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Voorzitterspraat

Als dit clubblad uitkomt denk ik dat ons 1e elftal gedegradeerd 
is naar de 4e klasse. Ik ben er van overtuigd dat het niet zover 
had hoeven komen. Als bepaalde spelers de juiste instelling 
hadden, een instelling die je hoort te hebben als je speler bent 
van een 1e elftal, dan weet ik zeker dat we dan niet gedegrad-
eerd waren. Aan 1 man heeft het in ieder geval niet gelegen en 
dat is Gerrie Schaap onze hoofdtrainer. Hij heeft geprobeerd 
er uit te halen wat er in zat maar ook hierin was hij afhankelijk 
van personen. Gerrie gaat ons aan het einde van dit seizoen 
verlaten. Ik wil hem bedanken voor zijn inzet en wens hem veel 
succes bij zijn nieuwe club vv Meerkerk.

Wij zijn op zoek gegaan naar een vervanger voor Gerrie Schaap 
als hoofdtrainer. Onze keuze is in overleg met de spelersraad 
gevallen op Yoni Sahertian. Een jongen van ons eigen Leerdam 
Sport, hij zal het komende seizoen voor de A selectie staan. U 
heeft in de kranten en op de bekende sociale media al volop 
kunnen lezen dat het een goede keus is geweest. Tal van spelers 
komen weer terug naar het Leerdam Sport nest. Ik wens langs 
deze weg Yoni heel veel succes met het vervullen van deze 
functie.

Yoni gaat niet alles alleen doen. Een nieuwe Technische com-
missie is geformeerd en zullen daar waar nodig bijspringen. Dit 
geldt zowel voor de senioren als voor de gehele jeugdafdeling. 
Elders in dit clubblad vindt u een bijdrage van de Jeugd TC.

Na 60 jaar traditie zal de finale van het schoolvoetbal niet meer 
op Koningsdag plaatsvinden bij vv LRC of bij Leerdam Sport. De 
scholen (lees het personeel) werken er niet meer aan mee om 
deze finale op een voor hun vrije Koningsdag plaats te laten 
vinden. Jammer dat dit zo moet zijn maar zowel wij als beide 
voetbalverenigingen en Jeugdactief als organisator hadden het 
graag anders gezien.

Als ik Jeugdactief zeg, zeg ik ook het Timmerdorp. Dit jaar 
zal het traditionele Timmerdorp in de laatste week van de 
schoolvakantie bij ons plaats gaan vinden. Andere jaren werd 
dit spektakel altijd bij vv LRC gehouden maar aangezien men 
daar in die periode volop in beweging is voor het aanleggen 
van nieuwe sportvelden op hun terrein heeft Jeugdactief met 
ons contact gezocht met de vraag of het mogelijk is om dit jaar 
gastheer te zijn van het Timmerdorp. Wij als bestuur hebben er 
niet lang over na hoeven denken en heten de organisatie van 
het Timmerdorp 2018 welkom op ons complex.

Hoewel het al weer wat langer geleden is wil ik toch nog even 
terug komen op onze Nieuwjaarsreceptie. Dit is een en blijft 
toch altijd een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Dit jaar 
hadden 8 jubilarissen met in totaal 465 lidmaatschapsjaren. 
Tijdens dezelfde Nieuwjaarsreceptie heb ik een samenwerkings-
overkomst mogen tekenen met de Gemeente Leerdam voor wat 
betreft het realiseren van ons nieuwe sportcomplex.

De gemeenteraad heeft in maart besloten dat de velden voor 
vv LRC en de Hockey en de korfbal versneld aangelegd kunnen 
gaan worden. Dit houdt voor ons in dat ook wij snel aan de gang 
kunnen gaan zodra de Hockeyclub zijn intrek op het Glaspark 
heeft ingenomen. In ons volgende clubblad hoop ik u daar meer 
over te kunnen vertellen.

Ook wij als voetbalvereniging zijn niet ongeschonden uit de 
storm gekomen die in januari over Nederland raasde. Een 
aanzienlijke schade was ons deel en ik kan u verzekeren dat het 
huilen me nader stond dan het lachen toen ik op die bewuste 
vrijdagmorgen de commissie kamer open deed. Alles stond 
blank in de bestuurskamer, commissiekamer en in 2 kleedkam-
ers. Dankzij vele leden die geholpen hebben met het tijdelijk 
dicht maken van het dak, het schoonmaken van de ruimtes en 
het weer opknappen van deze ruimtes kon alles toch gewoon 
door gaan. Met veel zelfwerkzaamheid zijn wij er in geslaagd 
om uit de kosten te komen. Langs deze weg nogmaals dank 
daarvoor. Ook een woord van dank van mijn zijde is voor Univé. 
Zij hebben ons daar waar nodig geholpen met advies zodat alles 
keurig geregeld kon worden.

Samen met Tirza van de ledenadministratie zit ik in het bel-
team dat regelmatig leden benadert die een contributie achter-
stand hebben. Ook wij moeten onze rekeningen betalen en daar 
zijn inkomsten zoals contributie voor nodig. Helaas betaalt niet 
iedereen zijn contributie. In de maand mei zullen die leden, die 
nog een achterstand hebben, door ons benaderd gaan worden 
om te betalen. Als dit niet gedaan wordt zullen ze worden 
uitgeschreven als lid van ons Leerdam Sport. Ik hoop dat het 
niet zover zal komen en heb er vertrouwen in dat iedereen zijn 
financiële verantwoording neemt.

Tot zover mijn bijdrage in dit clubblad en zet 9 juni vast in uw 
agenda want dan houden we weer onze traditionele familiedag.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

'9 juni Familie dag 
Leerdam Sport"



Heukelumseweg 10, 4147 EW Asperen Tel 0345 - 61 48 80
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27 jan Leerdam Sport 1 Alblasserdam 1 0-3 
03 feb Asperen 1 Leerdam Sport 1 3-0 
17 feb Leerdam Sport 1 EBOH 1 2-3 
10 mrt Leerdam Sport 1 ZBC'97 1 0-0
17 mrt Streefkerk 1 Leerdam Sport 1 4-1 
24 mrt Leerdam Sport 1 Vuren 1 1-3 
31 mrt Schelluinen 1 Leerdam Sport 1 1-1 
07 apr Leerdam Sport 1 De Zwerver 1 1-3 
14 apr Alblasserdam 1 Leerdam Sport 1 4-0 
21 apr Leerdam Sport 1 IFC 1 3-0 
28 apr Leerdam Sport 1 Ameide 1 0-1 
05 mei De Alblas 1 Leerdam Sport 1 10-0 
12 mei Groote Lindt 1 Leerdam Sport 1 3-1 
19 mei 1Leerdam Sport 1 DFC 1 1-5
26 mei EBOH 1 Leerdam Sport 1 7-0 

