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Voorzitterspraat

Zo de kop is er weer vanaf en de eerste competitie wedstrijden 
van het seizoen 17/18 zijn weer gespeeld. 
Ons 1e elftal speelde zijn thuiswedstrijd tegen Asperen. In een 
gezellig sfeertje zowel tijdens de wedstrijd als na afloop eind-
igde de Linge-derby in een 2-2 gelijkspel. Gezien het spelbeeld 
wat ik tijdens de wedstrijden heb gezien, heb ik er vertrouwen 
in dat de mannen van Gerrie Schaap er een schitterend seizoen 
van gaan maken.

U zult het ongetwijfeld al wel gemerkt hebben, maar regelmatig 
wordt er bij ons in de kantine dart gespeeld. 
Dit is een onderlinge competitie met andere clubs uit Leerdam. 
Natuurlijk weet ik ook dat we een voetbal vereniging zijn, maar 
dit zijn ook inkomsten welke wij als vereniging goed kunnen 
gebruiken.

Wij hebben er als bestuur voor gekozen om onze website te 
gaan veranderen. Als partner in deze hebben wij gekozen voor 
voetbal-assist. En ik mag wel zeggen dat het een geslaagde 
samenwerking is geworden. Vele uren zijn er door onze website 
beheerder ingestoken om er een mooie en leesbare site van te 
maken. Ik denkt dat hij daar in geslaagd is. Op de website staat 
ook een agenda en daar kunt u mooi op zien welke activiteiten 
zoals het door de activiteitencommissie georganiseerd oktober-
feest en onze jaarvergadering zijn. Ik zou zeggen veel kijkplezier 
op www.leerdamsport.nl.

Voor wat betreft de voortgang van ons nieuwe sportpark kan ik 
nog weinig melden. De vakantie periode heeft er tussen gezeten 
en er is daardoor weinig overleg geweest met de gemeente 
Leerdam. Wel is er met diverse leden gesproken of zij zitting wil-
len gaan nemen in een werkgroep welke op poten gezet moet 
gaan worden. We gaan de draad weer snel oppakken want ook 
wij willen gewoon een mooi nieuw sportcomplex.

Vrijwilligers heb je als vereniging nooit genoeg. Ook wij hebben 
te maken met een tekort aan vrijwilligers. Ik wil dan ook een 
oproep doen aan leden en ouders om op te staan en daar waar 
nodig de handen uit de mouwen te steken. Het kan toch niet 
zo zijn dat er straks een team niet naar een tegenstander kan 
omdat er niet genoeg vervoer is, of dat de kleedkamers niet de 
wekelijkse grote schoonmaakbeurt kunnen krijgen. Ik vertrouw 
er op dat iedereen die zich aangesproken voelt de handschoen 
op gaat nemen en Leerdam Sport niet in de kou laat staan.

Als voorzitter ben ik best wel trots op onze locatie in west en 
dat we hier ook in de toekomst blijven. Ik wil dan ook langs deze 
weg de ondernemers van het Europaplein die sponsor zijn bij 
onze club en dan in het bijzonder A3 Kleppe feliciteren met het 
resultaat van de verbouwing van het winkelcentrum in Leerdam 
West. Het is een pareltje geworden of zoals A3 het altijd zegt: 
“Leerdam West op zijn Best”.

Ik wens alle actieve sporters en natuurlijk alle bezoekers van 
ons mooie sportcomplex aan de Quirinus de Palmelaan een 
schitterend voetbal seizoen 2017-2018 toe.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55
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Beker:

02 sept Leerdam Sport - Well  0 - 1
09 sept Jan van Arckel - Leerdam Sport 1 - 2 
16 sept DSC - Leerdam Sport  4 - 4

Competitie:

23 sept: Leerdam Sport - Asperen 2 -2
30 sept: De Zwerver - Leerdam Sport 0 -0
07 okt: Leerdam Sport - De Alblas 0 -0
14 okt: Ameide - Leerdam Sport  0 -0
21 okt: Vuren - Leerdam Sport  0 -0
28 okt: Leerdam Sport - Streefkerk 0 -0
04 nov: ZBC '97 - Leerdam Sport  0 -0
18 nov: Leerdam Sport - Schelluinen 0 -0

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e Elftal vanaf 23 - 09 - 2017
#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

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

1 IFC 1 1 0 0 3 5 0
2 ZBC'97 1 1 0 0 3 6 3
3 Alblasserdam 1 1 0 0 3 2 1
4 Groote Lindt 1 1 0 0 3 1 0
5 Ameide 1 0 1 0 1 2 2
6 Asperen 1 0 1 0 1 2 2
7 De Alblas 1 0 1 0 1 2 2
8 De Zwerver 1 0 1 0 1 2 2
9 Leerdam Sp.'55 1 0 1 0 1 2 2
10 Schelluinen 1 0 1 0 1 2 2
11 EBOH 1 0 0 1 0 1 2
12 Streefkerk 1 0 0 1 0 0 1
13 Vuren 1 0 0 1 0 3 6
14 DFC 1 0 0 1 0 0 5

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

Na 3 weken bekervoetbal is de competitie zaterdag 23 septem-
ber 2017 weer van start gegaan en staat er weer een nieuw 
seizoen voor de deur.

Algemene Leden Vergadering:
De Algemene Leden Vergadering van Leerdam Sport ’55 is 
dinsdag 28 november 2017 om 20:00 uur in de grote kantine 
van Leerdam Sport ’55. De agenda voor de ALV staat in deze 
editie van De Brug en bij de agenda op onze vernieuwde web-
site.

Nieuwjaarsreceptie:
Het lijkt nog ver weg, maar ……….. de Nieuwjaarsreceptie van 
Leerdam Sport ’55 is zondag 7 januari 2018 vanaf 14:00 uur in 
de grote kantine van Leerdam Sport ’55. De kantine is vanaf 
13:30 uur geopend.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!!!!!

Nieuwbouw Leerdam Sport:
Tijdens de vakantieperiode was het rustig rondom de nieuw-
bouw. Maandag 18 september 2017 zijn wij intern weer van 
start gegaan. Binnen Leerdam Sport hebben wij de Commissie 
Velden. De naam van deze commissie is nu gewijzigd in Com-
missie Nieuwbouw. Voor de commissie Nieuwbouw zijn wij mo-
menteel bezig met de bemensing van een aantal werkgroepen. 
Wij gaan op korte termijn weer in gesprek met de gemeente 
Leerdam en de werkgroepen zullen gaan starten. Wij houden 
jullie op de hoogte m.b.t. de voortgang.

Nieuwe website en Tv-schermen:
Het zal de trouwe bezoekers van onze website niet zijn ontgaan 
dat Leerdam Sport een nieuwe website heeft. Een moderne 
website met hierop alle belangrijke informatie.

Naast de vernieuwde website hangen er in de kleine- en grote 
kantine, de hal naar de kantines en in de bestuurskamer Tv-sch-
ermen met daarop Leerdam Sport Club-TV. Hierop verschijnen 
nieuwsfeiten en informatie rondom wedstrijden. Zo zijn vast-
gelegde uitslagen en twitterberichten binnen enkele minuten 
zichtbaar op Leerdam Sport Club-TV. De thuisblijvers kunnen 
zo o.a. volgen wie er namens Leerdam Sport 1 heeft gescoord. 
Vanaf onze website is Leerdam Sport Club-TV ook zichtbaar. De 
Tv-schermen zijn allemaal gesponsord, waarvoor dank. 

Invoering mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF):
Met ingang van het seizoen 2017 – 2018 hebben wij afscheid 
genomen van het digitale wedstrijdformulier via Sportlink. De 
KNVB heeft het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) 
geïntroduceerd. Vanaf onze jeugd onder 13 kunnen leiders/
trainers, van zowel de jeugd als senioren, nu zelf hun speler-
sopgave invullen en goedkeuren op hun mobiele telefoon. De 
scheidsrechter keurt, eveneens via zijn mobiele telefoon, de 
spelers opgave goed en vult de uitslag in. De invoering bij Leer-
dam Sport is vlekkeloos verlopen. De wedstrijdzakenapp kan 
door spelende leden worden gedownload. Voorwaarde is wel 
dat ze het e-mailadres gebruiken dat in Sportlink bekend is. 

