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Dit is mijn laatste bijdrage voor het jaar 2018. Het is best wel 
een bewogen jaar geweest, maar ook een jaar waar ik met een 
goed gevoel op terug kijk. In mijn Nieuwjaarstoespraak tijdens 
onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2019 zal ik hier 
verder op in gaan.

2018 gaat o.a. de boeken in als het afscheid van de zelfstandige 
gemeente Leerdam en het ontstaan van de gemeente Vijfheer-
enlanden. In de jaren dat ik bestuurslid ben geweest, heb ik 
regelmatig contact gehad met het college of de ambtenaren 
van de gemeente Leerdam. We waren het niet altijd met elkaar 
eens, maar als er hulp geboden moest worden liet men ons 
niet in de kou staan. Ik wil langs deze weg dan ook iedereen 
bedanken voor de hulp, steun, en inzet welke wij in al die jaren 
van de Gemeente Leerdam hebben mogen ontvangen. 
Ik hoop dat we ook met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
een prettige samenwerking krijgen.

Tijdens onze jaarvergadering van 10 december zijn mijn collega 
bestuurders Jeroen de Bruin en Paulo Lopulalan resp. herkozen 
en gekozen om zitting te nemen in het bestuur. Ik ben er trots 
op dat zij samen met onze andere bestuursleden sturing aan 
onze club willen geven. De jaarvergadering werd redelijk druk 
bezocht. Buiten de reguliere punten waren er 2 bij die er boven 
uit stegen. 
De eerste was het realiseren van ons nieuwe sportpark. 
De ontwikkeling hiervan begint nu handen en voeten te krijgen. 
Elders in dit clubblad treft u een bijdrage aan van Wout Elbertse 
over het nieuwe sportpark.

Het tweede punt was het vrijwilligersbeleid. Regelmatig hebben 
wij een oproep gedaan om leden meer vrijwilligerswerk te laten 
doen. Helaas en ik zeg met nadruk helaas, hebben maar een 
beperkt aantal leden gehoor gegeven aan deze oproep. 
Wij zijn als bestuur genoodzaakt om een nieuw vrijwilligers-
beleid op te gaan zetten welke op 1 juli 2019 in zal gaan. 
Hierover houden we u op de hoogte.

Zoals de meeste bezoekers van wedstrijden van het 1e elftal wel 
weten loop ik altijd mijn rondjes rond het hoofdveld tijdens de 
wedstrijden. Dit heeft 2 redenen. De eerste is dat ik moeilijk stil 
kan zitten tijdens een wedstrijd en de tweede is het contact wat 
je heb als je rond het veld loopt met andere bezoekers. 
Dit zou ik voor geen goud willen missen. Negatieve geluiden, 
maar veelal positieven geluiden hoor ik dan, welke ik dan weer 
kan gebruiken tijdens onze bestuursvergaderingen.

Op zaterdag 26 januari organiseert onze activiteitencommis-
sie een “Back to the 80’s en 90’s” feestavond. Wij als bestuur 
hebben besloten om onze vrijwilligers op deze avond extra in 
het zonnetje te zetten voor al het werk wat zij voor ons en hun 
Leerdam Sport’55 doen. Een waardering voor hun inzet is dan 
ook meer dan terecht.

Hierbij wil ik iedereen bedanken zowel binnen als buiten 
Leerdam Sport’55 voor hun steun, hulp en sponsoring in het 
afgelopen jaar. Zonder deze steun zou Leerdam Sport’55 niet 
zijn waar we nu staan, een mooie vereniging met vele mogeli-
jkheden. Ik hoop ook in 2019 weer een beroep op iedereen te 
kunnen doen.

Ik wil u als lezer van dit stuk en alle leden van Leerdam Sport’55 
schitterende feestdagen wensen en een gezond en sportief 
2019. En ik hoop u op onze Nieuwjaarsreceptie die gehouden 
zal worden op 6 januari om 14.00 uur te mogen begroeten, 
zodat we onder het genot van een hapje en een drankje terug 
kunnen blikken, maar bovenal vooruit kijken naar 2019.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

Ik wIl Iedereen bedanken 
zowel bInnen als buIten 
Leerdam Sport’55 voor 
hun steun



Leerdam
Parallelweg

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



Ons eerste elftal.
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Competitie

02 okt Leerdam Sport 1 GJS 1 3 - 1 
06 okt SVS'65 1 Leerdam Sport 1 3 - 1 
13 okt Leerdam Sport 1 Herovina 1 1 - 2 
20 okt RKVSC 1 Leerdam Sport 1 0 - 2 
27 okt Leerdam Sport 1 Lekvogels 1 2 - 3 
03 nov ASH 1 Leerdam Sport 1 1 - 2 
17 nov Leerdam Sport 1 Well 1 6 - 1 
20 nov De Alblas 1 Leerdam Sport 1 5 - 1 
24 nov Leerdam Sport 1 MVV'58 1 1 - 1 
01 dec Brakel 1 Leerdam Sport 1 2 - 0 
08 dec Leerdam Sport 1 Kerkwijk 1 4 - 2 
15 dec SV Noordeloos 1 Leerdam Sport 1 1 - 1 
19 jan Leerdam Sport 1 Groot-Ammers 1 0-0
26 jan Leerdam Sport 1 ASH 1 0-0 

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e elftal vanaf 15 - 12 - 2018

#   team  G  W  GL   V P dPV dPT

1 Brakel 1 12 11 0 1 33 37 -12
2 Groot-Ammers 1 12 7 2 3 23 34 -12
3 MVV'58 1 12 7 2 3 23 33 -20
4 Lekvogels 1 12 6 4 2 22 32 -23
5 Zuilichem 1 11 6 2 3 20 41 -21
6 Leerdam Sport 1 12 6 2 4 20 27 -17
7 Herovina 1 11 5 3 3 18 25 -19
8 ASH 1 12 4 3 5 15 27 -25
9 SVS'65 1 12 4 3 5 15 25 -29
10 SV Noordeloos 1 12 3 3 6 12 19 -23
11 Kerkwijk 1 12 3 2 7 11 28 -37
12 Well 1 12 2 3 7 9 17 -36
13 Rhelico 1 12 2 2 8 8 15 -43
14 RKVSC 1 12 1 1 10 4 13 -56

Nieuwjaarsreceptie
Wij nodigen u graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom op zondag 6 januari 2019.
aanvang 14:00 uur (kantine open vanaf 13:30 uur).

Wij zouden het zeer op prijs stellen jullie in groten getale te mogen begroeten.

Wij hopen u 6 januari te mogen ontmoeten en wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Leerdam Sport “55.

LEERDAM 

SPORT ’55



SNOEK&de LEEUW bv
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Het is inmiddels 16 december 2018 en tijd voor de winterstop. 
De resultaten van onze teams zijn wisselend.

Algemene Ledenvergadering:
Onze Algemene Vergadering was maandag 10 december 2018 
en is door 59 leden (inclusief ouders van jeugdleden bezocht).
Via een e-mail en op onze website hebben wij extra aandacht 
gevraagd voor deze vergadering omdat er 2 belangrijke agen-
dapunten op de agenda stonden die al onze leden aangaan. De 
opkomst viel dan ook tegen.

Wat waren dan die 2 belangrijke punten:
1) nieuwbouw Leerdam Sport:
Liesbeth van Rijnsbergen van Adviesbureau R.I.E.T. gaf een 
uiteenzetting m.b.t. de eerste plannen voor onze nieuwe 
velden. Na de bijdrage van Liesbeth nam Wout Elbertse het 
woord om de stand van zaken te bespreken. In zijn bijdrage in 
deze De Brug geeft hij tekst en uitleg.

2) plan Vrijwilligersbeleid Leerdam Sport ’55:
De laatste jaren hebben wij meerdere keren een oproep gedaan 
om je aan te melden als vrijwilliger van onze vereniging. Op een 
enkeling na heeft niemand de handschoen opgepakt. Gevolg: 
onvoldoende scheidsrechters, leiders, trainers, mensen die de 
kleedkamers schoon willen maken en noem maar op. Wij heb-
ben als bestuur dan ook besloten om met een vrijwilligersplan 
te komen. Het plan lag er al want Jaco Brongers heeft enige tijd 
geleden al een voorstel gedaan. Jaco heeft dit plan tegen het 
licht gehouden en aangepast. Tijdens onze ledenvergadering 
heeft hij een toelichting gegeven, waarna het plan unaniem 
werd aangenomen. Nadere invulling en uitwerking is niet van 
de ene op de andere dag gerealiseerd, dus er is besloten om 
het vrijwilligersbeleid m.i.v. 1 juli 2019 in te laten gaan. Neem 
hier nu vast een voorschot op en geef je op voor de Vrijwil-
ligerscommissie. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de 
vorderingen de inhoud.

