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Als ik deze voorzitterspraat aan het schrijven ben, zijn we een 
paar dagen verwijderd van de start van het seizoen 2018-2019. 
Ik heb er als voorzitter het volste vertrouwen in dat onder 
leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Yoni Sahertian en zijn 
technische staf een mooie prestatie met ons 1e elftal neer gezet 
kan gaan worden. We zijn weer groeiende als vereniging en 
dat is zeker terug te zien in het aantal jeugd teams. Het is weer 
gezellig druk op trainingsavonden en wedstrijddagen. Ik wens 
alle senioren, jeugd en dames teams een schitterend, sportief 
en vooral succesvol seizoen toe.

In de zomer periode worden onze velden altijd extra onder 
handen genomen. Niet zo uitgebreid als in het verleden maar 
dat heeft te maken met de op handen zijnde verhuizing naar 
ons nieuwe sportcomplex. Met de inzet van de OTO medewerk-
ers is het toch weer aardig gelukt om er op te kunnen voetbal-
len. Jammer dat de regen uitbleef waardoor het groeien van 
het gras wat achter is gebleven, maar ondanks dat hebben de 
mannen toch weer goed werk geleverd.

     

In de afgelopen periode zijn er weer 2 personen met een rood/
wit hart overleden. Op 22 juni jl. is Gerrit van Steijn geheel 
onverwachts overleden. Gerrit was 61 jaar lid van onze club. 
Nooit deden wij als vereniging tevergeefs een beroep op Gerrit 
als we advies en hulp nodig hadden bij de bouw of verbouw van 
onze accommodatie. Ik wens namens alle Leerdam Sporters de 
familie van Steijn heel veel sterkte toe met het verwerken van 
dit grote verlies.

Ook ontvingen wij het bericht dat onze oud 1e elftal speler Piet 
Abbel na een kort ziekbed is overleden. Na zijn actieve carrière 
koos Piet er voor om een andere sport te gaan beoefenen nl. 
tennis. Ondanks deze sportieve overstap bleef Piet altijd geïn-
teresseerd in Leerdam Sport en was hij een trouwe bezoeker 
van de wedstrijden van het 1e elftal en de feestavonden. Ik 
wens langs deze weg de familie Abbel heel veel sterkte toe om 
dit verlies te verwerken.

Voor wat betreft het realiseren van ons nieuwe sportpark 
leest u elders in dit clubblad een bijdrage. Het wachten is op 
de verhuizing van Hockey Club Leerdam naar het Glaspark. Als 
dat gebeurd is kunnen de werkzaamheden voor ons beginnen. 
Wij als bestuur zijn al druk bezig geweest om ons te oriënteren 
bij andere verenigingen. Wij doen dit niet op eigen houtje 
en krijgen hierbij de volledige medewerking en steun van de 
Gemeente Leerdam (Kick Gereke) en buro RIET (Liesbeth van 
Rijnsbergen). Als het allemaal goed gaat zullen wij tijdens onze 
ledenvergadering van 10 december meer kunnen vertellen en 
uitleggen. Een echte naam voor ons nieuwe sportpark is er 
nog niet dus ik denk er over om een wedstrijd uit te schrijven 
voor onze leden om een passende naam te bedenken. In het 
volgende clubblad kom ik hier op terug.

Voorzitters praat

Ik wil met u terug gaan naar onze buitengewone ledenverga-
dering van 8 maart 2017. Een heel grote meerderheid van de 
aanwezige leden stemden tegen het samen gaan naar het Glas-
park. Een keuze die wij hebben gerespecteerd. Ik heb toen wel 
heel duidelijk aangegeven dat door deze keuze een beroep op 
de leden gedaan zou gaan worden voor wat betreft vrijwilligers 
activiteiten. U ontving deze mededeling met een warm applaus. 
Alleen is het jammer dat de uitvoering hiervan niet kan worden 
gerealiseerd als de leden hun toegezegde steun van die avond 
niet nakomen. Ik wil nogmaals een beroep op onze leden doen 
om daar waar nodig is te helpen. Jullie als oud spelers vonden 
het toch ook leuk dat je getraind werd door een trainer; dat er 
een leider was die je langs de lijn adviezen gaf; of dat er een 
scheidsrechter was om de wedstrijd in goede banen te leiden. 
Helaas komen wij bij onze club, die weer groeiende is in lede-
naantal, mensen te kort die onze Technische Commissie hierbij 
kunnen ondersteunen. Als vereniging hebben wij het lang uit 
weten te stellen voor wat betreft een vrijwilligers bijdrage per 
lid, die je dan weer terug kan verdienen door vrijwilligerswerk 
te doen binnen onze vereniging, maar als er geen of te weinig 
reacties komen zullen wij tijdens onze ledenvergadering met 
een voorstel komen voor wat betreft zo’n vrijwilligersbijdrage. Ik 
hoop dat het niet zo ver zal gaan komen, maar dit heeft u als lid 
van Leerdam Sport zelf in de hand.