Adreswijzigingen, wijziging telefoon- en e-mailgegevens:
Het is een terugkerend onderdeel in mijn stuk “Uit de bestuurs-
kamer”, maar helaas is het toch nog nodig omdat ik constateer 
dat onze leden adreswijzigingen, en wijzigingen van telefoon en 
e-mailgegevens niet doorgeven.
Het is echter van groot belang dat wij over de actuele gegevens 
van onze leden beschikken.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
- juiste adressering voor ons clubblad De Brug
- versturen mailingen vanuit Sportlink voor bv uitnodigingen 
ledenvergaderingen
- versturen per e-mail van facturen m.b.t. de contributie
- meldingen vanuit de KNVB m.b.t. gele- en rode kaarten en 
schorsingen

Ben je dus verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer en of 
e-mailadres!!!!
Ga naar onze vernieuwde website, klik op ledeninfo en vul 
vervolgens het mutatieformulier lidmaatschap in.

Henri van Wijk
Secretaris



Tegenstanders seizoen 2017 - 2018

v.v. Alblaserdam
Sportpark Souburgh
Vinkenpolderweg 25j
2952 AV Alblasserdam
078-6913085

A.V.V. Asperen
Sportcomplex 'De Wiel'
Leerdamseweg 39
4147 BM  Asperen 
0345 - 613687

EBOH
Sportcomplex Schenkeldijk 6
Schenkeldijk 6 
3328 LE Dordrecht 
078 – 6171407

De Zwerver
Sportpark De Schans
Smitweg 6
2961 AW Kinderdijk
078-6912840

Ook dit jaar is Zuid 1 weer het toneel waar ons 1e elftal zal gaan 
strijden voor de punten. Dat betekent een weerzien met een 
hoop bekende gezichten. ook dit jaar staat de derby tegen avv 
Asperen weer op het programma
.Wij heten hun van harte welkom op ons sportcomplex.   

v.v. Ameide
Sportpark Meihoven 
Tiendweg 3 
4235 VW Tienhoven
0183-601827

v.v. Groote Lindt
Sportpark Bakestein
Groot Karreveld 1
3335 KB  Zwijndrecht
078-6100719

IFC
Sportpark Schildman
Reeweg 75B
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 35 52  (kantine)

DFC
Sportpark Reeweg-oost
Reeweg Oost 267
3312 LK Dordrecht
078 613 5415

v.v. Schelluinen
Sportpark Scalune
Sportlaan 1
4209 AX  Schelluinen
0183 624545

De Alblas
Sportpark Souburgh
Vinkenpolderweg 25
2952 AV Alblasserdam
078-6915361

v.v. Vuren
Sportcomplex 'v.v. Vuren'
Sportlaan 2
4214 LJ Vuren
0183-634982

v.v. Streefkerk
Sportpark Streveland
Beneden Tiendweg 6
2959 BA Streefkerk
0184-681499

Z.B.C. '97
Sportcomplex Bakestein 
Voltastraat 1 
3335 KK Zwijndrecht
 0786-100942
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Dit jaar is district West 1 het toneel 
waar ons 1e elftal zal gaan strijden 
voor de punten. Ook dit jaar staat de 
derby tegen avv Asperen weer op het 
programma.Wij heten hun van harte 
welkom op ons sportcomplex.

23-07-17 speelronde 1
EBOH - : - Alblasserdam
Schelluinen - : - De Zwerver
Leerdam Sport - : - Asperen
Groote Lindt - : - Streefkerk
ZBC '97 - : - Vuren
IFC - : - DFC
De Alblas - : - Ameide

30-09-2017 speelronde 2
DFC - : - EBOH
Vuren - : - Schelluinen
Alblasserdam - : - Groote Lindt
Streefkerk - : - IFC
Ameide - : - ZBC '97
De Zwerver - : - Leerdam Sport
Asperen - : - De Alblas

07-10-2017 speelronde 3
ZBC '97 - : - Asperen
DFC - : - Alblasserdam
Leerdam Sport - : - De Alblas
EBOH - : - Streefkerk
Schelluinen - : - Ameide
Groote Lindt - : - De Zwerver
IFC - : - Vuren

14-10-2017 speelronde 4
Vuren - : - Groote Lindt
Alblasserdam - : - IFC
Streefkerk - : - DFC
Ameide - : - Leerdam Sport
De Zwerver - : - EBOH
Asperen - : - Schelluinen
De Alblas - : - ZBC '97

21-10-2017 speelronde 5
Schelluinen - : - Groote Lindt
ZBC '97 - : - IFC
Vuren - : - Leerdam Sport
Asperen - : - Streefkerk
Ameide - : - DFC
De Zwerver - : - Alblasserdam
De Alblas - : - EBOH

28-10-2017 speelronde 6
Schelluinen - : - ZBC '97
Alblasserdam - : - Ameide
EBOH - : - Asperen
Groote Lindt - : - De Alblas
Leerdam Sport - : - Streefkerk
DFC - : - Vuren
IFC - : - De Zwerver

04-11-2017 speelronde 7
Vuren - : - EBOH
Streefkerk - : - Alblasserdam
ZBC '97 - : - Leerdam Sport
Asperen - : - IFC
De Alblas - : - Schelluinen
Ameide - : - Groote Lindt
De Zwerver - : - DFC

18-11-2017 speelronde 8
Groote Lindt - : - ZBC '97
Streefkerk - : - De Zwerver
DFC - : - Asperen
Alblasserdam - : - Vuren
EBOH - : - Ameide
Leerdam Sport - : - Schelluinen
IFC - : - De Alblas

25-11-2017 speelronde 9
Leerdam Sport - : - Groote Lindt
Vuren - : - De Zwerver
Schelluinen - : - IFC
ZBC '97 - : - EBOH
Ameide - : - Streefkerk
De Alblas - : - DFC
Asperen - : - Alblasserdam

02-12-2017 speelronde 10 
EBOH - : - Schelluinen
Groote Lindt - : - Asperen
DFC - : - ZBC '97
Streefkerk - : - Vuren
Alblasserdam - : - De Alblas
IFC - : - Leerdam Sport
De Zwerver - : - Ameide

09-12-2017 speelronde 11
Groote Lindt - : - IFC
Schelluinen - : - DFC
ZBC '97 - : - Alblasserdam
Leerdam Sport - : - EBOH
Asperen - : - De Zwerver
De Alblas - : - Streefkerk
Ameide - : - Vuren

16-12-2017  speelronde 12
Vuren - : - Asperen
Alblasserdam - : - Schelluinen
Streefkerk - : - ZBC '97
EBOH - : - Groote Lindt
DFC - : - Leerdam Sport
IFC - : - Ameide
De Zwerver - : - De Alblas

27-01-2018 speelronde 13 
Schelluinen - : - Streefkerk
Groote Lindt - : - DFC
ZBC '97 - : - De Zwerver
EBOH - : - IFC
Leerdam Sport - : - Alblasserdam
De Alblas - : - Vuren
Asperen - : - Ameide

03-02-2018 speelronde 14
DFC - : - IFC
Vuren - : - ZBC '97
Alblasserdam - : - EBOH
Streefkerk - : - Groote Lindt
De Zwerver - : - Schelluinen
Asperen - : - Leerdam Sport
Ameide - : - De Alblas

24-02-2018 speelronde 15
ZBC '97 - : - De Zwerver
Leerdam Sport - : - Ameide
DFC - : - Streefkerk
Groote Lindt - : - Vuren
Schelluinen - : - Asperen
IFC - : - Alblasserdam
EBOH - : - DFC

03-03-2018 speelronde 16 
Streefkerk - : - EBOH
Vuren - : - IFC
Alblasserdam - : - DFC
De Alblas - : - Leerdam Sport
 Ameide - : - Schelluinen
De Zwerver - : - Groote Lindt
Asperen - : - ZBC '97

