nog 
een B-speler, omdat onze eerste keeper door onze grote vriend 
was weggekaapt en in de A1 Speelde. Achterin hadden we 
met Chris Speyer, Arie Kleijn en Berry van den Linden wel een 
paar hele stevige verdedigers op het veld staan. Rini Kusters 
en Peter Standers stonden voorin op de flanken. Maar wie de 
spits nu eigenlijk was weten beide niet meer. En waarom ik ooit 
aanvoerder ben geworden is voor mij ook nog steeds een groot 
raadsel zegt Johan. Maar het zal vast wel terecht zijn geweest.

Er staan mij eigenlijk nog maar twee wedstrijden echt bij. Dat 
was tegen LRC A2 die er dat jaar helemaal niks van bakte maar 
wij echt met de hakken over de sloot maar van wonnen. En de 
kampioenswedstrijd tegen Alblasserdam uit. Waar ik nog bang 
voor was om die te gaan missen omdat ik de woensdag ervoor 
door mijn enkel was gegaan vertelt Johan. We zijn in ieder geval 
niet ongeslagen kampioen geworden dat seizoen vertelt Jaco. 
Het feest was wel erg gezellig. We hadden toen allemaal niet 
zo veel geld tot onze beschikking, maar ineens stonden daar 6 
kratten bier. Waar die vandaan kwamen weet ik nog steeds niet.

"zal wel terecht zijn geweest"
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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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Je hebt er wellicht al het een en ander over gehoord, er komt 
een nieuwe Voetbal.nl app. De app die door ruim 1 miljoen 
voetballiefhebbers wordt gebruikt, waaronder een hoop leden 
van jouw vereniging.

In de nieuwe Voetbal.nl app kunnen naast wedstrijdprogram-
ma’s, uitslagen en standen, ook allerlei leuke en nuttige club-
nieuwtjes worden getoond. Dit maakt het voor leden en fans 
van jouw vereniging allemaal een stuk leuker en gemakkelijker.

Zoals aangegeven, er komt een vernieuwde Voetbal.nl app. 
Maar daarnaast gaan voetbalverenigingen vanaf de start van 
het nieuwe seizoen ook nog eens gebruik maken van de KNVB 
Wedstrijdzaken app. Dit is dé app waarmee het wedstrijd-
formulier wordt vastgelegd en waarmee spelers zich kunnen 
legitimeren met een digitale spelerspas.

Voordat alle leden van jouw vereniging goed van start kunnen 
met zowel de vernieuwde Voetbal.nl app als de KNVB Wedstri-
jdzaken app, is het belangrijk dat je als vereniging een aantal 
zaken geregeld hebt. Welke voorbereidingen dien jij met je 
vereniging te treffen zodat je er zeker van bent dat alle leden 
van je club met zowel de nieuwe Voetbal.nl als de KNVB Wed-
strijdzaken app kunnen werken?

Goed voorbereid het nieuwe seizoen in

1. E-mailadressen vastleggen
Leden die in de Voetbal.nl of de KNVB Wedstrijdzaken app 
willen inloggen, moeten zich in de app registreren met een 
e-mailadres. Voor beide apps worden dezelfde inloggegevens 
en dus ook hetzelfde e-mailadres gebruikt. Het is belangrijk dat 
hiervoor het e-mailadres wordt gebruikt dat bekend is bij de 
vereniging. Want alleen met dat e-mailadres herkent de app 
het lid. Zorg er daarom voor dat bij alle leden het e-mailadres 
in Sportlink Club is geregistreerd waarmee hij of zij ook gebruik 
wil maken van de Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app. 
Ontbreekt een e-mailadres bij een lid, dan kan die persoon niet 
inloggen in de app en dat wil je uiteraard voorkomen. Zet je 
leiders en aanvoerders in om de e-mailadressen van de spelers 
te verzamelen en voeg deze vervolgens toe in Sportlink Club.
2. Spelersfoto’s
Op 12 juni hebben we alle spelerspasfoto’s die bekend zijn bij 
de KNVB in Sportlink Club gezet. Je hoeft als club dus niet zelf 

alle spelerspasfoto’s in Sportlink Club toe te voegen. Wil je als 
club zelf nog een aantal pasfoto’s toevoegen of wijzigen? Dat 
kan in Sportlink Club. Extra voordeel is dat alle spelersfoto’s 
direct zichtbaar zijn in de KNVB Wedstrijdzaken app. Op het 
moment dat de nieuwe Voetbal.nl app en website live gaan, 
worden ook daar de spelersfoto’s zichtbaar. Ontbreken er toch 
nog enkele spelersfoto’s? Geen paniek, alle spelers kunnen 
vanaf de eerstvolgende update van de app tot en met 31 okto-
ber zelf een spelersfoto toevoegen in de app. Leiders van een 
team kunnen voor alle teamleden een foto maken.

Meer info
De KNVB Wedstrijdzaken app kun je al in de stores downloaden. 
De Voetbal.nl app is half juli beschikbaar. Binnenkort ontvang 
je meer nieuws en gaan we je meer vertellen over de exacte 
datum wanneer de Voetbal.nl app live gaat.