Nieuwjaarsreceptie Leerdam Sport ‘55:
De Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport ’55 is zondag 6 janu-
ari 2019 en begint om 14:00 uur. De grote kantine van Leerdam 
Sport is open vanaf 13:30 uur. In zijn Nieuwjaarstoespraak kijkt 
onze voorzitter terug op 2018, want dat was een bewogen en 
enerverend jaar. Hij staat stil bij de nieuwbouw van ons complex 
en hij zal onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Ook dit jaar 
zitten hier weer een aantal leden bij die al vele, vele jaren lid 
zijn van hun en ons Leerdam Sport.

E-mailadressen:
Als bestuur van Leerdam Sport ’55 maken wij bij belangrijke 
gebeurtenissen gebruik van de e-mailvoorziening van Sportlink. 
Helaas is het zo dat wij niet van iedereen het (juiste) e-mail
adres hebben.

Dus: ben je (spelend)lid, donateur, heb je een dameskaart 
etc.!!!!!!
Geef s.v.p. via het wijzigingsformulier op onze website je juiste 
e-mailadres door zodat wij informatie met je kunnen delen.

Tot slot wens ik jullie en diegenen die jullie dierbaar zijn prettige 
feestdagen en een gelukkig, sportief en bovenal gezond 2019 
toe.

Henri van Wijk
Secretaris
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Elftal JO-13.1 Leerdam Sport ‘55

De verwachtingen zijn hoog bij Leerdam Sport '55 met het aan-
stellen van de nieuwe hoofdtrainer Yoni Sahertian. 
Het roer moest om bij de oudste en mooiste club uit Leerdam. 
Yoni en co zorgden ervoor dat JO-13.1 Trainer Etienne van 
Soelen ontwikkeling in zijn team heel serieus neemt.

Etienne had vorig seizoen al Rafaël Harmusial en Juan Sahertian 
gevraagd voor advies en ondersteuning om hem als trainer 
sneller te laten ontwikkelen. Rafaël en Juan werken aan de 
basisconditie, techniek en spel patronen. Omdat niet iedere 
speler dezelfde basis heeft, trainen de kinderen iedere week 
gedisciplineerd aan hun basisconditie. Rafael en Juan delen 
graag hun ervaring, maar hebben als doelstelling dat de man-
nen zich ontwikkelen maar ook gelijktijdig plezier beleven als 
groep. Onze doelstelling is dat JO-13.1 zich laat zien in de regio. 
Wij zouden het prachtig vinden als we ieder seizoen 2 spel-
ers mogen laten doorstromen naar een BVO vereniging uit de 
Regio. Leerdam Sport ‘55 heeft namelijk genoeg talent.

Trainer Etienne draait een pilot ‘Train de Trainer’. Het is de 
bedoeling dat een Leerdam Sport ‘55 trainer terug gaat naar 
de basis, zoals Juan leerde van zijn favoriete Leerdam Sport 
trainer Teus Schaaij. Hij benadrukte altijd de loop trainingen en 
eiste discipline op de training en dat is nu juist wat de groep 
versterkt.

Voetbal is niet veel verandert met betrekking tot discipline, 
werklust en het team belang. Wat Juan Sahertian combineert 
met onderwezen lessen van een goede vriend, Abraham 
Zewdie, een Ethiopische marathonloper die in zijn voorbereid-
ing met de top traint in eigen land, waaronder enkele Olym-
pische kampioenen. Etienne van Soelen leert hierdoor vanuit 
de basis te werken om kinderen de juiste basisconditie mee te 
geven wanneer ze van een klein veld naar een heel veld gaan. 
Hiermee werkt Etienne ook aan de mentale weerbaarheid van 
onze kinderen! Lopen is niet leuk als je het nut niet ervan in kan 
zien, maar vraag je in de rust aan de kinderen, zijn jullie moe, 
dan zeggen ze allemaal: “NEE”. Wat Trainer Etienne nu vaak ziet 
in zijn wedstrijden, is dat zijn team het tempo blijft aanhouden 
of nog een tandje bij kan schakelen.

Rafael Harmusial neemt zijn ervaring mee als speler en deelt 
zijn B.V.O. (betaald voetbal organisatie) trainingservaring door 
techniek en positiespel. Deze trainingen zijn allemaal wedstrijd 
gericht. 
In zijn tijd bij RKC Waalwijk werd er 5x per week intensief 
getraind op techniek, inzicht, passing, snelheid, scorend 
vermogen, conditie en coaching plus nog een wedstrijd dag. 
In de trainingen worden een aantal punten gecombineerd in 
een spelvorm om de kinderen, die de overstap maken naar een 
heel veld, de situatie spelenderwijs bij te brengen. Rafael: “De 
trainingen zijn kort en men traint hier maar 2x in de week. 
In mijn tijd stond ik ruim 14 uur per week op het veld verdeeld 
over 6 dagen. Dat is nogal een verschil. Je mag de kinderen 
ondervragen wat ze allemaal geleerd hebben in een relatief 
korte tijd”. Alle kinderen krijgen op specifieke dagen nog eens 
extra aandacht op techniek training van Dylan van Beest.

Trainer Teus Schaaij. 

Alle trainingsvormen worden vastgelegd en eerst voorgedragen 
aan Dylan van Beest de Jeugdcoördinator van Leerdam Sport 
‘55. Hiermee meten we het niveau van de trainingen van Leer-
dam Sport op B.V.O. niveau.

Omdat ‘Train de Trainer’, net als op het werk, een stoomcursus 
moet zijn om startende trainers snel van goede trainingsstof te 
voorzien. Merkt Dylan dat Etienne steeds stabieler functioneert 
als trainer.
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Kort interview etienne van Soelen

Kun je wat vertellen over je team en de eerste periode van het 
seizoen?
In de eerste periode was het team nogal zoekende en heel 
individueel, maar dankzij de goede begeleiding en coaching van 
Juan, Rafael, Dylan en mijzelf zijn ze nu al een heel eind op weg 
en gaat het spelen tegen een divisieclub ze zeer goed af. 
Ze zijn een team gaan vormen in de loop van de eerste periode 
van het seizoen en nu weten ze wie de bal moet hebben en 
op welk moment, ze beginnen het spel te zien en van elkaar 
weten ze hun kunnen en dat pakt nu goed uit. Ze zijn natuurlijk 
lerende en nog jong, maar ze accepteren de zware trainingen 
van Juan en dat wordt afgewisseld met de lossere technische 
trainingen van Dylan. Rafael coacht ze mentaal en corrigeert ze 
op een manier die ze makkelijk begrijpen en snel oppakken.

Welke speler maakte de grootste ontwikkeling door?
In principe hebben alle jongens grote ontwikkelingen gemaakt, 
vooral op conditioneel gebied, want wat hebben ze een lange 
adem, hierdoor kunnen ze steeds een tandje bij zetten tegen 
het einde van een wedstrijd, dus mentaal maakt dit hun zeer 
sterk. Mijn complimenten gaan uit naar al mijn jongens. 
Ieder kind is anders en elk kind zal die knop op een ander 
moment omzetten. Wij als coach en trainers zullen ze positief 
moeten stimuleren en wel zodanig dat ze juist voorspoedig 
zullen zijn in hun ontwikkelingen zonder stagnatie. Ze zijn harde 
werkers en ik ben trots op ze.

Hoe ervaar jij ‘Train de Trainer’ Pilot?
Ik ervaar het als heel goed, de manier van trainingen die ik krijg 
van Juan en Rafael ontwikkelen mij op het gebied van trainer-
schap en coaching. Het zijn lessen die heel goed doorgegeven 
kunnen worden aan een nieuwe trainer. En dat maakt het geen 
concept meer maar iets concreets!

We hoorden dat ze je een trainerscursus hebben aangeboden, 
en zo ja wat verwacht jij hiervan?
Ik verwacht dat als het gaat gebeuren dat ik hierdoor betere 
trainingen kan geven maar vooral dat de jongens hier al voet-
ballend beter van worden. Mijn doelstellingen kunnen in de 
loop van de tijd natuurlijk altijd bijgesteld worden aangezien ik 
ook aan de ‘train de trainer’ pilot mee werk. Dit in combinatie 
met een trainerscursus kan dat alleen maar voorspoed brengen 
voor elk team.