10-03-2018 speelronde 17
Alblasserdam - : - Streefkerk
Groote Lindt - : - Ameide
Schelluinen - : - De Alblas
DFC - : - De Zwerver
EBOH - : - Vuren
Leerdam Sport - : - ZBC '97
IFC - : - Asperen

17-03-2018 speelronde 18
ZBC '97 - : - Schelluinen
Vuren - : - DFC
Streefkerk - : - Leerdam Sport
De Zwerver - : - IFC
Asperen - : - EBOH
De Alblas - : - Groote Lindt
Ameide - : - Alblasserdam

24-03-2018 speelronde 19
Leerdam Sport - : - Vuren
Groote Lindt - : - Schelluinen
Streefkerk - : - Asperen
DFC - : - Ameide
EBOH - : - De Alblas
Alblasserdam - : - De Zwerver
FC - : - ZBC '97

31-03-2018 speelronde 20
Schelluinen - : - Leerdam Sport
ZBC '97 - : - Groote Lindt
Vuren - : - Alblasserdam
Ameide - : - EBOH
De Zwerver - : - Streefkerk
Asperen - : - DFC
De Alblas - : - IFC

07-04-2018 speelronde 21
EBOH - : - DFC
Leerdam Sport - : - De Zwerver
Schelluinen - : - Vuren
Groote Lindt - : - Alblasserdam
ZBC '97 - : - Ameide
IFC - : - Streefkerk
De Alblas - : - Asperen

14--04-2018 speelronde 22
DFC - : - Groote Lindt
Vuren - : - De Alblas
Alblasserdam - : - Leerdam Sport
Streefkerk - : - Schelluinen
Ameide - : - Asperen
De Zwerver - : - ZBC '97
IFC - : - EBOH

21-04-2018 speelronde 23
ZBC '97 - : - DFC
Leerdam Sport - : - IFC
Vuren - : - Streefkerk
Schelluinen - : - EBOH
Asperen - : - Groote Lindt
De Alblas - : - Alblasserdam
Ameide - : - De Zwerver

12-05-2018 speelronde 24
DFC - : - De Alblas
Alblasserdam - : - Asperen
Streefkerk - : - Ameide
EBOH - : - ZBC '97
Groote Lindt - : - Leerdam Sport
IFC - : - Schelluinen
De Zwerver - : - Vuren

19-05-2018 speelronde 25
ZBC '97 - : - Streefkerk
Groote Lindt - : - EBOH
Schelluinen - : - Alblasserdam
Ameide - : - IFC
De Alblas - : - De Zwerver
Asperen - : - Vuren
Leerdam Sport - : - DFC

26-05-2018 speelronde 26
IFC - : - Groote Lindt
Vuren - : - Ameide
EBOH - : - Leerdam Sport
Alblasserdam - : - ZBC '97
DFC - : - Schelluinen
Streefkerk - : - De Alblas
De Zwerver - : - Asperen     



Even voorstellen: Gerrie Schaap.

Voetbalpaspoort

  Naam: Gerrie Schaap
  Leeftijd: 52
  Geboren in: Landsmeer
  Gevoetbald bij: IVV, Telstar Emmen, Heerenveen, Top Oss, 
  FC Den Bosch, VVV Venlo, V.V. IJsselmeervogels, OJC Rosmalen
  en CHC Orka 7.

  Trainer bij : Hedel, jong FC Den Bosch, Omniworld (Almere
  city), Zuidvogels, NIVO Sparta, Roda Boys en VVGZ.

Stel je eens even voor.
Ik ben Gerrie Schaap en ben al bijna 30 jaar getrouwd met 
Marieke en heb 2 kinderen, een zoon Frankie en een dochter 
Valerie. Sinds 1994 woon ik met veel plezier in Den Bosch. Af 
en toe gaan we nog wel eens naar Amsterdam voor een gezellig 
dagje uit of op bezoek bij familie maar ik ben dan ook wel weer 
blij als ik ‘s avonds weer naar huis ga.

Welk systeem gaan we spelen?
Ik ben een voorstander van aanvallend voetballen, dus je zou 
denken dat we zo veel mogelijk het klassieke 4-3-3 systeem 
willen spelen, maar met de spelers die we nu hebben ga ik ook 
uit van dat systeem maar dan net wat anders, het zogenaamde 
4-2-3-1 systeem, dus vier verdedigers vijf middenvelders en een 
diepe spits. Doordat we voldoende snelheid hebben op de zij-
kanten proberen we met goed positiespel dan de diepe spits te 
bereiken en van daaruit te gaan voetballen, hierdoor hopen we 
gebruik te kunnen maken van de ruimtes achter de verdediging. 
De komende tijd zullen we daar tijdens de trainingen aan gaan 
werken.
Gaan we rekening houden met de tegenstanders en weet je al 
veel over ze?
Ik wens me eigenlijk nooit aan de tegenstander aan te passen, 
zeker niet in de voorbereiding naar de wedstrijd toe. Tijdens 
de wedstrijd zou het kunnen maar dan gaat het over de kleine 
dingen. Uit mijn tijd bij VVGZ weet ik dat de andere ploegen 
ongeveer gelijkwaardig zijn aan ons, maar door hard te werken 
kunnen we van ze winnen. De enige ploeg waarvan ik denk 
dat het een titelkandidaat is, gezien de overschrijvingen, is 
Alblasserdam.

Waar gaan jullie veel op trainen?
We gaan trainen op het voetballen en dan bedoel ik plezier 
hebben in het spel. De zwakke punten aanpakken van de 
individuele spelers, zodat ze rekening met elkaar gaan houden 
en weten wie waar goed in is. Voetbal bestaat uit keuzes maken 
en door veel op positiespel, afwerkvormen, pas en trapvormen, 
partijspellen, omschakelen en organisatie te oefenen zullen ze 
het spelletje leren lezen en de juiste keuzes leren te maken. 
Hierdoor zorgen we er voor dat we een hechte ploeg worden.

Denk je een mooie balans te hebben met de jeugdige en wat 
oudere spelers?
Dat hoop ik wel, want als je de jonge jongens geen kans geeft 
zullen ze er misschien nooit komen en gaan ze misschien wel 
weg, wat heb je dan nog. Je kent het gezegde wel, “de jeugd 
heeft de toekomst”. Het belangrijkste is dat alle spelers een 
mentale weerbaarheid hebben en weten tot hoe ver ze kunnen 
gaan, waardoor ze de kwaliteit van de anderen herkennen en 
beter gaan voetballen. Dat is wel een proces maar daar prob-
eren we wel op in te zetten.

Waar moet onze aanvoerder aan voldoen?
Eigenlijk aan niets, ik vind het aanvoerder moeten zijn in een 
elftal niets bijdraagt aan een elftal. Ik vind het veel belangrijker 
dat er een bepaalde hiërarchie heerst in de kleedkamer.

Wat verwacht je van je spelers?
Ik zeg altijd dat ik liever goeie voetballers leer werken dan dat ik 
harde werkers leer voetballen. Voetballen doe je niet alleen in 
balbezit, als je de bal niet meer hebt moet je hem met zijn allen 
weer zien terug te veroveren, dus ze moeten allemaal samen-
werken om de bal weer zo snel mogelijk terug te veroveren, ook 
moet je de bereidheid hebben om vrij te lopen en misschien de 
bal toch niet krijgen. Ze zullen moeten leren wanneer je je rust 
moet pakken en wanneer je vol gas moet. Dus met de juiste 
mentaliteit en werklust kan je bij mij niet kapot.

Hoe gaan we voetballen?
We gaan natuurlijk aanvallend voetbal spelen, het mooiste zou 
zijn als we twee keer drie kwartier op de helft van de tegen-
stander kunnen spelen maar dat is een utopie. Ik wil dat ze 
compact gaan spelen en vanuit balbezit individuele acties gaan 
maken, met elkaar combinaties aangaan en elkaar durven in 
te spelen zodat we hiermee veel kansen zullen creëren en het 
voetbal leuk wordt voor onze supporters.