Neem alvast een kijkje op onze webpagina waar we alles over 
de app vertellen.

Sportieve groet,
Team Sportlink

DE VOETBAL.NL APP EN DE KNVB WEDSTRIJDZAKEN APP
GA GOED VOORBEREID VAN START!



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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Activiteitencommissie.

Ook dit seizoen hebben wij als Activiteitencommissie niet stil gezeten. 
Dit jaar hebben wij weer verschillende activiteiten mogen organiseren.

- Zomerbingo
- Draaimiddag tijdens de wedstrijd Leerdam Sport ’55 – Asperen
- Sinterklaas
- Kerstbingo
- Paasbingo
- Het 105-jarige bestaan van onze mooie club
- Geldbingo
- Enveloppenstand bij de traditionele familiedag

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die deze activiteiten tot een succes hebben gebracht! Voor volgend seizoen zullen er 
ook weer verschillende activiteiten plaats vinden, houd u hiervoor onze nieuwe Facebookpagina in de gaten Activiteitencommissie 
Leerdam Sport ’55.

Voor nu wensen wij u allemaal een fijne zomer toe en hopen u ook volgend seizoen weer te mogen begroeten bij onze activiteiten!

Zomerse groeten,
Activiteitencommissie Leerdam Sport ‘55



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. 

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

0345 - 61 95 05
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Welkom op de Familiedag van

v.v. LEERDAM SPORT '55
Familiedag 10-juni-2017

Is mede mogelijk gemaakt door

Ristorante Pizzeria Da Piero

Partyverhuurleerdam.nl

Keurslager Rien Baas

Van Es Sportprijzen

Partner commissie

en de vele anonieme sponsors

John Boekelman Micha v.d. Haselkamp Piet Verhoeks Sjaan Hoegee

Adrie van der Linden Chimene Kruijs Lien Kruijs Richard Brandsma

Michel van Rossum Rob Renaud Ronald Tuankotta Michel Rietveld

John Hennekes Coen Verdugt Vico Vink Dick de Jong

Marcel Hennekes

Familiedag commisie Kantine personeel
Activiteiten commisie DJ Henk

Bestuur Leerdam Sport '55
Jeugd commisie Vrijwilligers bedankt
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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
Hierbij bedanken wij de stichting RIVIERENLAND FONDS voor de 
ondersteuning van onze vereniging de afgelopen seizoenen en 
ook weer voor dit seizoen.

In het clubblad staan ook weer de nodige nieuwe en gewijzigde 
advertenties van onze “PARTNERS”.

EFFE ANDERS Gezellig winkelen aan de Vlietskant heeft ons 
dames team nieuwe trainingspakken toegezegd. 
In ons volgende clubblad komen we hierop terug.

Ook is er weer een nieuwe partner van Leerdam Sport met een 
reclamebord, t.w.
A. 't Lam Vries- en Koeltechniek bv., specialist in Koudetechniek 
& Airconditioning aan de Nijverheidstraat, Leerdam.

TRAININGSPAKKEN.
JO11-3 hebben onlangs van hun sponsoren JPL Bouwbedrijf , CK 
MAATWERK INTERIEUR en 3DV MONTAGE nieuwe trainingspa-
kken ontvangen.

Zoals ieder jaar, is Jan Sleeuwenhoek weer druk bezig met het 
verkrijgen van de nodige wedstrijdballen voor het aankomend 
seizoen. Ondanks zijn lichamelijke omstandigheden en een 
verhuizing heeft Jan deze taak toch weer op zich genomen.

Jan, hiervoor alvast onze dank en wij wensen je sterkte en veel 
plezier, samen met Riekie, in jullie nieuwe appartement “HET 
EILAND VAN HEESEN”.

De eerste wedstrijdbal voor het aankomend seizoen is reeds 
geschonken door onze trouwe aanhangers uit Hardinxveld-
Giessendam t.w. Ingrid en Mario van Strien. Helaas heeft ons op 
17-6-2017 het bericht bereikt dat Mario is komen te overlijden. 
Wij wensen Ingrid, kinderen, kleinkinderen en familie veel 
sterkte toe met hun verlies.

Elders in dit blad staan de schenkers van de wedstrijdballen van 
het afgelopen seizoen en hopen dat zij ook weer het aanko-
mend seizoen van de partij zullen zijn. ALVAST DANK HIERVOOR.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen wij alle partners 
weer een “partnerpas” toezenden welke toegang geeft voor 2 
personen. Gaarne zien wij u dan ook op ons complex.

Alle Partners bedanken wij voor de steun het afgelopen 
seizoen(en).

Namens de “Partnercommissie” Leerdam Sport '55.
Wil Sleeuwits.

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:



1989 26 - 02
 300e compititie wedstrijd willem Vendelbosch in het 1e elftal. 

2013
Werkzaamheden aan het sportpark. M. Niks 

Uit de oude doos