Waar liggen de kansen voor ontwikkeling binnen jouw team?
Deze zullen waarschijnlijk liggen op verschillende aspecten die 
de trainers van Jo13-1 nog voor ogen hebben, zoals techniek en 
mentale gesteldheid. Kansen moeten gecreëerd worden en ik 
zal samen met de trainers van Jo13-1 dit voor hun proberen te 
bewerkstelligen. De doelstelling die we tevens willen behalen is 
om onze grote talenten onder méér weerstand te laten spelen 
en het individu te voorzien van gespecialiseerde trainingen.

Wat zijn jouw verbeterpunten op het gebied van trainerschap?
Ik zou mijzelf meer willen ontwikkelen m.b.t. coaching tijdens 
de wedstrijden. En ik ben blij met de momenten dat ik nu 
tijdens de pilot met Dylan van Beest, Juan Sahertian en Rafaël 
Harmusial kan sparren tijdens de Wedstrijden. Ik sta versteld 
van de manier waarop deze jongens hun ervaringen delen met 
mij maar ook met mijn talentvolle jongens!

Waar vindt jij dat LSP nog in moet groeien binnen de 
organisatie?
Elke club heeft in het verleden wel een aantal spelers gehad 
die niet snel meer vergeten zullen worden. Bij Leerdam Sport 
willen we het maximale uit de voetbalkwaliteiten halen. We 
spreken binnen de jeugdafdeling op ‘Leerdam Sport’ van de 
‘Jeugd’. Spelers moeten ons laten zien dat ze er werkelijk alles 
voor over hebben om te slagen als mens en als voetballer. 
Ik weet dat dit als een cliché klinkt, maar hoeveel spelers zijn er 
niet die geweldig kunnen voetballen, maar toch afhaken door 
niet de juiste mentaliteit te hebben. Dat proberen wij voor te 
zijn bij Jo13-1. Zowel qua training, maar ook tijdens onze jeugd 
opleiding voert de mentaliteit vaak de boventoon. Ik zou graag 
willen zien dat naast het voetbal ook gekeken wordt naar de 
randzaken zoals; “hoe belangrijk is school en hoe gaan we met 
elkaar om, naast de trainingen en wedstrijden en hoe kunnen 
wij het bewerkstelligen dat dit goed te combineren is met sport, 
zonder dat de kans op een succesvol leven wordt verhinderd”. 
Ook het jeugdplan dat gepresenteerd werd moet concreter 
worden opgepakt door alle teams zodat de jeugd van Leerdam 
Sport grote progressie zal kunnen maken. Maar we zijn aan een 
nieuw concept begonnen en deze begint langzaam maar zeker 
haar grip te krijgen. Als we elkaar maar de kans geven in deze 
‘opvoeding’ en dit zien als een nieuw begin.
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Technische Commissie

Beste rood-witten!
Even wat mooie dingen die voortkomen uit het werk van onze 
trainers/jeugdtrainers.

debutanten jeugdspelers.
Wat leuk is om te melden, is dat er vanuit de jeugd inmiddels 2 
spelers hun debuut hebben gemaakt in het 1e elftal. Het gaat 
hier om Xander van Holten (17) en Euphratis Billy (15). Xander 
van Holten is speler van het helaas opgedoekte JO-19 en tegen-
woordig speler van het 2e elftal. Daarnaast is hij ook jeugdtrain-
er van JO-10, wat hij als stage doet vanuit zijn school.

Aangezien Leerdam Sport’55 al even een Werk-leerbedrijf is, 
zijn dit soort dingen, zoals de stageplek van Xander bij Leer-
dam Sport ’55, sinds kort mogelijk. Deze mogelijkheid hebben 
we te danken aan Juan Sahertian, deze heeft ervoor gezorgd 
dat studenten die hun studie genieten bij een sportopleiding, 
hun stage bij een voetbalclub als Leerdam Sport ’55 kunnen 
uitvoeren.

Euphratis Billy is speler van JO-17 en traint inmiddels al een 
aantal weken mee met het 1e elftal. Hier moet hij natuurlijk wel 
aan wennen, maar het gaat hem steeds beter af. Hij leert vooral 
sneller handelen, omdat het allemaal vooral fysiek zwaarder is 
dan in de jeugd. Zijn trainer Martijn Steur is goed bezig met zijn 
team JO-17 en zijn pupil neemt de ervaringen bij het 1e elftal 
mee naar de wedstrijden van JO-17. Goed bezig!

Fantastisch dat deze 2 jeugdige spelers inmiddels de kans heb-
ben gekregen van onze hoofdtrainer Yoni Sahertian om minuten 
te maken in het 1e elftal. Nu hopen dat dit niet éénmalig is, 
maar dat ze hier een vervolg aan kunnen geven, en dat er meer-
dere jongens kunnen ruiken aan het hoogst haalbare elftal.

nog meer goed nieuws vanuit de jeugd.
Om aan te tonen dat we toch goed bezig zijn bij Leerdam 
Sport’55, is er inmiddels interesse in sommige jeugdspelers van 
onze club. Op maandag 3 december speelde JO-13-1 uit tegen 
Unitas JO-13-1 (3e divisie) voor de Samba Cup. Deze wedstrijd 
eindigde in 6-5 voor de thuisclub. Een spannende en mooie 
wedstrijd, al zeg ik het zelf. Ik heb de wedstrijd mogen meemak-
en en ben blij dat ik die wedstrijd gezien heb. Na de wedstrijd 
kwam er een scout van FC Dordrecht naar trainer Etiënne van 
Soelen om te vragen naar 2 spelers, of hen ouders contact met 
hen op willen nemen. De ouders zijn inmiddels op de hoogte 
gebracht en ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Voor ons als 
Leerdam Sport ’55 zou het een flinke aderlating zijn, mochten 
deze spelers de overstap maken, maar aan de andere kant toch 
wel een heel goed teken dat we toch goed bezig zijn bij ONS 
Leerdam Sport’55, ondanks alle tegenslagen.

Binnen het JO-8 elftal van Fred Tromp en Richard van Ingen 
loopt er ook een speler al een aantal weken mee met FC 
Utrecht, Nasya Leihitu (7). Tijdens Timmerdorp is Dylan van 
Beest (ook teammanager JO-11 bij FC Utrecht) samen met een 
collega trainer van FC Utrecht een aantal oefeningen met een 
groepje kinderen gaan uitvoeren en daarbij viel “onze” Nasya 
in de ogen van de trainers meteen op. Nasya heeft al diverse 
trainingen bij FC Utrecht achter de rug en hopelijk voor hem zal 
er een vervolg aan gegeven worden. Heel veel succes Nasya!

Pupil van de week.
Onlangs is “De pupil van de week” ook weer opgepakt. Dit is 
door Carola Renaud weer in het leven geroepen. Super leuk! 
De kinderen die inmiddels de wedstrijden van het 1e elftal heb-
ben bijgewoond als pupil van de week, hebben dit als een leuke 
ervaring omschreven. Voor de kids is dit een succes gebleken, 
dus des te meer reden om dit voort te zetten!

dames (Vr1)
Met trots mag ik zeggen dat ons VR1 team het heel erg goed 
doet in de competitie. Momenteel staan ze op de 3e plaats en 
ze strijden nog steeds mee voor het kampioenschap. Na een 
stroeve start in de bekerwedstrijden, waarbij nog veel dames 
ontbraken vanwege vakanties en we in de opbouw zaten van 
een nieuw team, is alles uiteindelijk alleen maar in een stij-
gende lijn gegaan. Inmiddels is er sprake van een basiselftal, zijn 
de dames steeds beter op elkaar ingespeeld en zijn er bepaalde 
spelpatronen duidelijk zichtbaar. Dit dankzij de trainer Dylan 
van Beest. Daarnaast neemt Juarth Leihitu de tijd om de dames 
in kleine groepjes individueel de aandacht te geven, zodat ze 
zich kunnen ontwikkelen. Alle andere randzaken, die zeker niet 
onderschat mogen worden, worden geregeld door de leidsters 
Anouk Verlangen en Marijke van Beusekom. Petje af voor deze 
dames! Ook moeten we onze vaste grensrechter Ali Yetkin niet 
vergeten. Ali is er iedere week trouw bij! Ga zo door dames! 
Jullie zijn goed bezig! Laten we dit seizoen zo hoog mogelijk 
eindigen en zien waar “het schip zal stranden”.

Het leven bij Leerdam Sport ’55 gaat, zoals iedereen weet, he-
laas niet altijd over rozen. Er is natuurlijk altijd ruimte voor ver-
betering en dat zal altijd zo blijven. Maar al het bovenstaande 
zijn mooie ontwikkelingen binnen de club die we vooral moeten 
blijven voortzetten/doorzetten. Met jullie hulp zal het allemaal 
nog beter en makkelijker kunnen worden. Dus laten we met 
zijn allen ons steentje gaan en blijven bijdragen aan deze mooie 
club : “Ons eigen Leerdam Sport ’55”.