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

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

1 EBOH 1 26 16 6 4 54 72 29
2 De Zwerver 1 26 15 6 5 51 55 32
3 Streefkerk 1 26 15 4 7 49 55 28
4 De Alblas 1 26 13 5 8 44 68 38
5 Groote Lindt 1 26 10 8 8 38 50 51
6 DFC 1 26 11 3 12 36 51 61
7 Alblasserdam 1 26 9 8 9 35 59 51
8 IFC 1 26 9 6 11 33 59 49
9 Schelluinen 1 26 9 6 11 33 49 59
10 Vuren 1 26 10 5 11 33 51 64
11 Ameide 1 26 8 7 11 31 45 52
12 Asperen 1 26 9 4 13 31 45 60
13 ZBC'97 1 26 7 6 13 27 43 75
14 Leerdam Sport 1 26 1 6 19 9 20 73

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

Voorste rij : J. Grootbluemink, Y. Boudou, R. Huarhua, M Luksen, G. Schaap, O. Duman, M. El Idrissi, J. Moschatsis, S. Moschatsis  
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HIER U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05
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Uit de bestuurskamer

Het seizoen zit er bijna op.
Zondag 3 juni 2018 sluit Leerdam Sport ’55 (2 zon) het seizoen 
2017 – 2018 af met de thuiswedstrijd tegen Teisterbanders (4 
zon).

Nieuwbouw Leerdam Sport.
De voortekenen zijn positief en in mei 2018 zal meer duidelijk 
worden over de verplaatsing van ons complex. Verderop in De 
Brug staat een stuk van Wout Elbertse m.b.t. de nieuwbouw.

Adreswijzigingen, wijziging telefoon- en E-mailgegevens.
Helaas komt het, ondanks het feit dat hier al meerdere keren 
aandacht voor is gevraagd, regelmatig voor dat onze leden 
adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, nieuwe e-maila-
dressen etc. niet doorgeven via het formulier op onze website. 
Hierdoor ontvangt men o.a. geen clubblad of e-mails van de 
vereniging.

Dus nogmaals: Op onze website staat onder het tabblad leden-
info een inschrijf-, mutatie- en opzegformulier.

Overschrijvingen.
Aan het einde van het seizoen krijgen wij weer te maken met 
overschrijvingen van en naar Leerdam Sport ’55. De overschrijv-
ing moet uiterlijk 15 juni, 23:59 uur zijn aangevraagd bij en door 
de nieuwe vereniging. Voor overschrijving is het wel van belang 
dat de speler aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft 
voldaan, de kleding is ingeleverd etc. Zolang dit niet is geregeld 
zet Leerdam Sport ’55 een financiële blokkade bij het betref-
fende lid. Zolang de financiële blokkade in Sportlink staat mag 
de betreffende speler niet uitkomen voor zijn/haar nieuwe club.

Achterstanden.
Leden met een contributieachterstand zijn weer telefonisch 
benaderd met het verzoek om de contributie alsnog te betalen. 
Leerdam Sport is altijd bereid om mee te denken m.b.t. de 
achterstand. De verantwoordelijk ligt altijd bij onze leden. De 
achterstanden zullen voor 1 juni 2018 betaald moeten zijn.

Activiteiten.
Leerdam Sport bruist weer als vanouds. Tal van activiteiten zijn 
of worden nog georganiseerd. Of het nu de bingo, het FIFA2018 
toernooi, darten, circuit training, training voor de meisjes 
en dames etc. is, veel vrijwilligers zijn druk geweest met de 
voorbereidingen en tijdens de activiteiten zelf. Het is bovendien 
goed om te zien dat de deelname en het enthousiasme groot is. 
Leerdam Sport leeft en zal verder gaan groeien.

Henri van Wijk
Secretaris



Jeugdafdeling Leerdam Sport '55

'De weg naar het 'Leerdams gezicht' begint bij de jeugdafdeling, 
daar moet de focus liggen met het oog op de toekomst.'

Met de aanstelling van onze nieuwe hoofdtrainer en onze 
nieuwe HTC zijn we binnen Leerdam Sport '55 een nieuwe weg 
ingeslagen om de toekomst van onze vereniging te waarborgen 
om over een niet al te lange tijd de overstap te zullen maken 
naar ons nieuwe sportpark met een gezonde jeugdafdeling, 
waarin wij de jeugd trachten te begeleiden en op te leiden naar 
hopelijk het eerste elftal van Leerdam Sport '55.

Inmiddels zijn wij gedurende een maand alvast bezig om een 
basis te leggen op hetgeen wat komen gaat, de Technische 
Commissie onder leiding van de HTC is begonnen met de voor-
bereidingen op het nieuwe seizoen, zowel achter de schermen 
als op de velden zijn wij inmiddels gestart om de trainers te 
begeleiden en te voorzien van oefenstof welke zij vervolgens 
kunnen toepassen in de trainingen, daarnaast hebben wij op 
zondag 8 april jl. de eerste circuittraining verzorgd, dit was een 
leuke uitdaging en meer dan geslaagd, de tweede circuittrain-
ing staat alweer voor de deur en georganiseerd zal worden op 
zondag 29 april aanstaande. De doelstelling is gedurende de 
circuittrainingen om aspecten te behandelen naar wens van 
onze jeugdspelers, vanaf komend seizoen zullen wij maandelijks 
circuittrainingen verzorgen, vrijblijvend voor onze jeugdspelers 
met het oog op de ontwikkeling van iedere individuele jeug-
dspeler, naar datgene waar zij zich graag persoonlijk in willen 
ontwikkelen.

Vanaf komend seizoen zal er in iedere categorie binnen de 
jeugd minimaal één representatief team worden ingeschreven 
binnen de KNVB om de doorstroom te kunnen realiseren in de 
richting van ons eerste elftal, waarschijnlijk kunnen wij binnen 
de onderbouw meerdere teams inschrijven binnen de KNVB, 
vanaf komend seizoen zullen wij ook spreken over de 

Bovenbouw (JO19/1, JO17/1)
 
Middenbouw (JO15/1, JO13/1)

Onderbouw (JO11/1 t/m JO7/1)

Met de aanstaande inschrijving van de JO19/1 en om de stap 
richting de senioren soepel te laten verlopen, starten wij 
komend seizoen ook met een representatief O23 team welke 
gevormd zal worden met jeugdige eerste elftal spelers en spel-
ers vanuit de JO19/1 groep, de O23 selectie zal maandelijks een 
wedstrijd afwerken ter ontwikkeling van onze jeugdige spelers.