Jaco Brongers
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Van de technische commissie

Hieronder volgt nog even in vogelvlucht de organisatiestructuur 
binnen Leerdam Sport voor wat betreft Uw vragen en/of op-
merkingen op het gebied van voetbalzaken. We merken dat het 
niet altijd even duidelijk is bij wie men moet zijn met vragen.

Zoals jullie allemaal wel hebben kunnen lezen (of voor wie het 
nog niet gelezen heeft, is het na te lezen op de site van Leer-
dam Sport) is er sinds een aantal maanden een Jeugdcommissie 
opgericht. Door dit feit is de Jeugd TC, zoals die in het verleden 
deel uitmaakte van de TC, opgegaan in de huidige Jeugdcom-
missie. Hiermee is de scheiding tussen senioren en jeugdzaken 
weer duidelijk komen te liggen. In feite is het nu heel simpel 
geworden voor wat betreft Uw vragen!

Heeft U een vraag en/of opmerking met betrekking tot de 
jeugd dan meldt U zich bij 1 van de onderstaande personen of 

U kunt een email sturen aan het volgende emailadres: jeugd@
leerdamsport.nl

 Deze info kunt U ook nog eens nalezen op de site onder het 
kopje Clubinfo/Jeugdzaken.

Dan blijft eigenlijk alleen nog de seniorenafdeling over. Voor al 
Uw vragen met betrekking tot de senioren kunt U zich wenden 
tot 1 van de volgende personen:

Dick Kruijs
Marcel van Leusden 
Dick de Jong

We hopen dat we hiermee voor iedereen duidelijk hebben 
kunnen maken waar zij met hun vragen terechtkunnen. Is er 
eventueel toch nog iets niet duidelijk, schroom dan niet om het 
te vragen. We leggen het dan graag nog een keer aan U uit.

De Technische Commissie.

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

Wedstrijd Cooridnator
Chantal Blommers

Rob Renaud

Aanspreekpunt
Fred Tromp

Kevin Joosen

Keeperstrainer
Kevin Joosen
06-20275630

Sponsoring
John Smit

Materialen
Gaby de Jong
06-27407454

Angela Dokman
Vera Tapirima

Sisi Ghoneem
Chris Tahija

Machel Kool (1)
Marcel Vos (1)

Mevlut Yuruk (2)
Johan Teuling (3)
Ruud Keinemans

Michel van Rossum
Thomas van Wijk

Juarth Leihitu
Paulo Lopulalan

Marko Luksen

JO - 7T JO - 9 JO - 11 JO - 13 JO - 14 JO - 16  

Secretariaat
Carola Tromp
06-2987298

Bestuurslid VTZ
John Vendelbosch

06-141730018

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport
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01. Alles goed?  Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen?  Ja
03. Bent u getrouwd?  Ja
04. Zelf ooit gevoetbald?  Ja
05. Heeft U het nog naar uw zin bij Leerdam Sport?  Ja
06. Is het gezellig in de kantine?  Ja
07. Vertrouwen in de nieuwe trainer?  Ja
08. Gaat het eerste elftal meedoen voor de titel?  Ja

Naam: Jielis van der Ven
Functie: Huismeester
Positie: Tussen de kleedkamers
Lid sinds:  1980

09. Komt het nieuwe sportpark op het juiste moment?  Ja
10. Verwacht U dan nog steeds huismeester te zijn?  Ja
11. Maken de elftallen goed schoon na een wedstrijd?  Ja
12. Ga je de biljartcompetitie nog eens winnen?  Nee
13. Is de zaterdag gezelliger dan doordeweeks?  Nee
14. Met OMO was je alles beter?  Nee
15. Ga je je maatje Bob missen als hij stopt?  Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord?  Ja

Utrecht

Wat heeft Utrecht met Leerdam (Sport) te maken? Precies, 
Leerdam Sport heeft vele “Utrechtse” trainers in dienst gehad. 
Waarschijnlijk is het trainerschap van Nol de Ruiter hierin 
maatgevend geweest. Na het succesvolle kampioensjaar in 1967 
met trainer De Man werd eind jaren ‘60/begin jaren ’70 Nol de 
Ruiter aangesteld. Deze jonge, ambitieuze trainer was toenter-
tijd op zijn gebied al zeer professioneel aan het werk. Met het 
eeuwfeest van onze club zag ik bij de expositie een foto hangen 
waar hij bij een selectiespeler de hartslag opneemt. Ik vraag mij 
af of een gemiddelde amateurtrainer dat in die tijd ook al deed.

Begin jaren ’80 kreeg Leerdam Sport Jan van Renswouw als 
trainer. Een oud betaald voetbal speler die het net niet voor 
elkaar kreeg om vaste waarde bij FC Utrecht te worden. Hij liet 
Leerdam Sport verzorgd voetbal spelen, met als resultaat een 
kampioenschap in de 4e klasse, waar binnen de club zo naar 
werd gehunkerd. Helaas duurde het avontuur in de 3e klasse 
slechts één jaar.

Doordat onze club inmiddels een aardig netwerk in de re-
gio Utrecht had opgebouwd werd in een latere periode Cor 
Hildebrand als trainer aangesteld. Een man waar veel ontzag 
voor was bij de vijfde colonne van onze club. Hij was jarenlang 
vleugelverdediger van FC Utrecht, maar liet niets van die status 
merken. Twee periodes is hij bij Leerdam Sport trainer geweest.

Na zijn eerste periode kreeg Leerdam Sport met Piet Claes-
sen als trainer een grote mislukkeling aan het roer. Hoewel hij 
er waarschijnlijk niets aan kon doen had deze man zijn imago 
tegen. Perfect uitziende snor en een lange regenjas vielen niet 
goed bij de selectie en publiek. In dat jaar was Leerdam Sport 
in de “Goudse vierde klasse” ingedeeld. Deze stond bekend als 
minder zwaar, zodat het kampioenschap wat makkelijker kon 
worden binnengehaald. Het werd een drama. Claessen werd 
ontslagen en onder het interim trainerschap van weer een oud 
FC Utrecht speler Joop Wildbret wist men zich op de laatste 
competitiedag te handhaven.

Joop Wildbret bleef hierdoor nog een jaar langer. Deze trainer 
keek niet zo zwaar naar het leven en deze zienswijze was pre-
cies zoals hij Leerdam Sport liet trainen en voetballen. Vlak voor 
het einde van dat seizoen gaf hij er de brui aan. Jammer, maar 
daar zal wijlen Dirk Kruijs als kantinebeheerder wel anders over 
hebben gedacht. Er schijnt nog steeds een rekening van Joop 
open te staan.

Alain Hijman was een superjonge ambitieuze trainer. Hij had 
de jeugd van FC Utrecht onder zich gehad en wilde senioren 
trainen. Hij gaat de geschiedenis in als de beste trainer van 
Leerdam Sport die toch gedegradeerd is.

Addie Verweij was in de 2e periode van Cor Hildebrand tweede 
trainer. Jaren later keerde hij terug als hoofdtrainer. Een prima 
gast, die wel eens opschepte over zijn eigen voetballoopbaan bij 
de jeugd van FC Utrecht, waar hij met “groten” voetbalde.
Onze laatste Utrechtse trainer Danny Zinhagel moest een degra-
datie naar de 3e klasse slikken om vervolgens ook nog eens een 
moeizaam seizoen te draaien. Zijn grootste succes behaalde hij 
ongetwijfeld bij zijn sollicitatiegesprek.

U leest het, uiteindelijk heeft Leerdam Sport niet heel veel 
succes gehad met deze “Utrechtse” trainers, maar het voelde 
binnen de vereniging gewoon goed met de meeste van deze 
trainers.

Onze huidige trainer Gerrie Schaap is Amsterdammer. Wat mij 
betreft laten wij Amsterdam het nieuwe Utrecht zijn binnen 
onze vereniging, maar dan wel met succes.

Zet hem op, Gerrie!

Daan Ruis
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Peter van Opijnen, 
een bevlogen keeper en winkelier.

John Klok praat met Peter van Opijnen, de Witgoedspecialist aan de Vlietskant..