Met sportieve groet,

Paulo Lopulalan
Hoofd Technische Commissie.
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Johan de Leeuw van Partyverhuur Leerdam

Wie is die man die mede de Familiedag sponsort eigenlijk?
Is het een Leerdammer?
Is het een Leerdam Sporter?
Is het een voetballer?
Bent u ook zo benieuwd?
Partyverhuur Leerdam, daar is hij van!
4 jaar geleden begon hij voor zichzelf en ieder feestje wordt 
een topfeest als Johan is geweest.

Johan de Leeuw, inmiddels 54 jaren jong, geboren en getogen 
in Kerkdriel, is 10 jaar geleden voor de liefde naar Leerdam 
verhuisd. Neergestreken in “West” waar hij het prima naar zijn 
zin heeft. 4 jaar geleden trouwde Johan met zijn grote liefde 
en wilde thuis een groot feest organiseren. Dat viel niet mee. 
Na veel offertes en zelfonderzoek kwam Johan uiteindelijk bij 
een bedrijf uit dat hem toen in september een prachtig feest 
opleverde, maar inmiddels wist Johan, dat kan ik zelf véél beter.

Na altijd in de logistiek te heb-
ben gewerkt en met onderne-
mersbloed dat door zijn aderen 
raast, begint Johan een half jaar 
na zijn trouwdag, dan is het 
april 2015, voor zichzelf. Naast 
zijn baan start hij op 50m2 zijn 
“Partyverhuur”. Zonder lening 
stopt hij iedere verdiende euro 
in het bedrijf. Winst wordt 
onmiddellijk weer geïnvesteerd. 
Na 1 jaar verdubbelt de winst. 
In dat zelfde jaar krijgt hij een 
belangrijke klus, Lions Leerdam 
komt op zijn pad, Johan gaat 
alles leveren voor de haring-
party, waarvan de opbrengst ten 
gunste komt van de Lingebolder. 
Johan besluit dit belangeloos 
te doen en komt in contact met 
veel mensen die veel connecties 
hebben en bouwt zo aan zijn 
netwerk.

Na 2 jaar verdubbelt zijn winst opnieuw en na 3 jaar weer, 
jawel, Partyverhuur Leerdam groeit gestaag! Van 50m2 naar 
100m2 en inmiddels op 600m2 is het bedrijf gevestigd aan 
de Tiendweg in Rhenoy. Nu, bijna 4 jaar later, is Partyverhuur 
Leerdam nog steeds groeiende. Gaat alle winst tot nu toe 
rechtstreeks de zaak in, volgend jaar is het de bedoeling dat 
Johan zichzelf een salaris toekent. Dát komt vast helemaal 
goed. De passie spat ervan af tijdens dit interview! Johan doet 
alles alleen. Als het nodig is, met 3 oproepkrachten, 8 maanden 
per jaar is het 40 tot 80 uur per week werken. 4 maanden is het 
wat rustiger.
Om klanten te werven, moet je reclame maken. Door “mond 
op mond”, kom je een heel eind, maar je naam langs een 
sportveld, sponsor worden doet het ook goed. Johan wilde zijn 
“conculega”, die bij de andere club in Leerdam hangt met een 
reclamebord, niet voor de voeten lopen en kwam een oude 
bekende in de persoon van John Boekelman tegen en zodoende 
‘hangt’ Partyverhuur Leerdam nu met twee borden bij Leerdam 
Sport!

Geld was er in de beginperiode niet, maar spullen des te meer, 
de Familiedag werd voorzien van allerhande benodigdheden, 
zoals, tafels, stoelen, tenten…. en belt Arie, b.v. voor het Tim-
merdorp? Johan levert, belangeloos.
Johan ziet ook de sociale functie en het maatschappelijk belang 
van een sportveld midden in de wijk, waar iedereen welkom 
is. Johan is natuurlijk een zakenman, maar met het hart op de 
juiste plek, met  zijn sociale karakter is hij graag behulpzaam 
waar het kan, zo sponsorde hij b.v. ook spullen t.b.v. het diner 
voor KIKA, dat Niomy Salawono van TokOmy organiseerde.

In de toekomst wil Johan het liefst ook iemand in dienst nemen 
met een zogenaamd rugzakje. Hij weegt dat maatschappelijk 
belang graag mee in veel van zijn keuzes.

Meer weetjes over Johan:

Kinderen?    Ja, 4 in totaal.
Voetbalt u zelf?   Nooit gedaan.
Wat vindt u van de herindeling?  Prima.
Ajax of Feyenoord?   PSV!
Blokje kaas of bitterbal?  Bitterbal.
Bier of wijn?   Carnaval bier, thuis witte wijn.
Zon- of sneeuwvakantie?  In februari op zonvakantie.
Huisdieren?   Nee, geen tijd.
Belangrijkste feest?   Haringparty Lionsclub 
    Leerdam t.b.v. de Lingebolder.
Grootste feest?   In gebruik name nieuwe
    oven in de glasfabriek.



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

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

De winkel met: tassen, shawls,
cadeau artikelen en nog veel meer.

Vlietskant 18, Leerdam.
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Dat geeft de burger weer een beetje moed!

Maandagavond 10 december jl. heb ik een bijzondere leden-
vergadering bijgewoond. De verwachting was dat er op basis 
van de laatste kaasschaafjaren niet heel veel hosanna te 
verwachten was.

Veel belangrijker leek de eindelijk door het bestuur te geven 
toelichting en de stand van zaken over de nieuwbouw. Of de 
reden was dat er- al dan niet met achterliggende gedachte 
- niet heel veel ruchtbaarheid was gegeven aan deze vergader-
ing, en met name het agendapunt over de nieuwbouw weet ik 
niet en is misschien een vileine gedachte als columnist, maar ik 
vond de opkomst dan toch tegenvallen. Ik kan me namelijk niet 
voorstellen dat het zo weinig mensen interesseert.

Hoe dan ook, 59 mensen waren wel aanwezig, inclusief bestuur 
(toch 6 man sterk!). Na een creatieve op start vertelde 
mevrouw Van Rijnsbergen van Bureau Riet wat de plannen op 
dit moment zijn. Weliswaar 3 als voetbalveld ingerichte velden, 
waarvan 1 kunstgras en maar 2 met verlichting. Bij dat 3e 
veld is weliswaar de bedrading aangelegd, maar de lichtmas-
ten komen pas in beeld als we eerst verder groeien. De open 
structuur van het gehele park werd ook benadrukt. Past in het 
tijdsbeeld, je ziet het steeds vaker en mogelijke problemen door 
zwerfafval, hangjongeren, vandalisme of wat dan ook worden 
allemaal bespreekbaar gemaakt met de gemeente waarna een 
oplossing wordt gezocht. Welkom in de ideale wereld.

Leerdam Sport gaat in ieder geval geen politieagentje spelen, 
zo vertelde de voorzitter. De gemeente is immers eigenaar van 
het park. Een park dat er op de tekening overigens prachtig 
uitziet, inclusief mooi hoog gelegen kantine met een fantastisch 
uitzicht over het complex, aldus Bureau Riet.

Tijdens het vraag en antwoordspelletje dat volgde, bleek o.a. 
dat het plan is dat het hoofdveld als trainingsveld fungeert; dat 
het 1e niet per se op kunstgras traint, (zou m.i. ook gek zijn, als 
je vervolgens je wedstrijden op echt gras afwerkt); dat er dus 
trainingen en wedstrijden worden afgewikkeld op het hoofd-
veld! Ben nu al benieuwd hoe dat veld er rond de winterstop 
uitziet. Aan het regelmatige overleg tussen de vragen door was 
te zien dat het bestuur ook worstelt met de belasting van het 
hoofdveld. Vaker werd in het antwoord verwezen naar de eige-
naar van het veld (de gemeente) die het probleem van een te 
zwaar belast veld dan maar snel moet oplossen. Daarbij kan het 
natuurlijk niet zo zijn dat er t.b.v. dat cluppie in West een ander 
uitgangspunt wordt gekozen dan voor de grote broer in Noord. 
Laat staan een beter uitgangspunt.