Vanaf volgend seizoen zal er ook een Dames 1 senioren (VR1) 
team actief zijn in competitieverband, wij zijn daarom ook 
bijzonder verheugd om te kunnen melden dat wij minimaal één 
meisjes team kunnen inschrijven binnen onze jeugdafdeling, 
ondertussen is er al tweemaal getraind met de nieuwe meisjes 
lichting, dit zijn hele mooie ontwikkelingen voor onze club.

Voor de zomerstop krijgt iedere jeugdspeler/speelster, een 
document aangereikt welke zij kunnen invullen, in dit docu-
ment kan men aangeven waar zij zich graag in willen ontwik-
kelen, hiermee zorgen wij voor beeldvorming van iedere 
individuele jeugdspeler en begeleiden wij hen in datgene waar 
zij zich graag in willen ontwikkelen, daarnaast gaan wij met 
de jeugdspelers in gesprek op een tweetal momenten vanaf 
komend seizoen in een 'persoonlijk opleidingsgesprek' om 
de ontwikkelingen (progressie) bespreekbaar te maken, de 
progressie van onze jeugdspelers wordt dan bijgehouden d.m.v. 
POP formulieren, aan de hand van deze formulieren zullen wij 
tweemaal per seizoen gesprekken voeren met onze jeugd-
spelers met het oog op de individuele ontwikkelingen.

Tenslotte staan wij voor binding binnen onze club, binding met 
ouders en jeugdtrainers en vooral binding richting het eerste 
elftal en vanuit het eerste elftal richting de jeugd, wij staan 
ervoor om jeugd te betrekken rondom het eerste elftal maar 
ook om eerste elftal spelers in een roulatie systeem te laten 
meedraaien in trainingen voor de jeugd.

Wij vanuit de Technische Commissie van onze vereniging heb-
ben fantastisch mooie plannen, wij zijn ervan bewust dat de 
plannen die er zijn gerealiseerd moeten worden, het begint 
bij hetgeen dat wij onze jeugdspelers te allen tijde meegeven, 
plezier en enthousiasme, dan komt de ontwikkeling vanzelf, 
wij hopen u allen te mogen begroeten op ons sportpark om de 
ontwikkelingen te kunnen aanschouwen, wij zien u graag.

Namens de Technische Commissie, 

Jeugdafdeling Leerdam Sport '55
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Yoni Sahertian nieuwe hoofdtrainer Leerdam Sport '55

Nieuws over planning bouw sportaccommodatie

Er is weer nieuws over ons nieuwe sportpark.
In de gemeenteraad is goedkeuring gegeven aan het 
plan voor het sportpark en omliggende wijk. Qua 
planning komen we nu op het seizoen 2019/2020 
dat we kunnen gaan bouwen.

Voor ons betekent dit dat we na deze zomer serieus 
aan de gang moeten met het bedenken van het 
nieuwe gebouw, samen met de architect van de 
gemeente.
Vooral bij de inrichting liggen kansen om dingen zelf 
te doen, waardoor het betaalbaarder wordt. 

Heb je ideeen ? Zin om iets te betekenen ?
Stuur dan even een mailtje op naar leerdam sport 
met je naam, en het onderdeel waar je over mee 
wilt denken of wat je zelf zou willen en kunnen 
doen. Dan nemen we contact met je op zodra we 
van start gaan !



Activiteiten Commissie
Twee geslaagde activiteiten in één weekend.

Op zaterdag 14 april hadden we weer onze druk bezochte Voor-
jaarsbingo. Ruim 85 mensen wisten onze kantine te vinden. 
Iedereen was enthousiast en men vond het erg leuk, zeker over 
de te winnen prijzen.

Onze dank gaat uit naar Loft 17 en Leerdams Lekkers voor hun 
gesponsorde prijzen.

Zet ook alvast in je agenda 12 mei organiseren we een geld-
bingo!!!!!!

Zondag 15 april was het dan zover, ons eerste FIFA 18 toernooi. 
We kunnen met recht zeggen dat het een succes was.

In de ochtend hadden we de jeugd tot 14 jaar en daar was 
Thomas Helmerhorst de beste FIFA Speler en Kayen van de 
Heuvel de tweede beste FIFA speler.

Toen de middag, deze was voor de jeugd vanaf 15 jaar en de 
senioren en oh, oh wat was het spannend. Er was zelfs 1 dame 
die het op durfde te nemen tegen al die mannen en Kelly Sterk 
je bent een topper dat je dit toch mooi even doet. We hebben 
twee bloedstollende halve finales gehad en wat was het span-
nend, Gary Severing moest het in de finale opnemen tegen 
Sandro Blom en na 120 min was Gary de winnaar maar het 
werd hem niet cadeau gegeven door Sandro.

Desmond de Jong en Justin de Bruin bedankt voor jullie hulp 
met het organiseren van deze dag.

Al met al een super geslaagd weekend voor ons als activiteiten-
commissie.

Hou de FaceBook pagina en de website in de gaten voor meer 
aankomende activiteiten.

Namens de activiteitencommissie,
Antoinette de Bruin



Welkom op de Familiedag van

v.v. LEERDAM SPORT '55
Familiedag 09-juni-2018

Is mede mogelijk gemaakt door

Partyverhuurleerdam.nl

Partner commissie

en de vele anonieme sponsors
 John Boekelman Atilla Tasdögen  

 Bertus v.d. Kolk Dick Kruijs  

 Wour elbertse Dick de Jong  

 Carolien Wessels Corne Keinemans  

 Andries Erica de Groot-de Rooij  

 Anne Klok Arie en Bea Stutz  

 Stineke Sterk   

 Ada Schaaj Jaco Brongers  

 Corrie van Laar Marcel Hennekes  

 Henri van Wijk Coen Verdugt  

 Sven Stam Macel Kool  

 Richard Brandsma Nick de Ronde  

 Marcel Schaaj John Hennekes  

 John en Janine Selim Jabbr  

 Vico Vink Piet Verhoeks  

Familiedag commisie Kantine personeel
Activiteiten commisie DJ Henk

Bestuur Leerdam Sport '55
Jeugd commisie Vrijwilligers bedankt





JA OF NEE !