Eerst even naar persoonlijke situatie van jou?
Ik ben geboren in de Johan van Oldenbarnevelt straat in Leer-
dam en dat is alweer 55 jaar geleden. Ik heb in mijn jeugdjaren 
ook nog in de Populierstraat gewoond en toen ik oud genoeg 
was nog een tijdje in Gorinchem. Nu woon ik al weer heel wat 
jaren samen met Dineke in Leerdam.

Wanneer ben je begonnen met voetballen?
Dat was op straat, bij de Castor flat, in de Kastanje straat en op 
het veldje waar nu de Aldi staat, maar met echt voetballen ben 
ik begonnen op het oude Spartaveld als links half, ik was toen 8 
jaar oud. Dat was maar heel kort want we verhuisden heel snel 
daarna naar ons huidige complex.

Hoe ben je begonnen als keeper?
We moesten op het nieuwe complex een proef wedstrijd spelen 
op het hoofdveld om te kijken of de verlichting goed werkte. 
Alhoewel het geen officiële wedstrijd was en overal spelers van-
daan werden gehaald kan ik toch zeggen dat ik een van de ee-
rsten ben die op het hoofdveld heeft gespeeld. Mijn oom Joop 
vroeg toen of ik wilde keepen, ze hadden daar niemand voor, 
uiteindelijk beviel me dat zo goed dat ik ben blijven keepen. Ik 
vond het allang goed, want ik hoefde weinig te lopen.

Toen ben je doorgegroeid in allerlei jeugdelftallen?
Vanaf de C1 heb ik mijn eerste echte wedstrijden gekeept en 
heb ook de B1 en A1 gehad. Met de A1 ben ik zelfs nog kampi-
oen geworden, dat was bij Raptim uit. Je kan wel zeggen dat we 
een goede lichting hadden met veel talent.

Vloeide daar nog wat uit toen je kampioen werd met de A1?
Ja, dat staat me nog heel goed bij. Bij NAC mocht ik wat 
proefwedstrijden komen spelen. Daardoor waren ze zeer 
geïnteresseerd in mij en ben met mijn vader daar toen wezen 
praten. Ik was toen 17 en werkte net bij de RABO bank. Na wat 
gesprekken met iedereen, vooral familie, heb ik uiteindelijk toch 
voor mijn werk gekozen.

Met wie heb je allemaal samengespeeld in de Jeugd?
De enigen die ik nog weet zijn Peter van Ingen, Ad Blom, John 
Millenaar, Arie Posthouwer, Aard Jan ’t Lam, Sam Papilaja, Aart 
van Beusekom en Cor Bor. Het is helaas te lang geleden om de 
specifieke dingen er van te weten, maar wat ik nog wel weet is 
dat het vooral een leuke groep was met heel veel talent.

Toen je naar de senioren ging, kwam je dan gelijk in het 
eerste?
Nee, ik heb eerst nog een jaar in het tweede gespeeld. Toen ik 
naar de senioren ging hadden we natuurlijk al drie fantastische 
keepers, namelijk Joop Sterk, Coen Verdugt en Herman Stütz, 
maar toen zij stopten kwam ik bij het eerste.
Een leuke voetbalcarrière gehad?
Natuurlijk, ik heb altijd veel lol gehad, maar ik heb er altijd 
keihard voor moeten werken. In die tijd hadden we een gouden 
generatie keepers, we waren met zijn vieren Arie Stütz, Ton 
Boei, Aard Blommers en mijn eigen persoon.

Ooit kampioen geworden met het eerste?
Jazeker, dat was met het eerste in 1983. Luke Tromp scoorde de 
winnende tegen Raptim in Hardinxveld. We hadden natuurlijk 
een superteam met mannen als Bert Goossens, Ger Klop, Harry 
Horden, Luke Tromp, Dick Kruijs, Peter Vink en Aart van Beuse-
kom. 

Je had een keer een top jaar?
Dat was toen in het kampioensjaar. Die zomer werd ik toen 
uitgenodigd door FC Utrecht en Willem II voor wat proefwed-
strijden. Van FC Utrecht heb ik na 1 wedstrijd nooit meer wat 
gehoord maar Willem II heeft me tot 3 keer uitgenodigd, maar 
uiteindelijk hebben ze toen voor een andere keeper gekozen.

"Ik werd uitgenodigd door 
FC Utrecht en Willem II"
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Wanneer ben je gestopt?
Ik was 32, dat is vrij jong voor een keeper, maar ik had mijn 
achillespees gescheurd. Na 8 maanden revalideren, ben ik het 
weer gaan proberen om op mijn oude niveau terug te komen 
maar het lukte gewoon niet meer, ik had nog teveel last.

Heb je veel aan je vader gehad?
Mijn vader was altijd heel erg betrokken bij mij, en doet dat nog 
steeds, en heeft me altijd gesteund bij mijn beslissingen zowel 
op het veld als daarbuiten. Hij ging zelfs overal mee naar toe 
tijdens de wedstrijden.

Heb je nog wat leuks meegemaakt tijdens het voetballen?
We moesten een keer medisch gekeurd worden. Daarvoor 
moest je je urine voor meenemen. Wat wil nou, Cor Bor had 
een colafles helemaal vol gezeken, vol trots omdat hij hem vol 
had gekregen liep hij de kleedkamer binnen maar liet de fles 
vallen. Ik kan je dit vertellen het zag er niet leuk uit. Het andere 
dat me bijgebleven is. Soms trainde Hentie Treffers wel eens 
met ons mee en dan was het altijd standaard dat er 5 flessen 
shampoo extra over zijn haar werden gegooid, hij had nooit 
door waar al die shampoo vandaan kwam.

Hoe ben je je carrière begonnen?
Ik ben dus begonnen bij de RABO bank en heb daar uiteindelijk 
17 jaar gewerkt in verschillende functies. In 1996 heb ik de 
winkel van de Stigter overgenomen.

Hoe is dat zo gekomen?
Ik was eigenlijk gewoon een klant bij de Stigter, maar hij zag 
dat ik heel erg geïnteresseerd was in elektronica en zocht een 
zaterdag hulp. Zodoende ben ik er heel langzaam ingerold. Dus 
toen hij wilde stoppen heb ik alles overgenomen.

En toen kreeg je een dipje?
Dat is eigenlijk heel raar gelopen. Mijn contract bij Expert liep 
af en EP had wel interesse om met mij in zee te gaan. Financieel 
gezien was het beter voor mij om over te stappen naar EP. Om 
een lang verhaal kort te maken, de dingen zijn niet zo verlopen 
als ik wilde, dat is heel zuur, vooral als je niet op een lijn zit met 
elkaar.

En nu de Witgoedspecialist?
Dat is een soft-franchise organisatie. Het verschil met een 
gewone franchise is dat deze jouw assortiment bepaalt, hoe 
je de winkel inricht en welke merken je verkoopt. Dit mogen 
wij allemaal zelf bepalen. In tegenstelling tot andere winkels 
zitten wij in het middel en hoog segment en hebben merken als 
Bosch, AEG, Miele en Liebherr. Daarnaast bieden wij een goede 
verzorging en service.

Pas geleden zijn jullie verhuisd?
Inderdaad, wij vonden dit pand beter bij ons passen dan het 
vorige. Dat was meer een winkel die in de diepte ging en kon 
je vrij weinig zien van buiten. Met dit pand hebben we veel 
meer breedte en etalage en is het minder diep maar toch kun je 
overal goed bij komen. Ook zijn we van 120 naar 200 vierkante 
meter gegaan. Sinds we hier zitten gaat het geweldig.

Zijn jullie een toegankelijke winkel?
Dat vind ik van wel. Een hoop mensen denken altijd dat als ze 
een winkel binnen lopen dat ze wat moeten kopen, maar dat 

"Hij had nooit door waar 
al die shampoo vandaan 
kwam"

hoeft niet, je mag bij ons ook even vrijblijvend binnen lopen om 
wat info op te doen. Een van de dingen die we gedaan hebben 
is de toonbank niet voor de ingang te zetten. Dit nodigt toch 
wat meer uit om naar binnen te lopen. Ook is alles aangesloten 
in de showroom zodat de mensen alles kunnen testen en de 
knoppen kunnen uitproberen.