Nee, dan zijn de rapen gaar. Waarom?? De gemeente is toch 
spekkoper? Kijk eens naar de opbrengst van de grond verkoop 
t.b.v. de appartementen op grond die nu nog als agrarisch 
door het leven gaat! Natuurlijk realiseer ik mij dat we maar 
boffen, dat de gemeente toch met ons in zee wilde, nadat 
wij tegenstemden tegen een gezamenlijk Glaspark, maar het 
mes snijdt aan 2 kanten. Wij worden er, hopen we, beter van 
en de gemeente sowieso. Waarom dan opnieuw(?) het paard 
achter de wagen spannen door eerst een veld te ruïneren en 
dan lichtmasten op het 3e veld te plaatsen, zodat daar (ook) 
getraind kan worden? ‘Hoe het in de politiek werkt, dat weten 
we allemaal wel’ was de reactie, maar als diezelfde politiek 
nu eerst wel luistert naar de wensen van de bespeler van het 
complex, en ook aandacht heeft voor de gefundeerde hobbels 
die zij gaan ontmoeten. Dan voorkom je dat je in de toekomst 
de rekening gepresenteerd krijgt en het dan zittende college de 
dupe is. Én het kost meer, maar het frustreert nog meer.

Vervolgens werd in stemming gebracht het voorstel om het 
terrein per 01/01/19 over te dragen aan de Gemeente. Slechts 
een handjevol mensen staken een hand op tegen dat voorstel 
en tegelijk leverde die gang van zaken protest op. De vraag was: 
Geven wij hiermee mandaat aan het bestuur om op deze voet 
verder te gaan? Moet dat niet op een BLV voorgelegd worden? 
Bovendien stond een dergelijke stemming niet op de agenda 
van deze avond. En nog belangrijker, wat weten wij over de 
exploitatie van het nieuwe terrein? Kunnen we de huur op-
brengen en hoe zit het met de kantine? De bouw daarvan komt 
immers voor onze rekening. Kunnen we dat betalen op de korte 
en langere termijn? De huur is geen probleem, de exploitatie 
van de kantine wordt nog wel een dobber, zo is de verwacht-
ing. Vervolgens vroeg de voorzitter of er behoefte was aan een 
BLV. Daar kwam nauwelijks reactie op en werd er alsnog vóór 
gestemd voor de overdracht. Dat is nu een feit per 01/01/2019. 
Heel bijzonder, zo’n besluit op deze manier.

Het kan verkeren, vorig jaar waren 159 mensen tegen de 
verkoop voor €1, - en nu is dat blijkbaar helemaal geen issue 
meer. De vooruitzichten op een nieuwe start, met een nieuw 
complex op (min of meer) onze oude stek, zonder grote onder-
houdsplicht weegt voor velen zwaarder dan die ene €.

Misschien denken we teveel aan ‘beren op de weg’ en moeten 
we in plaats daarvan de toekomst gewoon een kans bieden. Die 
toekomst, zal het in ieder gaan leren.

Oh ja, er waren zwarte cijfers te melden over ons afgelopen 
verenigingsjaar. Positief dus, dat geeft de burger weer een 
beetje moed!

Bernardus
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Ajax Klassieke Veteranen – Leerdam Sport ’55
Sportpark De Toekomst 20/11/18

In mei jl. vertelde Johan ons dat hij bezig was met het op po-
ten zetten van een wedstrijd tegen Ajax ter gelegenheid van 
het afscheid van zijn oom Adri, die zou stoppen met voetbal 
op een heel veld. Adri, geboren in 1954, is hartstochtelijk fan 
van Ajax en het toeval wil dat zijn oom-zeggende neef Johan 
dat ook is en daarnaast ook nog toevallig in dienst is van ABn 
AMRO, voorheen de shirtsponsor van Ajax 1. Johan is gaan 
masseren, langzaamaan richting een wedstrijd ‘ergens’ in 
november. Zijn idee was om met het elftal waarmee Adri voor 
het eerst in zijn leven kampioen was geworden, op pad te 
gaan. Dat betrof het destijds onverslaanbare ‘zondag 2’ elftal 
uit 2007.

Een deel van dat elftal is nog steeds actief op zondag, maar een 
ander deel is dat niet en traint slechts nog. Hoe dan ook, hoe-
wel we toen nog dachten ‘eerst zien, dan geloven’ droomden 
sommigen al van een glorieuze wedstrijd tegen een Ajax elftal 
met Sjaak Swart. 

De tijd verstreek en mondjesmaat deelde Johan meer info met 
ons, maar steeds was daar zijn –al dan niet bewuste opmerk-
ing- dat Henk, zijn contactpersoon bij Ajax, bij ieder contact de 
indruk gaf niet meer te weten wie Johan was, wat of wie Leer-
dam Sport was, laat staan waarom Johan belde. Dat zorgde een 
beetje voor het gevoel dat het nog niet helemaal in kannen en 
kruiken was. Johan bleef ook maar herhalen dat hij nog steeds 
geen bevestiging had. Maar ALS het dan zou gebeuren dan zou 
de wedstrijd op 20 november 2018 plaatsvinden.

Contactpersoon Henk zocht blijkbaar zelf ook een bevestiging 
en dus werd Dick Kruijs ingeschakeld als vertegenwoordiger 
van het Bestuur van Leerdam Sport. Uiteindelijk kwam er een 
telefonische bevestiging, maar zekerheid voor alles, je wilt im-
mers niet voor Jan met de korte achternaam naar De Toekomst 
afreizen, Johan wilde dus ook iets zwart op wit. Opnieuw was 
daar de onwetende Henk. Johan werd er bijkans niet goed van. 
Afijn, na een aantal extra telefonades volgde nog een keer een 
telefonische bevestiging en daar moest Johan het mee doen. 
Een man, een man, een woord, een 
woord.

Op de inmiddels gevormde App-
groep (genaamd 20 november, hoe 
verzin je zoiets!) gingen ideeën over 
de invulling van die middag en avond 
de ronde. Wilde plannen zelfs. Maar 
toen de datum naderde, werden die 
wilde plannen geparkeerd. We wil-
den toch ook een beetje goed voor 
de dag komen. Zeker toen we hoo-
rden dat waarschijnlijk Sjaak Swart, 
Leo van Veen, Glenn Helder en Kiki 
Musampa van de partij zouden zijn. 
Verder was men nog bezig om Frank 
de Boer, Michel Kreek en Johnny Heit-
inga vast te leggen, want ja, je speelt 
niet iedere week tegen een elftal van 
Leerdam Sport!

Ajax, zo was de afspraak, zou in het 
thuistenue spelen, dus wij zochten 
een passend uittenue. Die van het 1e 

elftal zijn prachtig, maar met een overschot aan benodigde XXL 
shirts aan onze kant, bleek dat geen optie. Dan de standaard uit-
shirts maar. Nee, ook niet, die blauw wit gestreepte shirts zonder 
Leerdam Sport logo voor zo’n wedstrijd is verre van passend. En 
dus werden via Macron 15 shirts besteld. Met rugnummer (ge-
sponsord door Adri) en inclusief logo. John Klok had dat met zijn 
netwerk toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Op 20 november vertrokken we met 4 auto’s naar Amsterdam. 
We parkeerden op de Toekomst, maar aangezien we daar pas 
om 18.00 uur verwacht werden liepen we in de bitter koude 
wind naar een lokaliteit vlak bij de Johan Cruijff arena om ons 
op te warmen met warme chocolademelk, of iets anders. De 
verhalen over de grote successen uit 2007 gingen over tafel. 
Ook werd er nog op internet gezocht naar de wedstrijdkalender 
van Ajax. En jawel hoor, de wedstrijd Ajax Veteranen – Leerdam 
Sport ’55 stond ook vermeld. Opluchting maakte zich meester 
van Johan. Dat had contactpersoon Henk toch maar mooi 
geregeld.

Tegen 17.45 uur kregen we na het noemen van het geheime 
wachtwoord toegang tot De Toekomst. In de kantine werden 
we welkom geheten en schoven we bij het buffet aan tus-
sen de jeugdspelertjes en trainers van Ajax. De sportmaaltijd 
bestaande uit pasta, vis, flammkuchen, salades en groenten 
lieten we ons goed smaken. Koffie of thee na. En daar was 
ineens contactpersoon Henk! Hij vertelde het tactisch plan van 
Ajax niet, maar wel dat Sjaak Swart met Jong Ajax mee naar 
de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht was gereisd. Had hij dat 
maar niet gedaan. Jammer Sjaak, kans verkeken en ook nog een 
nederlaag in Utrecht. Frank de Boer zou een half uur geleden 
hebben afgezegd, maar wij hadden hem al in de kantine gespot. 
Verder vertelde contactpersoon Henk dat Michel Kreek net van 
zijn vrouw af was, maar toch mee zou spelen. Hij was toe aan 
een verzetje, vond Henk.