            15                       DE BRUG I juli 2018 

01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Ben je getrouwd? Nee
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? Nee
07. Is het gezellig in de kantine Ja
08. Word het tijd voor het nieuwe sportpark? Ja

Naam: Dennis Schenk
Eftal: 5e elftal zaterdag 
Positie: Centrale verdediger
Lid sinds:  2010

09. Fan van Kunstgras? Nee
10. Goed zijn seizoen gehad? Ja
11. Biertje in de kleedkamer? Ja
12. Loop je wel eens krom? Ja
13. Ben jij een mooi geschenk aan het voetbal Nee
14. Gebruik je shampoo tegen roos? Nee
15. Wordt het weer eens tijd voor een wereldreis? Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

Dialoog

Zoon: Pa, we hebben er weer een nieuwe speler bij voor het 
nieuwe seizoen. Dat is de zevende speler al. Een spits. Heeft er 
35 gemaakt vorig seizoen.
Vader: Ja, dat krijg je als Marko en Ray een minder seizoen 
draaien.
Zoon: We hebben wel goede spelers voor het nieuwe seizoen 
gehaald. Die Dick en Dick en de andere grijze man doen goed 
werk.
Vader: We hebben een nieuwe Technische Commissie.
Zoon: Hé, hoe kan dat nou? Zij waren toch de Technische Com-
missie.
Vader: Klopt. Ze hebben een keer uit hun mond laten vallen of 
ze nog wel toegevoegde waarde hebben voor de club.
Zoon: Ja, en?
Vader: Het bestuur heeft dat opgepakt als boodschap dat ze 
stoppen. Inmiddels is er een nieuwe Technische Commissie 
benoemd. Andere mensen binnen de club hebben een nieuw 
plan geschreven om zowel het eerste elftal als de jeugd op een 
hoger niveau te brengen.
Zoon: Wie zijn die hooggeleerden dan die dat nieuwe plan heb-
ben geschreven?
Vader: In ieder geval Yoni en Paulo, maar waarschijnlijk hebben 
er ook nog andere leden hun medewerking aan verleend.
Zoon: Slim van Yoni, om zichzelf dan als hoofdtrainer aan te 
wijzen.
Vader: Dat is wel heel kortzichtig, jongen!
Zoon: En daar moeten Dick en Dick en die andere grijze man 
voor wijken? Kom, hoe heet die ook alweer?
Vader: Marcel.
Zoon: Ja, die! Hoe zullen die zich nu voelen om zo te worden 
gepasseerd?

Vader: Zij voelen zich niet gepasseerd. Zij hebben een bijdrage 
aan de voortgang van de club geleverd en daarnaast doen ze 
nog veel meer voor Leerdam Sport, zoals de familiedag. De club 
is het belangrijkste.
Zoon: Als de club het belangrijkste is, wordt het dan geen tijd 
dat die taxichauffeur, fotograaf en ambtenaar uit het bestuur 
opstappen?
Vader: Let een beetje op je woorden, jongen! Die mensen doen 
hun best.
Zoon: Ja dat zal allemaal wel. Maar wat hebben zij nu allemaal 
bereikt? We gaan weer degraderen en spelen volgend seizoen 
weer op het laagste niveau van het amateurvoetbal.
Vader: Er is genoeg bereikt. We hebben eerste klasse gespeeld, 
we zijn door een moeilijke financiële periode gegaan en over 2 
jaar spelen wij op een mooi nieuw complex zonder LRC.
Zoon: Ik vind dat ze op moeten stappen. Doen ze natuurlijk pas 
als het nieuwe complex is aangelegd.
Vader: Ben ik niet duidelijk geweest? Pas op je woorden!
Zoon: Ja, ja, ik mag mijn mening toch wel uiten, we leven in een 
vrij land.
Vader: Het gaat niet om mensen, het gaat om onze club. 
Leerdam Sport moet vooruit en dat gaat de komende jaren ook 
weer gebeuren. We moeten trots zijn op onze club.
Zoon: Maar als dat nieuwe technische plan nou niet gaat slagen 
en de teloorgang van onze club, ondanks een nieuw complex, 
niet tegen te houden is?
Vader: Weet je wat jij moet doen? Jezelf aan melden als 
vrijwilliger en zorgen dat dat plan wel slaagt. Zo voorkom je de 
teloorgang. Leerdam Sport zal altijd blijven bestaan.
Zoon: Eigenlijk heb je daar wel gelijk in, Pa. Dat ga ik doen!

Daan Ruis
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Ton van Lent.
 De struikelende linksbuiten

Hij voetbalt met wat tussenpozen al zijn hele leven bij ONS 
Leerdam Sport ’55. Intussen is hij al weer 54 jaar, gelukkig 
getrouwd en heeft een dochter, maar zet zich nog steeds vol 
overgave in voor de Club en hij voetbalt ook nog steeds met 
veel plezier op de zondag. Wat drijft deze vrijwilliger om een 
groot gedeelte van zijn vrije tijd hierin te steken, dus zullen we 
Ton eens vragen naar zijn tijd bij onze CLUB

Wanneer ben je begonnen met voetballen?
Toen ik 8 jaar oud werd ben ik gelijk op voetballen gegaan en 
moest beginnen in de D2. Blijkbaar zagen ze wat in mij, want na 
3 wedstrijden werd ik naar de D1 gehaald door Peter Opijnen 
senior en Pepe Opijnen.

In welke elftallen heb je allemaal tijdens je jeugd gespeeld?
Ik heb eigenlijk alleen maar in de D1 en C1 gespeeld en ben 
daarna gestopt. Waarom ik gestopt ben weet ik niet meer dus 
het kan niet erg belangrijk geweest zijn.

Wanneer ben je dan weer begonnen?
Toen ik 19 was ben ik weer begonnen met voetballen in het 
2e en heb dat gedaan tot mijn dertigste. Toen ben ik weer een 
tijdje gestopt omdat ik het te druk had met mijn gezin, want ik 
vind dat je gezin altijd voorrang krijgt, zeker als je je kinderen op 
een goede manier wilt opvoeden.

Op welke positie speelde je?
Ik speelde altijd als linksbuiten. Ik werd daar door de trainer 
opgesteld omdat ik in principe een luie voetballer was, maar 
door mijn snelheid en balbehandeling kon ik toch altijd de 
verdediging van de tegenstander bezighouden. Ik denk ook dat 
het goede eigenschap voor een aanvaller is om egoïstisch te 
zijn, daardoor scoorde ik ook aan de lopende band, elk seizoen 
weer opnieuw.

Welke spelers staan je allemaal nog bij?
Dat wordt moeilijk voor mij want ik kan me niet meer zoveel 
herinneren van die tijd, het is namelijk alweer meer dan 25 jaar 
geleden. Degenen die ik me nog wel kan herinneren zijn Mutum 
Demir, Ad Blom, Evert-Jan Wildner, Peter Opijnen en Harun Du-
man, maar dat komt omdat ik ze vandaag de dag ook nog zie.