Je bent nogal trots op je geleverde service?
Wij hebben een motto, als je voor 2 uur besteld dan wordt het 
nog dezelfde dag geleverd uit onze voorraad. 
Ook als mensen uit nood wat nodig hebben proberen wij nog 
diezelfde dag het probleem op te lossen, waar vind je nog zulke 
service.

Je verkoopt alleen nog witgoed?
Ja en nee. Soms komen er wel eens klanten binnen die op zoek 
zijn naar een televisie. Dat kan ik dan voor hun regelen, de 
mensen komen naar ons toe omdat wij dan de installatie van 
dat product verzorgen. Dat geeft toch wat geruststelling bij de 
mensen. Zonder dat ik ervoor adverteer heb ik vorig jaar 253 
televisies verkocht. Het rare is, in tegenstelling tot wat tegen-
woordig gebeurt, dat bij ons 99% via de winkel gaat en 1% via 
de website. 

Heb je ooit weleens wat leuks meegemaakt in de winkel?
Er komt een man de winkel binnenlopen met een plastic zakje 
en vraagt aan mij of we echt alles maken, je moet weten dat 
we in die tijd reclame maakten met ‘we repareren alles’, ik zeg: 
“natuurlijk meneer”, daarop haalt hij uit het zakje een gebroken 
kaasschaaf. Het duurde even voordat ik die man had uitgelegd 
dat we alleen maar dingen repareren met een stekker. Een 
ander verhaal is dat er een man binnenkomt die vertelt dat zijn 
scheerapparaat niet meer werkt, wat blijkt nou, was het de 
afstandsbediening van een televisie. Helaas zijn die mensen in 
de war en moet je toch netjes uitleggen hoe het nu zit.

Jaco Brongers.
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De Stichting Life Goals helpt de aller kwetsbaarste mensen in 
ons land via sport weer mee te doen. Onder begeleiding van 
Sportcoaches wordt sport aangeboden aan mensen die, om 
welke reden dan ook, zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- 
en thuislozen, vluchtelingen verslaafden, zwerfjongeren, tiener-
moeders of ex-gedetineerden. Dit doen wij omdat wij geloven 
in de kracht van sport. Sport is het vonkje, de inspiratie om het 
leven weer op te pakken. Jaarlijks brengt Life Goals duizenden 
mensen in beweging, samen op weg naar een betere toekomst. 
Samen sporten, samen verbinden!

Vanaf oktober start Life Goals met een programma in Leerdam. 
Maartje Arntz, woonachtig in Leerdam, is de coördinator van dit 
project. Onder begeleiding van een sportcoach (Yoni Sahertian 
die zelf ook voetbalt bij Leerdam Sport) sporten deelnemers 
wekelijks op dinsdag- en vrijdagochtend op het trainingsveld van 
Leerdam Sport en nemen deel aan workshops.

Vier keer per jaar, op een centraal gelegen locatie, komen 
deelnemers van alle Life Goals programma’s bij elkaar voor een 
spectaculaire en sportieve sportdag. Van Groningen tot aan 
Maastricht en van Amsterdam tot aan Enschede, elke regio is 
vertegenwoordigd.

In de afgelopen jaren zijn de Life Goals Festivals uitgegroeid tot 
het nationale podium voor maatschappelijke sportprojecten. 
Er vinden sportactiviteiten en workshops plaats, ook wordt er 
gekookt en muziek gemaakt.

Om deelname aan de Life Goals festivals voor deelnemers uit 
Leerdam mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar sponsoren, 
je kunt denken aan: vervoer, begeleiding tijdens de festivals, 
catering of een financiële bijdrage. Kan of wil je hierin iets 
betekenen neem dan contact op met Maartje.

Voor meer informatie:
Stichting Life Goals Leerdam
Maartje Arntzt
06-25050298
maartje.arntz@stichtinglifegoals.nl
www.stichtinglifegoals.nl

“Samen sporten, samen verbinden”



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

0345 - 61 95 05
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1979  Leerdam Sport B3 Kampioen 
Stnd: ?,  L .Renfurm, Fl. Blom, D. Kruijs, K. Onurlubaskil, A. Blokland, J. Klok, H. Duman, W. Abbel, B. Wielders, H. Stutz, J. Swets 

Ztnd: D.Kruijs sr, W. Stellmacher, E.J. Wildner, E. Horbeek, T. Boei, R. Thenu, H. Renfurm

In deze rubriek nemen we een kijkje in het verleden en 
belichten we een kampioenselftal uit de rijke historie van ONS 
Leerdam Sport ‘55. Deze keer gaan we samen met John Klok 
en Dick Kruijs terug naar het B3 elftal uit het seizoen 1978/79.

Het eerste wat bij beide oud spelers op komt als ze terug den-
ken aan dit elftal is het woord "vriendenelftal". Veel van de jon-
gens die in dit elftal speelden woonden bij elkaar in de buurt in 
wijk west, zegt John. Ik denk dat alleen de gebroeders Renfurm 
en Wout Abbel van buitenaf kwamen. De meesten voetbalden 
ook al met elkaar in andere elftallen. Op de trainingsavonden 
haalden we elkaar een voor een op en gingen dan met zijn allen 
op de fiets richting het sportveld, vult Dick aan. Als er iemand 
jarig was gingen we ook altijd standaard na de training met 
zijn allen naar de verjaardag. Eigenlijk deden we toen alles met 
elkaar. Als het eerste elftal op de zondag thuis moest voetballen 
gingen we met zijn allen kijken en daarna gingen we na de wed-
strijd op het pleintje voor bij de zonnebloem zelf voetballen.

Er was toentertijd ook nog een soort van jeugdhonk op het 
sportpark. Als we dan op een zaterdag niet hoefden te voet-
ballen zaten we meestal daar met zijn allen. Daar stond een 
biljarttafel, een oude platenspeler met een aantal elpees en 
een videospeler. We hebben de legendarische film ‘Tora! Tora! 
Tora!’ een aantal keer gezien dat seizoen.

We hadden ook best een heel uitgebreide staf voor een B3 
elftal. We hadden met Floor Blom, Herman Stütz en van Don-
gen, tenminste ik denk dat hij zo heette, meerdere vlaggers in 
ons midden. Ik kan me zelfs herinneren dat Bertus van de Kolk 
toen wel eens bij ons vlagde, zegt Dick. Herman was ook onze 
assistent leider. Dirk Kruijs senior deed de trainingen en was de 
hoofdleider. Hij regelde verder toen ook alles. Als er wat moest 
gebeuren dan regelde Dirk dat wel. Ik weet nog goed dat er 
een bepaalde oefening was die we tot in de treure moesten 
uitvoeren, vertelt John, maar iedereen was er altijd tijdens de 
trainingen, of het nu regende, sneeuwde of stormde.

Kampioen van toen

We speelden veel in de buurt, LRC Leerdam, Haaften en 
Gorinchemse clubs. Het was niet een heel uitdagende com-
petitie voor ons. We wonnen alles dik, ondanks dat we toen 
vaak tegen B1 elftallen speelden, waren uitslagen van 16-0 of 
meer eerder regel dan uitzondering. Bennie Wielders stond 
als aanvoerder achterin samen met Roeland Thenu, John Klok 
en Anton Blokland. Dick Kruijs, Willem Stelmacher, Evert-Jan 
Wildner en Eli Horbeek op het midden veld. Voorin stonden 
de snelle jongens. Harun Duman en Humpry Renfurm op de 
flanken en Wout Abbel in de spits. Je hoefde dat seizoen de bal 
alleen maar bij wout in te leveren en er werd gescoord. Elke 
aanval betekende bijna een doelpunt.

We hadden een heel erg sterk elftal dat goed op elkaar 
ingespeeld was. We wonnen dat jaar zelfs van de Dordtse 
selectie. Stuk voor stuk allemaal top spelers. Over wie de 
beste speler en de slechtste speler van het elftal was is John 
erg duidelijk. Dick was voor mij de beste, de man die het spel 
verdeelde en de slechtste dat was ikzelf.