Tegen 19.30 uur konden we ons omkleden. De spanning liep 
op, de bekkies werden links en rechts wat bleker. Niemand wist 
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eigenlijk wat we konden verwachten. De wedstijd vond gelukkig 
in de hal plaats. Kunstgras dat wel, maar geen wind. Wel bok-
koud! Van de kleedkamer naar de hal was het een stukje lopen. 
Ook voor Ajax! En dus liepen we met de Ajacieden naar de 
hal. Met Glenn Helder werden herinneringen opgehaald van 8 
jaar geleden, toen wij hem zagen spelen met Lucky Ajax tegen 
Heukelum. Glenn wist daar gek genoeg niets meer van, maar 
wij wel!

Na een korte warming up startten wij in de sterkst mogelijke 
opstelling van het elftal uit 2007. Erwin Niks op doel en achterin 
met Adri (aanvoerder), Dick de Jong, John Klok en Selim Jabr. 
Op het middenveld Dick Kruijs, Johan van der Linden, Ronald 
Tuankotta, Marcel van Leusden en voorin Wout Elbertse en 
Ton van Lent. Jaco Brongers, Atilla Tasdogen, Joost van Hemert, 
Edwin Molenaar en Frans Nieuwboer begonnen op de bank, 
terwijl Sven Stam als assistent scheidsrechter optrad. Bij Ajax 
waren Kiki Musampa, Leo van Veen, Glenn Helder, Michel 
Kreek, Danny Muller en (toch ook) Frank de Boer de bekendste 
ex-voetballers. Met Kiki en Frank liepen er dus toch maar mooi 
twee Champions League-winnaars van 1995 bij en dat was 
natuurlijk wel nodig tegen de kampioenen van 2007. Daarnaast 
speelde er ook een NL rapper mee, Yes-R. Ook bekend van de 
Proxsys cup, waar hij de finale opluistert. Menig meisjeshart 
gaat daarvan sneller slaan, zo heb ik begrepen. Hoe dan ook 
Yes-R trapt een aardig balletje mee. Bij de toss werd een stukje 
Leerdams glaswerk aan de aanvoerder Leo van Veen overhan-
digd. Na de groepsfoto met alle voetballers en begeleiders 
begon de wedstrijd.

Met 5 spelers aan onze kant die minimaal 1,5 jaar geen wed-
strijd meer hebben gespeeld valt het niet mee om een beetje 
rustig in de wedstrijd te komen tegen dit Ajax. Zij zetten snel 
druk en zien alles zo veel eerder dan wij. Zij zagen zelfs dat 
Erwin de bal zou inleveren toen Erwin dat zelfs nog niet eens 
wist. Afijn, we hebben getracht mee te voetballen, dat lukte 
pas beter na de rust. We hebben een 3 tal kansen op een 
goal gehad. Dat wij die goal niet maakten lag echt alleen aan 
ons. Hoe dan ook, onder toeziend oog van zo’n 20 Leerdam 
Sport-supporters, gingen wij in de laatste minuut de bietenbrug 
op: 8-0. De uitslag doet er niet toe zeg je dan uiteraard. En 
natuurlijk is dat ook zo, maar dat we niet scoorden doet toch 
een beetje zeer.

Na de welverdiende douche waren we opnieuw welkom in de 
kantine waar we rustig aan op adem konden komen, een paar 
drankjes dronken, nagenoten van de ervaring, maar ook van de 
haring en bittergarnituur waarop we werden getrakteerd. 
Contactpersoon Henk werd van onze kant nog beloond met een 
fles “Leerdams Bier”. Het zal hem nog lang heugen dat Leerdam 
niet alleen bekend staat om zijn glas, kaas en bier, maar ook van 
LEERDAM SPORT ’55.

Tegen 23.00 uur moesten we weg, omdat de beveiliging van het 
complex naar huis wilde. We namen afscheid en keerden veilig 
terug in Leerdam. Een illusie armer (niet echt hoor!), maar een 
ervaring rijker. Het was een prachtige dag en avond. Bitter koud, 
maar geweldig om mee te maken.

Je zal maar op deze wijze stoppen met voetbal! Bedankt Adri 
dat wij daar deel van uit mochten maken.
Maar vooral dank aan Johan die dit voor elkaar gebokst heeft: 
Hulde!

MvL
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JA oF Nee !
Naam: Leon Nieuwboer 
Eftal: 4e  
Positie: Middenveld / Leider 
Lid sinds: 1995

Icoon

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

09. Fan van Kunstgras? Nee
10. Bevalt de nieuwe leidersrol je? Ja
11. Is het 4e elftal een beetje te leiden? Ja
12. Gaan jullie kampioen worden? Nee
13. Hebben jullie al een nieuw muziek box? Nee
14. Blij dat de winterstop gaat beginnen? Nee
15. Biertje na de wedstrijd? Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

Héé, het Voetbaljournaal Gorinchem-Leerdam ligt op de 
deurmat. Ik raap deze extra editie van Het Kontakt (sinds 2006 
staat het op de voorpagina) snel op en ga nieuwsgierig op zoek 
naar het artikel over onze club. Teleurstelling maakt zich van mij 
meester. Voor de niet-Leerdam Sporter staat het artikel door 
een interview met ons Bestuur waarschijnlijk vol nieuws. Het 
gaat ten slotte over onze aanstaande verhuizing, maar ik wist 
dat allemaal al. Toch blijft mijn aandacht op deze pagina hangen. 
Dat komt door een artikel over Hans van Leerdam van voetbal-
vereniging Asperen. Deze Hans is door zijn jarenlange inzet voor 
de club benoemd tot erelid. Ook wij hebben onze ereleden en 
leden van verdienste. 

Mijn hersenen werken op volle toeren en komen uit bij het 
woord icoon. De Van Dale geeft aan dat een icoon een ges-
childerde afbeelding van Christus of een heilige is. Daar heb ik 
weinig mee. Ik ga liever voor de andere uitleg van het woord. 
Een icoon is een persoon, die een bepaalde periode een partij 
of een club als het ware belichaamt. Als ik dit dan doortrekt 
naar de muziek, dan zijn de Beatles een muziek-icoon. In de 
kunstwereld wordt Andy Warhol een icoon genoemd. In de 
sportwereld heb je ook met iconen te maken. Zo is Babe Ruth 
nog altijd een honkbal-icoon en Michael Jordan een icoon uit de 
basketbalwereld. Johan Cruijff is de club-icoon van Ajax.        Yes, 
nostalgie viert hoogtij! De vraag die bij mij blijft hangen is of er 
ook een Leerdam Sport-icoon bestaat. Laat Ik eens de ge-
schiedenis van onze club doorlopen.

Ik denk aan de kleine, grote voorzitter Jac. Van Wijk. Klein van 
stuk, maar groot in zijn toespraken. Leerdam Sport-icoon? Nee, 
dat niet.

De heer De Man, trainer van het kampioenselftal 1967. Door 
zijn aanpak groeide dit elftal boven zich zelf uit. Leerdam Sport-
icoon? Nee, dat niet.

Jan Niks, de enige voetballer in de geschiedenis die het echt 
voor elkaar kreeg om 5 keer te scoren bij een bindende wed-
strijd van Leerdam Sport 1. Leerdam Sport-icoon? Nee, dat niet.
Henk Satter dan, hij stelde middels vrijwilligerswerk zijn hele 
leven in het belang van zijn club. Leerdam Sport-icoon? Nee, dat 
niet.
De onlangs overleden Eef Jacobs, die jaren en jaren dé man 
achter de schermen was voor de Leerdam Sport-jeugd. Leerdam 
Sport-icoon? Nee, dat niet.

Of wellicht toch Pim van Dam. Al op jonge leeftijd debuteerde 
hij in ons eerste elftal en na een aantal omzwervingen sloot hij 
zijn actieve carrière toch weer bij zijn club af. Enkele jaren later 
begon het alom bekende sprookje van Leerdam Sport 1 onder 
leiding van Pim. Naderhand hielp hij de club nogmaals uit de 
brand door halverwege het seizoen opnieuw de trainers-hand-
schoen op te pakken. Leerdam Sport-icoon? Ik vind van wel. Wat 
vindt u???

Daan Ruis

Bezoek ook eens onze website op
www.leerdamsport.nl

www.facebook.com/leerdamsport
Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport
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Kampioen van toen.

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 Marcel Hen-
nekes en Marsjel Kool terug naar het 3e elftal uit het seizoen 
2011/2012. Even later sluiten Henry de Koster en Danny van 
Hoften zich ook aan.

Kampioen worden is altijd speciaal, maar kampioen worden in 
een jubileumjaar geeft het nog even wat extra glans. 
Hoe speciaal het uiteindelijk zou worden kon niemand aan het 
begin van seizoen nog beseffen. Mooie herinneringen voor 
latere jaren zouden het worden.