En toen begon je aan je derde Leerdam Sport avontuur?
Ik weet niet meer precies welk jaar dat dat was, maar alle 
jongens van het 2e wilden wat lager gaan voetballen. Dick Kruijs 
heeft mij toen gevraagd om ook mee te doen, omdat het bij mij 
toch weer begon te kriebelen heb ik toen ja gezegd. Een leuk 
feitje is dat in de eerste wedstrijd uit tegen Beesd dat ik dacht 
dat ik net zo snel was als eerst, maar dat viel een beetje tegen. 
Ik wilde zo hard rennen dat ik me zelf voorbij liep en struikelde. 
Toen ik dat eenmaal doorhad kreeg ik er weer plezier in en heb 
zelfs tijdens de wedstrijd nog gescoord.

Hoe is het verder gegaan?
In het eerste seizoen werden we gelijk kampioen en was ik de 
topscoorder. In 2007 zijn we nog een keer kampioen geworden, 
dat was toen echt een topjaar met hele leuke en spannende 
wedstrijden, we wonnen veel wedstrijden door als team te 
voetballen, we hadden namelijk geen echte ster voetballers. 
Daarna werd het wat minder, wij werden steeds ouder en onze 

tegenstanders steeds jonger. Sinds dit seizoen hebben we weer 
wat jongere spelers en doen we zelfs mee voor het kampioen-
schap, dus we gaan nog wat spannende wedstrijden beleven. 
Voor mij persoonlijk is dit seizoen al geslaagd, want ik ben ook 
leider van dit elftal en ik denk dat ik het niet slecht doe, of we 
nu kampioen worden of niet.

Ga je volgend seizoen nog door?
Ja, ik hoop nog een tijdje door te gaan als het lichaam het wilt. 
Het is wel een voordeel dat we nu wat jongere spelers hebben 
zodat ik af en toe een wedstrijd kan overslaan. Door de goede 
resultaten van dit seizoen melden zich steeds meer spelers aan 
om bij ons te komen spelen. Als het zo doorgaat krijgen we vol-
gend seizoen misschien wel 2 zondag elftallen, dus wie weet.

Nu ben je ook nog grensrechter bij het eerste?
Jazeker, dat komt eigenlijk omdat er dit seizoen niemand was 
die het wilde doen. De huidige TC heeft toen aan mij gevraagd 
of ik het wilde doen. Ik heb toen ingestemd onder de voor-
waarde dat als ze iemand hadden die het dan meteen van mij 
zou overnemen. Tot nu toe hebben ze nog niemand gevonden 
voor dit seizoen, maar voor volgend seizoen hebben ze Gerco 
van Oosterom bereid gevonden om mij op te volgen.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Ik vind het een echte gezellige familie vereniging, als je het park 
op loopt voel je het gelijk. Dat hoor ik ook van mensen die bij 
andere clubs zitten. Dan zeg ik ook tegen ze dat er hier meer 
een verenigingsgevoel heerst en niet een clubgevoel, waar je 
even komt voetballen en daarna weer naar huis gaat, al moet ik 
zeggen dat er toch een paar leden zijn die dat nu wel doen. Ik 
hoop dat dat niet zal doorzetten in de toekomst.

Wat zou je persoonlijk nog graag willen veranderen bij Leer-
dam Sport?
Dat het bestuur wat meer geld vrijmaakt voor materiaal en dan 
bedoel ik niet alleen voor de jeugd maar ook voor de lagere 
elftallen van de senioren, want die zijn ook een onderdeel van 
ONS Leerdam Sport. Nu vinden veel van die spelers dat ze niet 
gewaardeerd worden en ik kan ze geen ongelijk geven.

Krijg je veel complimenten van andere Leerdam Sporters?
Helaas niet, ik heb af en toe het gevoel dat iedereen die wat 
doet voor de club altijd maar commentaar krijgt op wat die 
doet. Niet dat ik diegenen serieus neem want het zijn meestal 
de mensen die helemaal niets voor de club doen die het hardst 

In principe was ik 
een luie voetballer, 
maar door mijn snel-
heid en balbehande-
ling speelde ik altijd"

Jaco Brongers praat met Ton van Lent
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schreeuwen hoe het wel moet. 
Wat ik wel een fantastisch gebaar van het bestuur vond, was dat 
we met de kerst een tegoedbon kregen voor de PLUS. Daarvoor 
ben ik ze toch wel heel dankbaar.

Hoe staat het met de familiedag?
We proberen de familiedag altijd zo mooi mogelijk te maken 
voor al onze leden. We zorgen er voor dat de voetbal teams 
worden ingedeeld naar sterkte zodat iedereen maximaal plezier 
heeft. Voor de allerjongsten hebben we altijd een springkussen 
en poffertjes, er is een buikglijder voor iedereen die zich jong 
voelt en we houden een barbecue na het voetballen. Uiteraard 
is alles weer gratis zoals de afgelopen jaren. Er is wel een min-
puntje, we hebben helaas niet zoveel geld kunnen ophalen dit 
jaar, maar we zullen ons best doen om er net zo’n succesvolle 
familiedag van te maken als in voorgaande jaren.

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen?
Ik ben nu inmiddels 54, maar dit seizoen hebben we een kans 
om kampioen te worden en daar ga ik natuurlijk vol voor, on-
danks mijn leeftijd en ik het een en ander al heb meegemaakt.

Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal?
Nee, maar zoals ik al eerder zij, ik vind de opvoeding van mijn 
dochter echt heel belangrijk dus dat is een beetje mijn hobby.

Heb je nog wat tips voor onze leden?
Dat mensen wat positiever langs de lijn worden, want de 
jongens in het veld doen echt hun best ondanks dat het er niet 
altijd zo uit ziet.

Wie vind je echt een speciaal iemand voor de club?
Dat is natuurlijk Jan Sleeuwenhoek, Wat die man wel niet al-
lemaal voor de club heeft gedaan en heeft betekent, dat moet 
je niet onderschatten, want wie gaat al die dingen doen die hij 
helemaal alleen deed. Ik hoop voor onze club dat er iemand is 
die dit ook wil gaan doen.

Wil je nog wat kwijt?
Ik hoop dat het volgende seizoen wat beter gaat met het 1e, 
want met wat ik hoor over de aangetrokken spelers moet het 
toch veel beter gaan, namelijk als het 1e meer wint zullen er 
meer mensen in de kantine komen zodat we meer feestjes kun-
nen maken en het weer een gezellige boel wordt in de kantine.