Het hele elftal is het jaar daarop naar de B1 overgegaan en 
daar hebben we ook nog 2 jaar samen met elkaar gevoetbald. 
Daarna ging bijna iedereen, op een enkele na, naar de A1. Toch 
bleven we toen ook al die tijd alles samen doen.

Al die seizoenen lang kwam op donderdagavond na de trainin-
gen de moeder van Bennie Wielders geld inzamelen voor uitjes. 
We gingen dan naar Duitsland en deden nog meer van dat soort 
tripjes. Onze ouders waren er sowieso veel bij betrokken, de 
meeste ouders stonden zowel uit en thuis langs de lijn.

Het mooie is dat we nog steeds wel een binding met elkaar 
hebben, ook al zie je niet iedereen zo vaak meer, zegt Dick. Dat 
bleek ook wel tijdens een Afscheidswedstrijd tegen het eerste 
elftal voor Dirk Kruijs, vele jaren later. Iedereen was er toen om 
Dirk een mooie voetballend afscheid te geven. En om nog een 
keer die mooie momenten terug te beleven die we toen als 
jonge jongens met dit elftal hebben meegemaakt.
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Bernardus

Wij van WC Eend….

Toen ik mijn auto na een in de zomervakantie opgelopen schade 
bij Van Wijk ter reparatie aanbood, zag ik een folder op de balie 
liggen, waarin alle zin en onzin over kunstgras voetbalvelden 
werd besproken. Ik was even in verwarring, want kunstgras 
bij een carrosseriebedrijf leek mij niet direct voor de hand te 
liggen.
De link zit ‘m natuurlijk in de autobandkorrels. Die zijn immers 
verwerkt in het kunstgras. ‘Kunstgras-korreldossier’ heet de op 
glossy papier uit 8 bladzijden bestaande pro autobandkorrels- 
folder. 
Op allerlei manieren werden de in Zembla gepresenteerde 
conclusies naar het land der fabelen verwezen. De testen met 
de zebravisjes en zebravisembryo’s die ofwel het loodje legden, 
dan wel gedragsveranderingen vertoonden werden als slecht 
onderbouwd neergezet. 
Veel te goedkope en niet structureel uitgevoerde testen, zo 
was de conclusie. Daarnaast werden diverse ingenieurs, die wel 
gedegen onderzoek hebben verricht, geciteerd en voorts werd 
volop verwezen naar het RIVM rapport dat wel een gedegen en 
langdurig onderzoek naar de effecten van die autobandkorrels 
in kunstgras had verricht en waarin geconcludeerd werd dat alle 
lichten op groen kunnen. Er is nog nooit een verband tussen 
kanker en die korrels vastgesteld, aldus een oncoloog die werd 
aangehaald. Verder zei hij ‘ik laat mijn eigen kinderen daar ook 
gewoon op spelen, dus alles is veilig’.

Ik moet zeggen dat ik schrok van de Zembla uitzending, maar 
tegelijkertijd is die storm na het tegenspreken door het RIVM, 
de KNVB en nu dus ook de autobanden branche behoorlijk gaan 
liggen. Ik hoor er niemand meer over. Dat kunstgras-korrel-
dossier ziet er ‘gelikt’ uit, en ik ben geen deskundige, maar het 
voelt toch wel heel erg als: “Wij van WC Eend, adviseren WC 
Eend.” Ik hoop maar dat ze over 25 jaar niet hoeven te zeggen, 

“Met de kennis van nu…..”
Heeft u ‘m al gezien? De nieuwe website? Ik moet er nog een 
beetje aan wennen, er zijn zoveel ‘knoppen’, dat ik mijn weg 
nog moet vinden. Het was een lang bestaande wens zowel bin-
nen als buiten het bestuur om de club meer voor het voetlicht 
te krijgen via het wereld wijde web. De oude site draaide al 
vanaf maart/april 2009 en was toen ‘prachtig’ maar al doende 
werden vooral de beperkingen opgemerkt. Dat, en het op den 
duur ontstane gebrek aan een structurele beheerder betekende 
het einde van de vorige site. De mogelijkheden van de nieuwe 
site lijken legio. Zo is er bv. een verjaardagskalender. Leuk! 
De jeugdspelers zien op de site van hun club dat die club ze 
feliciteert met hun verjaardag. Mooi toch? En er lijkt veel meer 
ruimte te zijn voor onze sponsoren. Verder zag ik ook weer 
een paar keer foto’s van het eerste elftal verschijnen. Nu nog 
een vaste goede beheerder en een tekstschrijver, zodat onze 
fotograaf zich met zijn talent kan bezighouden!

MEDEDELING

2 doelen voor de jeugd dankzij verloting en sponsors

Tijdens de afgelopen familiedag heeft de familiedagcommissie 
voor het eerst in hun bestaan een verloting georganiseerd. Doel 
van deze verloting was het realiseren van extra opbrengsten 
voor ONS Leerdam Sport. Dankzij de inzet van vooral Andries 
Blommers en gezien de opbrengst kunnen we spreken van een 
geslaagde verloting. Hiermee is er genoeg geld opgehaald om 2 
doelen van 5x2 meter voor de jeugd te kunnen kopen. Hiermee 
willen we alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage, maar 
bovenal de sponsoren die verschillende prijzen belangeloos ter 
beschikking hebben gesteld.

Agenda Activiteitencommissie

Woensdag 18 oktober 14.00 uur kinderbingo
Woensdag 18 oktober 20.00 uur Geldbingo
Zaterdag 28 oktober 20.00 uur Oktoberfest
Maandag 4 december 18.30 uur Sinterklaasfeest
Zaterdag 9 december 20.00 uur Kerstbingo/ prijzenbingo



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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ALGEMENE LEDENVERGADERING:

01 Opening
02 Vaststellen agenda
03 Ingekomen stukken
04 Vaststellen notulen vorige vergadering (28 nov. 2016)
05 Vaststellen jaarverslag secretaris
06 Vaststellen financieel verslag 2016 – 2017 *
07 Vaststellen begroting 2017 – 2018 *
08 PAUZE
09 Bestuursverkiezing:
 aftredend en herkiesbaar: John Boekelman (voorzitter)

(tegen)kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor 
aanvang van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk melden bij de 
secretaris

10 Nieuwbouw sportpark Leerdam Sport ‘55
11 Statutenwijziging: stemrecht jeugdleden Leerdam Sport ‘55
12 Vaststelling diverse commissies
13 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
14 Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien 
vanaf 21 november 2017

namens het bestuur,

Henri van Wijk
Secretaris

Hierbij nodigt het bestuur van Leerdam Sport '55 alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke 
gehouden zal worden op:

dinsdag 28 november 2017, aanvang 20:00 uur in de grote kantine

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:



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 Achilles Veen 3 0 -0
2 ASH 2  0 -0
3 Brakel 2 0 -0
4 GRC-14 3 0 -0
5 Jan van Arckel 2 0 -0
6 Leerdam Sport.'55 4  0 -0
7 Nivo Sparta 4 0 -0
8 SV BLC 4 0 -0
9 Theole 2 0 -0
10 Well 2 0 -0
11 Wilhelmina'26 3 0 -0
12 WSC  0 -0

1 Almkerk VR2 0 -0
2 ASH VR1 0 -0
3  Brakel VR1 0 -0
4 GVV'63 VR1 0 -0
5 Haaften VR1 0 -0
6 Heukelum VR1 0 -0
7 HSSC'61 VR2 0 -0
8 Leerdam Sport.'55 VR1 0 -0
9 Nivo Sparta VR1 0 -0
10 SC Everstein VR2 0 -0
11 ST Vuren/Herovina VR1 0 -0
12 TEC VR1 0 -0