Op een gure zaterdag middag in december na een gewonnen 
wedstrijd van Leerdam Sport 1 staan Marcel en Marsjel de pers 
te woord. Mooie herinneringen ophalen onder het genot van 
wat te drinken over een kampioenschap van nog niet zo heel 
lang geleden. Van drie man sterk (Henry is er ook bij komen 
staan) verwacht je dat de ene na de andere anekdote wel 
boven zal komen drijven. Niets van dat alles blijkt minder waar 
te zijn dan dat. Misschien dat de druk en spotlights die op je 
staan tijdens een interview als deze toch iets te veel is voor drie 
jonge senioren. Het team ontleden wat betreft spelers is niet 
zo heel moeilijk. “We speelden toen met bijna het gehele elftal 
waar we nu nog steeds mee voetballen”, vertelt Marcel Hen-
nekes. Hier en daar wat kleine veranderingen, je kent het wel 
er stoppen wat spelers maar daarvoor in plaats komen er altijd 
wel weer wat nieuwe spelers bij. Daar houden de herinneringen 
wat het voetbal betreft wel op eigenlijk.

Wie was er dat seizoen Topscoorder?
Goede vraag, Marcel Dokman misschien, maar het zou ook 
Yilmas Toktas of Kooltje kunnen zijn.

Hoe verliep het seizoen dan?
Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Het waren wel
 allemaal de bekende clubs van uit de omtrek. Haaften, Vuren, 
ASH enz. Wie de grootst concurrent was dat seizoen. Ook daar 
blijven concrete antwoorden over uit. Volgens mij zijn we de 
allerlaatste wedstrijd van het seizoen kampioen geworden. 
Tegen Haaften of was het toch ASH? Wat toch wel onze grootste 
concurrent was denk ik. We moesten per se winnen anders 
zouden we geen kampioen worden. Dus achter af gezien ging 
het kampioenschap niet heel soepeltjes. Maar dat maakt het 
misschien allemaal nog wel leuker.

We begonnen die dag eerder aan de wedstrijd dan eigenlijk 
gepland stond, want het eerste elftal kon op dezelfde dag uit 
tegen De Alblas ook kampioen worden. Na dat we de bloemen 
in ontvangst hadden genomen en een klein feestje hebben 
gevierd in de kleedkamer zijn we daarna met zijn allen naar 
Alblasserdam gegaan om Leerdam Sport 1 te supporten tijdens 
hun kampioenschapswedstrijd. Paar uur later konden we nog 
een keer juichen. Ook het eerste werd kampioen, goed voor-
beeld doet volgen, zeg maar.

Samen met het eerste elftal op de platte kar door de stad richt-
ing ons sportpark, met Ron Stütz als DJ en onze huidige trainer 
van het eerste Yoni Sehartihian als Mc, was heel erg bijzonder. 
Het was mooi om al die mensen naar buiten te zien komen om 
ons eerste elftal toe te juichen en te feliciteren. Als je als derde 
elftal kampioen wordt is het ook gezellig. Bloemetje, fotootje, 
drankje in de kleedkamer en daar blijft het dan normaal ook 
wel bij. Maar nu voelde het ook een beetje alsof al die mensen 
ook een beetje voor ons naar buiten kwamen. En dan hebben 
ze bij thuiskomst ook nog eens een kampioensfeest voor ons 
geregeld. Maar misschien was die toch voor het eerste.

leerdam sport 3 kampioen 
Stnd: A. Verdugt, R. Schaaij, J. Hennekes, Burgerm. V. Molkenboer , A. van Dijk, R. Kokxhoorn, M. Hazelkamp, R. Schaap, C. Verdugt 

Hrknd: M. Dokman, M. Kool, G. Severing, H. Koster, M. Hennekes, D. Usmany.
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Kort interview Dylan van Beest (JTC LS ‘55)

Wat vind jij van de trainer Etienne van Soelen?
Sinds het moment dat ik ben ingestapt binnen Leerdam Sport 
‘55 viel mij voornamelijk op dat de trainer zich sterk maakte 
voor zijn jongens met als resultaat dat de jongens voor hun 
trainer door het vuur gaan, Etienne is zelf proactief bezig 
gegaan met de vorming van de JO13/1 selectie van het huidige 
seizoen, er staat een zeer talentvolle lichting welke is ingedeeld 
in de 2de klasse KNVB. De trainer luistert naar z’n spelers, staat 
boven de groep wanneer dat nodig is maar laat ze vrij op de 
juiste momenten. JO13/1 heeft als collectief de juiste uitstral-
ing, is een goed collectief met veel potentie waarin spelers zich 
individueel ontwikkelen en het mooiste vind ik dat de trainer 
in zichzelf wilt investeren, wat ten goede komt in de algehele 
ontwikkeling van z’n spelersmateriaal.

Wat vind jij van de pilot ‘Train de Trainer’ uitgevoerd door 
Rafael Harmusial en Juan Sahertian?
Volgens een bepaalde visie van de Hoofdtrainer en de tech-
nische commissie van de club trachten wij (jeugd) trainers 
te begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor zij de algehele 
ontwikkeling van onze jeugdspelers kunnen waarborgen, na de 
winterstop in het huidige seizoen willen wij hier meer aandacht 
aan bieden, 
spijtig genoeg moet ik concluderen dat wij afgelopen maanden 
te druk bezig zijn geweest met allerlei zaken binnen de club 
welke helaas de prioriteiten hadden. Trainers Juan Sahertian en 
Rafael Harmusial hebben deze belangrijke taak serieus opge-
pakt, iets wat ik bijzonder waardeer, dit heeft geresulteerd in de 
ontwikkeling van trainer Etienne van Zoelen. 
Diverse oefenstof welke wordt toegepast binnen JO13/1, het is 
leerzaam en voornamelijk plezierig, hierdoor is Leerdam Sport 
JO13/1 een mooi voorbeeld van de plannen van Leerdam Sport 
als voetbalvereniging.

Juan en Rafael zijn oud selectie voetballers, fantastisch dat 
oud selectie voetballers zich inzetten in de ontwikkeling van 
jeugdige voetballers.
Welke Speler van Jo-13.1 maakt de grootste ontwikkeling door 
volgens jou en hoe komt dat?
De meeste progressie is zichtbaar bij verdediger Cihan, de 
stappen die hij de afgelopen maanden gemaakt heeft is een 
compliment naar deze speler persoonlijk, maar zeker ook een 
compliment naar het hele team. Cihan is ook geselecteerd voor 
de selectie van de Proxsys Cup te Gorinchem.

er gaan geruchten de ronde dat er nog enkele overschrijvingen 
komen in deze lichting, om welke spelers denk jij dat het gaat 
en wie hoop je terug te zien komen in deze lichting?
Persoonlijk heb ik de hoop dat wij in beeld komen bij verschil-
lende BVO’s, er loopt genoeg talent rond op de velden van 
Leerdam Sport, ik zou het fantastisch vinden als er per seizoen 
2 spelers een uitdaging aangaan binnen een BVO organisatie 
in Nederland. Bij Leerdam Sport ‘55 JO13/1 loopt er ook veel 
talent rond, als een speler binnen JO13/1 deze kans zou krijgen 
zou ik dit toejuichen, daarnaast zou ik graag zien dat oud jeugd-
spelertjes welke momenteel bij Asperen en LRC Leerdam spelen 
terugkomen naar Leerdam West, Leerdam Sport zit in je hart, 
ooit zullen zij weer terugkeren, ik houd hoop.

Dylan van Beest.

Wat verwacht jij van de Proxsys cup jo-13.1?
We zijn titelverdediger door de prestatie van het oude JO13/1 
van vorig seizoen, hierdoor wordt er ook iets van ons verwacht. 
Persoonlijk verwacht ik ook veel van het huidige team, we 
hebben gedurende de eerste zaaltraining een selectieproce-
dure toegepast en werken nu met de zaalselectie toe naar het 
toernooi, wij hebben de ambitie om op maandag 24 december 
poule A te winnen om zodoende de halve finale te bereiken, wij 
bekijken het stap voor stap, dit zal op maandag 24 december 
ook niet anders zijn, wij bekijken het per wedstrijd, de intentie 
is om de tegenstanders te analyseren om ze vervolgens met 
de juiste strategie te bestrijden, ik heb veel vertrouwen in de 
jongens en trainer Etienne van Zoelen, wij gaan gedurende het 
toernooi van onze eigen krachten uit, het uiteindelijke doel is 
toernooiwinst!