Jaco Brongers.
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Een spiegel voor de TC en /of voor Leerdam Sport

Al tijden was er het idee dat er op technisch vlak ‘iets’ moest 
gebeuren binnen Leerdam Sport. Los van de roep om een 
bestuurslid met verstand van zaken, was al langer duidelijk dat 
er maar weinig beleid op technisch vlak werd (uit)gevoerd. Alle 
inspanningen ten spijt van welke (jeugd)commissies dan ook. 
Iedereen doet dat met de beste bedoelingen, maar feit is dat er 
een enorm gat (b)lijkt te zitten tussen plannen en uitvoering.

We begonnen met het betrekken van een grote groep mensen 
om te brainstormen en te polsen of het plan breed gedragen 
werd. Dat bleek zo te zijn. Met een grote groep gingen we aan 
de slag in de jeugd en bij de senioren.

Helaas bleek vrij snel dat links en rechts mensen om verschillen-
de redenen afhaakten. Kort en goed bleven we met zo weinig 
mensen over, dat van een volwaardige TC bij de jeugd eigenlijk 
geen sprake meer was. Op een gegeven moment vernamen de 
overblijvende TC leden dat er een nieuwe jeugdcommissie was 
op gericht, die de taken vanaf dat moment op zich namen. Per 
saldo gingen de 3 TC leden die zich met de senioren bemoeiden, 
verder als senioren TC.

Afgelopen zomer namen we afscheid van Danny Zinhagel die de 
kar voor de A-selectie 2 jaar trok. Dat was een bewogen weg en 
is het veel te makkelijk om dat alleen op zijn bordje te schuiven. 
Plat gezegd werd iedere hobbel die in de selectie dwars zat, 
aangekaart bij ons. Tuurlijk, daar zijn wij voor, maar we leken 
op een gegeven moment meer een praatgroep dan iets anders. 
En over het zelf in de spiegel kijken werd wel gesproken, maar 
heel veel resultaat had dat niet. Veel werd per saldo niet dáár 
aangekaart, waar het eigenlijk tot een oplossing zou moeten 
komen. En dat is jammer. Waar er 2 kijven hebben er 2 schuld. 
Dat is een gezegde en heel erg cliché, maar wel heel erg van 
toepassing.

Er is in dit blad door Daan Ruis geschreven dat het grootste suc-
ces van Danny Zinhagel de ondertekening van zijn contract was, 
maar dat is –zeker met de ervaring van dit seizoen- een wel erg 
ongenuanceerde conclusie gebleken. En bovendien onjuist. Van 
de zijlijn bekeken en uitgaande van wandelgang verhalen wel-
licht verklaarbaar, maar ver bezijden de waarheid.

Een goede trainer wordt hogelijk gerelateerd aan punten, met 
Gerrie Schaap aan het roer is m.i. te zien dat die stelling niet 
strookt. Dit seizoen horen wij louter positieve (trainings) gelu-
iden van de spelers over de trainer; zijn er alleen gebruikelijke 
bijpraatmomenten en is alles rustig! En toch groeit het gat met 
de nummer een na laatst.

Gerrie heeft zijn ambitie aan het begin van het seizoen 
uitgesproken: kampioen worden! Maar alleen als ook de 
spelers(groep) dezelfde doelstelling heeft. En dat is misschien 
wel een idee geweest, maar wel een die kwa uitvoering ver 
achter bleef. Het ontbeert ons aan voldoende kwaliteit, maar 
zeer zeker ook daad- en wilskracht. En als ik dan zeg, dat is jam-
mer, dan druk ik me eigenlijk zachtjes uit.

Een team bouwen is veel meer dan 2x per week trainen en een 
wedstrijd op zaterdag. En om dat voor elkaar te krijgen moet 
iedereen dat ook laten zien. En helaas is dat niet gebleken. En 
helaas is dit niet de eerste keer. En wij als TC hebben daarop 
onvoldoende grip gekregen, althans achteraf kan je zeggen dat 
wij er niet in zijn geslaagd dat proces te stoppen dan wel te 
veranderen.

Met het aangekondigde vertrek van Gerrie en een niet direct te 
verwachten ommekeer in de resultaten zag het er voor volgend 
seizoen beroerd uit. In de bodem van het zaterdag amateur-
voetbal wil lang niet iedereen spelen. Zeker niet als je eerder 
– en niet eens heel lang geleden- nog 2e en zelfs 1e klasse 
speelde. De verwachting dat spelers afscheid zouden nemen is 
een niet heel gedurfde gedachte.

Hoe dan verder? Wij slaagden er alleen met heel veel moeite 
(en gelooft u mij a.u.b., dat waren HEEL VEEL gesprekken) in 
om spelers naar Leerdam Sport te krijgen. Het gros van de 
aspirant spelers denkt dat er geld is te halen bij een 3e klasser. 
Nou, wake-up, bij Leerdam Sport niet. En in de 4e klasse dus al 
helemaal niet.

Wat is het alternatief? Ons richten op het aantrekken (waarmee 
overigens?) van -laat ik zeggen - een nieuwe sterke as in het 1e 
elftal? Spelers die het leuk vinden om bij ons te komen spelen? 
Uit overtuiging? Of is het alternatief, inzetten op de jeugd? 
Met nieuw aan te stellen jeugdtrainers? Carte blanche voor die 
man(nen)? Een frisse start maken die dan snel moet leiden tot 
het beeld dat er bij Leerdam Sport echt iets gebeurt op dat vlak. 
Dus met aanvulling van alle leeftijdscategorieën en dus na een 
x-aantal jaar tot doorstroming naar de senioren. Met de groe-
iende Broekgraaf als vijver voor de aanwas en het zicht op een 
nieuwe sportpark met 3 velden als toekomstmuziek. En vergis u 
niet, de leeftijd van de senioren vanaf (eigenlijk) al het 2e elftal 
is al bovengemiddeld, zij hebben ook niet het eeuwig leven.

Wij, de senioren TC, hebben de afgelopen maanden, en eigen-
lijk vorig seizoen al, vaker in de spiegel gekeken. Onze conclusie 
was dat onze toegevoegde waarde er (al een tijd) niet meer is. 
Ik zal u voor zijn: is die er überhaupt geweest? Als je ziet dat 
onze voorbereidingen begonnen toen we nog in de 1e klasse 
speelden en nu 3e klasse met de 4e klasse in zicht, dan is het 
antwoord ‘Nee’. Eerlijk is eerlijk, ook wij hadden er veel meer 
van verwacht. Het heeft niet zo mogen zijn. In december jl. 
overlegden wij met het Bestuur en legden wij de hierboven 
genoemde opties op tafel. Zij moesten richting geven.