1 BZS JO11-3 0 -0
2 Heerewaarden JO11-1G 0 -0
3 Leerdam Sport.'55 JO11-3 0 -0
4 MEC'07 JO11-2 0 -0
5 Nivo Sparta JO11-4 0 -0
6 RKTVC JO11-4 0 -0
7 RKTVC JO11-5 0 -0
8 SCZ JO11-1 0 -0
9 TEC JO11-3 0 -0
10 Teisterbanders JO11-2 0 -0
11 Theole JO11-5 0 -0
12 VVAC JO11-5G 0 -0

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 Asperen JO7-1 0 -0
2 BZS JO7-2 0 -0
3 GJS JO7-1 0 -0
4 Heukelum JO7-1 0 -0
5 HSSC'61 JO7-1 0 -0
6 Leerdam Sport.'55 JO7-1 0 -0
7 Lekvogels JO7-1 0 -0
8 LRC JO7-1 0 -0
9 SC Everstein JO7-1 0 -0
10 ST BZC/ JO7-1 0 -0
11 Stedoco JO7-1G 0 -0
12 Unitas JO7-1 0 -0
13 Vianen JO7-1G

1 Ameide 2 0 - 0
2 Arkel 2 0 - 0
3 Asperen 2 0 - 0
4 GJS 3 0 - 0
5 Heukelum 2 0 - 0
6 Leerdam Sport.'55 2 0 - 0
7 Lekvogels 2 0 - 0
8 LRC 3 0 - 0
9 MVV'58 2 0 - 0
10 Unitas 2 0 - 0
11 Vuren 2 0 - 0
12 VVAC 3 0 - 0

1 Arkel 4 0 - 0
2 Asperen 5 0 - 0
3 Brakel 4 0 - 0
4 GVV'63 4 0 - 0
5 Heukelum 4 0 - 0
6 Leerdam Sport.'55 5 0 - 0
7 Lekvogels 4 0 - 0
8 Nivo Sparta 9 0 - 0
9 SC Everstein 4 0 - 0
10 SVS'65 3 0 - 0
11 Tricht 5 0 - 0
12 Vuren 4 0 - 0

1 Almkerk JO19-1 0 - 0
2 Drechtstreek JO19-3 0 - 0
3 GJS JO19-4 0 - 0
4 Hardinxveld JO19-3 0 - 0
5 Kozakken Boys JO19-3 0 - 0
6 Leerdam Sport.'55 JO19-1 0 - 0
7 Pelikaan JO19-3 0 - 0
8 Peursum JO19-2 0 - 0
9 Sleeuwijk JO19-3 0 - 0
10 Sliedrecht JO19-3 0 - 0
11 VVAC JO19-2 0 - 0
12 VVGZ JO19-2 0 - 0

1 ASH JO13-1 0 -0
2 Beesd JO13-2 0 -0
3 Heukelum JO13-1 0 -0
4 Leerdam Sport.'55 JO13-1 0 -0
5 LRC JO13-3 0 -0
6 MEC'07 JO13-2 0 -0
7 RKTVC JO13-4 0 -0
8 SC Everstein JO13-1 0 -0
9 ST BZC/ JO13-2 0 -0
10 Stedoco JO13-3G 0 -0
11 TEC JO13-2 0 -0
12 Wadenoijen JO13-1 0 -0

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 Buren 4 0 -0
2 BZS 4 0 -0
3 GVV 4 0 -0
4 HRC'14 4 0 -0
5 Leerdam Sport.'55 2 0 -0
6 Ophemert 3 0 -0
7 Rhelico 3  0 -0
8 RKTVC 5 0 -0
9 SCR 4 0 -0
10 Teisterbanders 4 0 -0
11 Theole 4  0 -0
12 Wadenoijen 3 0 -0

1 Drechtstreek JO16-2 0 - 0
2 Emplina JO16-1 0 - 0
3 GJS JO16-2 0 - 0
4 Herovina JO16-1 0 - 0
5 IFC JO16-1 0 - 0
6 IFC JO16-2 0 - 0
7 JEKA JO16-3 0 - 0
8 Leerdam Sport.'55 JO16-1 0 - 0
9 Oranje Wit JO16-2 0 - 0
10 Rijsoord JO16-2 0 - 0

1 Asperen JO11-1 0 - 0
2 Leerdam Sp.'55 JO11-1 0 - 0
3 DSC JO11-1 0 - 0
4 Teisterbanders JO11-1 0 - 0
5 Nivo Sparta JO11-2 0 - 0
6 RKTVC JO11-2 0 - 0
7 Theole JO11-2 0 - 0
8 Haaften JO11-1 0 - 0
9 GVV'63 JO11-2 0 - 0
10 GVV'63 JO11-1G 0 - 0
11 Buren JO11-1 0 - 0

1 Asperen JO14-1 0 - 0
2 De Alblas JO14-2 0 - 0
3 Drechtstreek JO14-3 0 - 0
4 Dubbeldam JO14-4 0 - 0
5 Emplina JO14-5 0 - 0
6 GJS JO14-3 0 - 0
7 Groot-Ammers JO14-1 0 - 0
8 Herovina JO14-1 0 - 0
9 IFC JO14-1 0 - 0
10 Leerdam Sport.'55 JO14-1 0 - 0
11 Nivo Sparta JO14-3 0 - 0
12 Oranje Wit JO14-3

1 Almkerk JO11-2 0 - 0
2 Beesd JO11-1 0 - 0
3 GJS JO11-4 0 - 0
4 Groot-Ammers JO11-3 0 - 0
5 Heukelum JO11-2 0 - 0
6 Leerdam Sport.'55 JO11-2 0 - 0
7 MEC'07 JO11-1 0 - 0
8 Sleeuwijk JO11-4 0 - 0
9 ST BZC/ JO11-2 0 - 0
10 SV Meerkerk JO11-4 0 - 0
11 Vuren JO11-2 0 - 0
12 VVAC JO11-4 0 - 0

Leerdam Sport 5

J011-3 J009-1 J007-1

Leerdam Sport ZON 2

J016-1

J011-1

J014-1

J011-2

J019-1

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

*overleden

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 2017 – 2018 GESCHONKEN DOOR:

Zoals velen van u wellicht al gezien heeft, hangen er inmiddels 
een aantal schermen in de grote en kleine kantine. Ook in de 
hal hangt een scherm. Deze schermen zijn geschonken door een 
aantal sponsoren, die in de aankomende uitgave van de Brug 
aan u gepresenteerd worden.

Dankzij de inspanning van een aantal leden zijn deze schermen 
in de afgelopen tijd opgehangen en aangesloten. 
Corné Keinemans heeft ervoor gezorgd dat alles perfect water-
pas hangt en heeft ook voor de montage boven de bar in de 
grote kantine gezorgd. Daarvoor hartelijk dank!

Kevin Joosen heeft bij elkaar ruim anderhalve kilometer aan 
kabels getrokken, stroom verlegd en aangesloten en de patch-
kast ingericht, waardoor het nieuwe informatiesysteem werkt. 
Ook Kevin hartelijk dank voor de vele uren inzet voor Leerdam 
Sport.

Op de schermen ziet u onder andere de indeling van de kleed-
kamers, wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen, sponsorreclame 
en breaking news, wanneer er via twitter tussenstanden bij 
uitwedstrijden bekend worden gemaakt. Dit alles loopt via het 
systeem van Voetbal-Assist.

Ook de website van Leerdam Sport is volledig vernieuwd en 
werkt via dit systeem, zodat wij als club  actuele zaken, sneller 
en visueel mooier aan u kunnen presenteren.

Namens de partnercommissie
John Smit



1928 L.V.V Sparta 2e elftal  
Stnd:  A. v Wijgerden, Jan Vos, M. v Lavieren, J.Stuivenberg, Th.Boskeljon Knld, T.Kram, C. de Jong 

Ztnd:  P.Verbeek, J. v Schijndel, M. v Klei, D.Vermeer, Chr. v Schijndel

Seizoen 1994 - 1995 Leerdam Sport 55 
Stnd:  A. van Dijk, T. Verdier, C. Mengens, M. Blommers, K. Kerkhof, M. van Dijk- Verdugt, B. Budak 

Ztnd:  G. Severing, T. Demir, J. Frederiks, R. Kaya 

Uit de oude doos