Juan Sahertian.
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van de sponsor commisie

Ons nieuwe sportpark

Op onze schitterende tribune wapperen inmiddels de vlaggen 
van de volgende sponsoren.

PRINTPRO – KEURSLAGERIJ RIEN BAARS – WITGOED SPECIALIST 
– UNIVÉ – STORY ASSURANTIËN.

De volgende reclameborden worden of zijn reeds geplaatst

HAVELAAR LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF.
BRASSERIE RESTAURANT DE LACHENDE GANS,
Hoogstraat 38, WERKENDAM.

Bij CIGO in de Fonteinstraat 18, kunt u via de computer
“ONS MAGAZIJN” in de winkel of via www.onsmagazijn.com/nl/
diverse gebruiksartikelen bestellen.

Tijdens de jaarvergadering op 10 december 2018 is de stand 
van zaken van ons nieuwe sportpark gepresenteerd. Liesbeth 
van Bureau Riet gaf een toelichting op de inrichting en de faser-
ing, waarna de leden vragen konden stellen.

Uit de zaal kwamen goede en kritische vragen, met name ger-
icht op de zorgen die we hebben over het open karakter van het 
sportpark en ook werden zorgen geuit over de veldbelasting, in 
het bijzonder het hoofdveld en de trainingsmogelijkheden. Dat 
wij de eigendom aan de gemeente overdragen is goedgekeurd 
door de leden, echter wel onder voorbehoud dat we het finan-
cieel en sportief allemaal goed gaan redden in de komende 
jaren.

Henri van Wijk en Wout Elbertse nemen deze punten vanuit 
onze leden weer mee naar de stuurgroep met de gemeente, 
waar we 
goede afspraken maken en vastleggen over deze zorgen. Ook 
de discussie over het derde veld inclusief mogelijke verlichting, 
word in deze stuurgroep, en met de KNVB, verder gevoerd. We 
hebben nu dit 3e veld tot onze beschikking voor wedstrijden, 
maar we hebben deze mogelijk ook nodig voor avondtrainin-
gen. Zodra hier nieuws over is, horen jullie dit zo snel mogelijk.

Ondertussen zijn we met de commissies in samenwerking met 
de gemeente begonnen om het gebouw, velden en kantine 
verder vorm te geven. Vanuit goede voorbeelden uit het land 
proberen we er een accommodatie van te maken die echt voet-
bal uitstraalt en past bij Leerdam Sport.

Qua planning verwachten we dat begin volgend jaar begon-
nen gaat worden met grondwerkzaamheden. Er wordt op dit 
moment berekend hoe hoog deze grond moet komen te liggen 
om straks ook hele goede velden te kunnen maken die tegen 
een stootje kunnen. Wanneer we dat weten, weten we ook hoe 
lang deze nieuwe grond moet liggen voordat je echt de nieuwe 
velden kunt aanleggen. Dan kunnen we ook een concrete plan-
ning maken voor de verdere opbouw. De leden hebben tijdens 
de vergadering aangegeven dat het tijd wordt dat er zichtbaar 
iets gedaan wordt!

Mocht je vragen hebben of ideeën?
Schiet even iemand van het bestuur aan of stuur een mailtje 
naar info@leerdamsport.nl!!

Met sportieve groet,
Wout Elbertse
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14 vragen aan de aanvoerder Maceo.

Jullie hebben een mooie groep aan spelers en vrienden in het 
team maar hoe is het om zoveel aandacht en begeleiding te 
hebben op de training?
Goed, daar leren wij allemaal heel veel van.

Het tempo waarin jullie getraind worden, is vrij pittig. Is het te 
vergelijken met school nu je ook niet meer op de basisschool 
zit?
Nee, omdat je op de basisschool niet zoveel huiswerk kreeg en 
nu je op de middelbare zit krijg je bijna elke dag huiswerk.

Beschrijf je trainers hoe jij over ze denkt en wat ze jou en het 
team hebben bijgebracht?
Aardige en goede trainers, en veel techniektrainingen en condi-
tie trainingen.

Wie vind je het meest gegroeid in jouw team en waarom?
Cihan denk ik wel, ja als je aan het begin van het seizoen kijkt 
hoe hij speelde en hoe hij nu speelt zit er wel een heel grote 
verandering in.

Wat vind je van de trainingen?
Wel goed. Alleen soms zwaar maar wel goed voor je. En altijd 
wel gezellig daar.

Jullie hebben de luxe van 4 trainers, wie van de vier geeft de 
leukste training.
Ik denk wel Trainer Dylan.

Wie van de vier pusht jullie als groep het meest?
Ik denk trainer Juan qua conditie.

Wie van de vier is de trainer die discipline en focus eist?
Trainer Juan.

Wie van de vier trainers zou je als team in het zonnetje willen 
zetten?
Trainer Etienne.

Wij hebben gehoord dat er ook weddenschappen worden ge-
houden op de training?
Ja, bijvoorbeeld als je de lat raakt, dan krijg je een Zak chips of 
wat anders.

Wat maakt het dat jullie een sterk team zijn?
De conditie die we hebben en daardoor kunnen we hele wed-
strijden spelen, en door de techniek en snelheid die we hebben.

Hoe was het om tegen een 3de divisie ploeg als Unitas te spel-
en?
Goede, leuke en leerzame pot en het ging zo’n beetje gelijk op 
met de goals.

Wat verwacht je van de proxsys cup?
Lastige poule maar we gaan gewoon altijd voor de winst.

YONI Sahertian en je vader CHRIS Tahya zullen jullie ook helpen 
in de voorbereiding, wat verwacht je hiervan?
Ja, ik denk dat het wel goed voor ons is, want Oom Yoni en Mijn 
vader hebben in het 1e van Leerdam Sport gespeeld, ook heb-
ben 
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Activiteitencommissie

CLubFund Actie.

4 dec 2018 was het weer een gezellige boel in de kantine van 
Leerdam Sport. Sinterklaas bracht samen met zijn zwarte pieten 
een bezoek aan de jeugd van Leerdam Sport. De avond werd 
zoals altijd gepresenteerd door Creta Schaay en Henry van Wijk. 
Na wat gezellige onderonsjes en de vele liedjes die er gezongen 
zijn konden de kinderen hun cadeautje uitpakken. Een mooi 
gevuld Leerdam Sport etui was deze keer het cadeautje voor de 
kids.

8 december was het weer zover de kerstbingo stond op het pro-
gramma. We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde 
avond met bijna 100 mensen was de kantine weer goed gevuld. 
Jan Kanters was zoals gewoonlijk weer van de partij om de num-
mers voor ons rond te roepen en daarvoor weer onze dank. Ook 
gaat onze dank uit naar Arie en Bea en Chantal voor de goede 
samenwerking.

Elke speler die een paar weken geleden op de foto is gegaan 
heeft dit weekend van zijn of haar team een folder gekregen, 
met daarin uitleg van de actie en het adres van hun eigen 
persoonlijke website waar de items bekeken en besteld kunnen 
worden. Elke speler moet zijn of haar persoonlijke website zelf 
activeren. Hoe je je eigen webshop activeert staat beschreven 
in je eigen folder.

Andere leden helpen.
Als u boodschappen doet bij de Plus op het Europaplein maar 
u spaart zelf niet voor de fan artikelen dan kun je de club 
toch steunen door de punten die u ontvangt in te leveren bij 
Leerdam Sport. In de laatste week van de actie worden deze 
verzamelde punten herverdeeld onder leden die nog punten te 
kort komen voor het bestellen van een artikel. Als er dan nog 
punten over zijn worden deze punten omgezet in artikelen met 

het Leerdam Sport logo.
Wat levert de actie op voor Leerdam Sport
Leerdam Sport ontvangt voor elk verzilverde spaarpunt een 
bedrag van Plus Teeuw. Het is daarom belangrijk dat alle ges-
paarde punten ook daadwerkelijk verzilverd worden en niet in 
een potje in de keuken blijven staan.

Wanneer geldt deze actie?
De spaaractie loopt van 1 december 2018 t/m 9 februari 2019. 
De punten kunnen tot 16 februari verzilverd worden. Op 9 
maart worden de gespaarde artikelen uitgeleverd. De spelers 
krijgen alle gespaarde artikelen met hun foto er op in een tas 
en zorgen er zelf voor dat de artikelen bij de bestellers terecht 
komen.
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uit de oude doos

Geen commentaar
 Stnd: R. Brandsma, D. Blommers A. van Dijk, M. van Dijk, R. van de Burg 

Ztnd: M. Schaaij

1951 
Contributie kaart

We wensen alle 
leden en 

donateurs een
vrolijk kerstfeest 
en een gelukkig 

Nieuwjaar.
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