Tijdens die bedenkperiode waren daar Paulo Lopulalan, Yoni 
Sahertian en anderen met in ieder geval een plan voor senioren 
en jeugd. Het Bestuur omarmde die plannen en zie waar dat nu 
al toe geleid heeft. Een ware prestatie, die veel verwachtingen 
wekt voor de nabije toekomst. Gelukkig maar. Hoop doet leven.

Dick de Jong, Dick Kruijs en Marcel van Leusden
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Leerdam Sport 5 kampioen 1997-1998 
Stnd: L. Nieuwboer, R. van Hoorn, J. Brongers, L. Tromp, P. Kleijn, J. Vermeulen 

Ztnd: A. Harraz, I. Biemans, C. van de Ven, A. Tasdogen, R. Stütz, A. van Dijk, R. Keinemans

IIn 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 Leon Nieu-
wboer en Anjo van Dijk terug naar het 5e elftal uit het seizoen 
1997/98.

Er bestaat al enige tijd een discussie wanneer dit elftal is be-
gonnen. Volgens sommige mensen in 1999 en volgens andere 
sinds 1996. Leon Nieuwboer weet het zeker "1996" Ik ben in 
1997 getrouwd en toen was het hele elftal bij mij op de bruiloft 
aanwezig. Feit is wel dat we het eerste elftal op de zaterdag 
waren sinds de jaren 70. Waarom? Veel van deze jongens had-
den allemaal een Leerdam Sport verleden maar zagen het niet 
zo zitten om elke zondag vroeg in de morgen naar Dordrecht af 
te reizen. Leon en Anjo weten beide zeker dat Ron Stütz de man 
achter dit elftal was. Leon vervolgt, die heeft toen wat lijntjes 
bij enkele jongens uitgegooid of dat ze eventueel interesse 
hadden om weer te gaan voetballen. In eerste instantie zouden 
we aankijken hoe het eerste seizoen zou verlopen, en vanuit 
daar zouden we verder gaan kijken. We zijn inmiddels +20 jaar 
verder en voetballen een aantal jongens nog steeds samen.

We hadden een mooie mix van jong en jong. De enige oude 
speler was Luuk Tromp, weet Anjo te vertellen, hij had zelf 
verwacht dat er meerdere oude spelers zouden voetballen, 
aangezien dit elftal als een soort van senioren elftal werd 
bestempeld. Hij was wel een van de betere spelers, een aardige 
man maar helaas veel te vroeg overleden. Er was wel nog wat 
kritiek vanuit de club door bepaalde personen die het maar 
niets vonden dat we op de zaterdag gingen voetbal.

We hadden Willem Vendelbosch als trainer. Hij had wel een 
voorwaarde, we moesten wel verplicht trainen, anders zou hij 
er niet aan beginnen. Gerrit Kwint was onze bevlogen Leider die 
van alles en nog wat voor ons regelde. We hadden met Leon 
Iterson zelfs een verzorger dat eerste seizoen, toch wel best 
bijzonder.

Kampioen van toen
Het seizoen begon niet echt voortvarend, weet Leon nog. Brakel 
uit, we werden aan alle kanten voorbij gelopen en kregen een 
aardig pak slaag. Dat was ook een van de twee wedstrijden die 
we hebben verloren dat seizoen vult Anjo aan.
We kwamen altijd op van die lullige manieren achter. Ik weet 
nog dat Cornel van der Ven op goal stond en dat alle hoge 
ballen die op het doel kwamen voor problemen zorgden. Met 
Patrick Kleijn en Ilco Biemans hadden we twee snelle spitsen die 
altijd voor gevaar zorgden. We hadden wel meer van dat soort 
snelle jongens toen. Johan Vermeulen was ook zo'n snelheids-
duivel. Die kwam er aan de linkerkant altijd over heen den-
derden. Met Luuk Tromp centraal in de verdediging hadden we 
de ervaring nodig die we daar goed konden gebruiken. Op het 
middenveld hadden we met Jaco Brongers, Adil Harraz en Atilla 
Tasdogen creativiteit in overvloed.

We hadden dat jaar twee grote concurrenten voor de titel, ASH 
en Brakel. ASH was wel een sleutel wedstrijd dat seizoen. 
Die hadden tot dan toe nog niets verloren. Wij misten die wed-
strijd enkele sleutel spelers. Vico Vink die toen nog in het eerste 
van de zondag stond heeft toen met ons mee gedaan vertel 
Leon. Vico begon die wedstrijd trouwens met hoofdpijn en 
vroeg aan onze verzorger of hij eventueel wat bij zich had om 
de pijn te verlichten. Toen die met een zetpil aan kwam zetten is 
er verbaal nog wel het een en ander door de kleedkamer heen 
gevlogen We wonnen die dag met 1-2 door een wonderbaarlijk 
frommel doelpunt van Ruud keijnemans. De tweede wedstrijd 
die we verloren was uit tegen Noordeloos. Dat was zo’n wed-
strijd waar er maar geen bal in wilde gaan. Ik ben toen nog het 
veld uit gestuurd omdat de scheidsrechter een zuiver doelpunt 
afkeurde. Dat gebeurde me normaal nooit want ik ben altijd 
de rust zelve in het veld maar dat ging me toen net iets te ver. 
Uiteindelijk werden we thuis tegen Tricht verdiend Kampioen 
want over het algemeen waren we toch wel de beste ploeg van 
dat seizoen.
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Manus Niks heeft op onze familiedag de 1e Jan Sleeuwenhoek vrijwilligersprijs van het jaar ontvangen.
Manus kreeg deze prijs uitgereikt door de vrouw van Jan Sleeuwenhoek. 

Leerdam Sport JO-13 gehuldigd op de familiedag voor het winnen van de Armaris zaalvoetbal toernooi in Gorinchem.
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Garage Vischer 7x7 toernooi

Vrijdag 1 juni vond het “Garage Vischer 7x7 toernooi” plaats by 
SV MEC’07 en ook jullie veteranen deden mee. De 1e wedstrijd 
voor Leerdam Sport begon 20:30 hr. Aan de late kant dus en 
doorgaans liggen onze spelers rond deze tijd op bed. Dat was 
ook duidelijk te merken aan het spelpeil en de wedstrijd werd 
dan ook verloren. Vooral onze keeper leek wat gedrogeerd door 
de slaap. Zijn reddingen waren niet echt katachtig te noemen. 
Wel veel geleerd en de tweede wedstrijd werd gewonnen. De 
keeperswissel deed wonderen en ook de rest van het team 
leek te begrijpen waar het bij 7x7 om draait n.l. snel scoren en 
daarna met een man zes of voor het doel gaan hangen.
Gedurende de twee overig wedstrijden hadden we het idee 
dat we veel beter waren maar na het laatste fluitsignaal bleek 
dat toch een beetje verkeerd ingeschat. Beide potjes werden 
verloren.

Al met al werden we toch nog  vierde….  Helaas had de organi-
satie voor deze positie geen beker. Wel een grote vaas met bier 
en die was eigenlijk beter aan ons besteed. 

Hierbij willen wij Garage Vischer bedanken voor de uitnodiging 
en hopelijk komen we volgend jaar beter voor de dag, maar dan 
zullen we voor die tijd toch minimaal een weekje in trainings-
kamp moeten.

Speler van het toernooi Jaco Brongers.
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Competities 2017 - 2018
Leerdam Sport 2 Leerdam Sport 3 Leerdam Sport 4

1 Brakel 2 21 - 54 
2 WSC 4 21 - 49 
3 Wilhelmina'26 3 22 - 47 
4 SV BLC 4 21 - 42 
5 Jan van Arckel 3 20 - 34 
6 Theole 2 22 - 31 
7 ASH 2 21 - 25 
8 Nivo Sparta 4 21 - 23 
9 Achilles Veen 3 20 - 19 
10 GRC-14 3 22 - 17 
11 Well 2 21 - 16
12 Leerdam Sport 4 16 - 07

Competitie niet beeindigd

1 TEC JO11-3 9 - 24 
2 SJO/BZC'14 JO11-2 9 - 24 
3 GRC-14 JO11-2 9 - 18 
4 ASH JO11-1 9 - 18 
5 DSC JO11-3 9 - 12 
6 HSSC'61 JO11-2 9 - 11 
7 Leerdam Sport JO11-3 9 - 10 
8 Haaften JO11-3 9 - 07 
9 Sparta'30 JO11-2 9 - 06 
10 Achilles Veen JO11-3 9 - 03

Competitie niet beeindigd

1 Asperen 2 20 - 49 
2 Heukelum 2 20 - 44 
3 Lekvogels 2 20 - 44 
4 Vuren 2 20 - 26 
5 VVAC 3 20 - 25 
6 MVV'58 2 20 - 24 
7 Leerdam Sport 2 20 - 23 
8 Unitas 2 20 - 21 
9 Arkel 2 20 - 18 
10 LRC 3 20 - 17
11 GJS 3 20 - 32

1 Asperen 5 22 - 61 
2 GVV'63 4 22 - 53 
3 Heukelum 4 21 - 47 
4 Vuren 4 22 - 32 
5 SV Meerkerk 4 22 - 31 
6 SVS'65 3 22 - 31 
7 Lekvogels 4 22 - 27 
8 Arkel 4 22 - 23 
9 SC Everstein 4 20 - 20 
10 Brakel 4 21 - 18
11 Leerdam Sport 5 22 - 16 
12 Nivo Sparta 9 22 - 16

1 HSSC'61 JO13-2 11 - 28 
2 BZS JO13-2 11 - 25 
3 LRC JO13-3 11 - 23 
4 Leerdam Sport JO13-1 11 - 21 
5 RKTVC JO13-4 11 - 18 
6 OJC ROSMALEN JO13-11 11 - 16 
7 TEC JO13-2 11 - 13 
8 SC Everstein JO13-1 11 - 13 
9 MVV'58 JO13-3 11 - 13 
10 Tricht JO13-3 11 - 11 
11 Theole JO13-4 11 - 09
12 Unitas JO13-3 11 - 91

1 Tricht 3 18 - 43
2 Herovina 2 18 - 35 
3 SC Everstein 3 18 - 34 
4 Nivo Sparta 5 18 - 34 
5 Leerdam Sport 3 18 - 33 
6 LRC 6 18 - 27 
7 Heukelum 3 18 - 18 
8 Asperen 3 18 - 17 
9 Rhelico 2 18 - 15 
10 Theole 3 18 - 06 

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

1 ASH JO16-1 11 - 33 
2 Leerdam Sport JO16-1 12 - 28 
3 Drechtstreek JO16-2 12 - 22 
4 Roosendaal JO16-1 11 - 19 
5 Herovina JO16-1 11 - 18 
6 JEKA JO16-3 12 - 18 
7 IFC JO16-2 12 - 16 
8 Oranje Blauw'14 JO16-1 12 - 15 
9 JEKA JO16-2 11 - 12 
10 Oranje Wit JO16-2 12 - 12
11 GJS JO16-2 12 - 12 
12 Rijsoord JO16-2 11 - 11

1 SV Meerkerk JO11-1 9 - 25 
2 TEC JO11-1 9 - 17 
3 Sleeuwijk JO11-1 9 - 16 
4 Haaften JO11-1 9 - 16 
5 SteDoCo JO11-1 9 - 14 
6 SVW JO11-1 9 - 13 
7 Theole JO11-1 9 - 10 
8 BZS JO11-1 9 - 08 
9 Leerdam Sport JO11-1 9 - 07 
10 Woudrichem JO11-1G 9 - 025

1 OJC ROSMALEN JO14-1 10 - 27 
2 Unitas'59 JO14-2 10 - 27
3 Vlijmense Boys JO14-1 10 - 25 
4 Herovina JO14-1 10 - 15 
5 SV BLC JO14-1 10 - 14 
6 Asperen JO14-1 10 - 12 
7 Leerdam Sport JO14-1 10 - 12 
8 ODC JO14-2 10 - 09 
9 Baardwijk JO14-1 10 - 09 
10 Groot-Ammers JO14-1 10 - 05
11 Emplina JO14-3 10 - 04

Leerdam Sport 5

J011-3 J009-1

Leerdam Sport ZON 2

J016-1

J011-1

J014-1 J013-1

Leerdam Sport VR1
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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:

DANKBETUIGING GERRIT-JAN KWINT

Te kort op deze aarde,
maar van onschatbare waarde.

Middels dit schrijven willen wij het bestuur van Leerdam Sport 
bedanken voor de mooie woorden en de prachtige bloemen die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, 
goede vader, schoonvader en opa.

Gerrit-Jan Kwint (Gerrit)

Ook de aanwezigheid van alle sportvrienden bij de condoleance 
heeft ons erg veel goed gedaan. Onze hartelijke dank hiervoor.

Stijntje Kwint-Vendelbosch
Kees, Miranda en Lieke
Bianca

Bezoek ook eens onze website op
www.leerdamsport.nl

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

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


2013
C. Tahya in actie tegen ARC

Uit de oude doos.

2002
Aanbouw verzorgings ruimte 
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