Tot zover mijn bijdrage, ik hoop u langs de lijn te mogen begro-
eten op ons sportcomplex en ik hoop u zeker te zien op onze 
leden vergadering van 10 december.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55

Het is jammer 
als leden hun 
toegezegde steun 
niet nakomen"



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

01 sept Asperen  Leerdam Sport '55  3 - 1
08 sept Leerdam Sport '55  Beesd  3 - 1
15 sept Leerdam Sport ' 55 Ameide  1 - 1

Competitie

22 sept Zuilichem Leerdam Sport '55 1 - 5
29 sept Leerdam Sport '55  Rhelico 0 - 0
06 okt SVS'65 Leerdam Sport '55 0 - 0
13 okt Leerdam Sport '55 Herovina  0 - 0
20 okt RKVSC Leerdam Sport '55 0 - 0
27 okt Leerdam Sport '55 Lekvogels 0 - 0
03 nov ASH Leerdam Sport '55 0 - 0
17 nov Leerdam Sport '55 Well 0 - 0

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e elftal vanaf 22 - 09 - 2018

#   team  G  W  GL   V P dPV dPT

1 Groot-Ammers 1 1 0 0 3 6 1
2 Kerkwijk 1 1 0 0 3 5 1
3 Leerdam Sp.'55 1 1 0 0 3 5 1
4 SVS'65 1 1 0 0 3 4 2
5 ASH 1 1 0 0 3 3 1
6 MVV'58 1 1 0 0 3 3 2
7 Herovina 1 0 1 0 1 1 1
8 Well 1 0 1 0 1 1 1
9 Brakel 1 0 0 1 0 2 3
10 SV Noordeloos 1 0 0 1 0 2 4
11 Lekvogels 1 0 0 1 0 1 3
12 RKVSC 1 0 0 1 0 1 5
13 Zuilichem 1 0 0 1 0 1 5
14 Rhelico 1 0 0 1 0 1 6

Team foto is helaas nog niet beschikbaar.
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uit de bestuurskamer

De vakanties zijn voorbij en de poulefase van de beker ligt 
achter ons. Toch is er het nodige werk verzet door bestuur en 
commissies. In deze editie van De Brug leest u hierover het 
nodige.

Algemene Ledenvergadering:
Het lijkt nog ver weg, maar noteer de datum vast in uw agenda: 
maandag 10 december 2018, aanvang 19:30 uur: Algemene 
Ledenvergadering Leerdam Sport’55. Naast de gebruikelijke 
agendapunten krijgt ook de nieuwbouw een prominente plaats 
op de agenda, want de ontwikkelingen gaan gewoon door.

nieuwbouw Leerdam Sport:
De gesprekken met de gemeente Leerdam verlopen voorspoe-
dig en ondertussen gaan de voorbereidingen met ons nieuwe 
complex door. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen 
wij de stand van zaken met de leden bespreken. Om ideeën op 
te doen m.b.t. accommodaties hebben John Boekelman, Ron 
Stutz en Henri van Wijk samen met Liesbeth van Rijnsbergen 
van adviesbureau R.I.E.T. en Kick Gereke een bezoek gebracht 
aan een 3-tal sportcomplexen in Gouda, De Meern en Houten. 
We zijn hierbij gastvrij ontvangen en hebben alles bekeken. Van 
kleedkamer tot kantine en keuken en van technische ruimte tot 
tribune. Het heeft ons de nodige inspiratie opgeleverd, maar 
ook hebben wij tips gekregen van de verenigingen m.b.t. zaken 
die ze achteraf anders hadden gedaan. 

Vrijwilligers gezocht:
Leerdam Sport is een vereniging die niet zonder vrijwilligers 
kan. Helaas moeten wij op dit moment constateren dat wij 
vrijwilligers te kort komen. Toen het Glaspark is weggestemd 
heeft onze voorzitter opgemerkt, wanneer Leerdam Sport niet 
naar het Glaspark gaat, betekent dat wij met elkaar aan de slag 
moeten. Ik neem aan dat wij er nu 165 vrijwilligers bij hebben. 
De aanwezigen gaven aan zich hierin te vinden. 

Daar blijkt in de praktijk weinig van terecht gekomen te zijn. 
Een aantal leden heeft de handschoen opgepakt en daar zijn wij 
dankbaar voor, maar….. waar zijn de overige vrijwilligers!!!!!! 
We staan als vereniging aan de vooravond van mooie ontwikke-
lingen, maar hier hebben we de leden wel bij nodig. Wij vragen 
u niet om 20 uur per week aan de club te besteden, maar elke 
hulp is welkom. Zo zoeken wij nog trainers, is er een tekort aan 
scheidsrechters. Bij elke wedstrijd is een scheidsrechter nodig, 
maar het is een helse job om aan scheidsrechters te komen. 
Er zijn bij de club verschillende mensen die 2 of meer func-
ties uitvoeren. Neem de handschoen op en steun de club als 
vrijwilliger want: LEERDAM SPORT IS ER VOOR EN DOOR DE 
LEDEN!!!!!

Timmerdorp:
Het Timmerdorp is een groot succes geworden. De samenwerk-
ing met de organisatie is fantastisch en vlekkeloos verlopen. Wij 
hebben zowel van de organisatie als van deelnemers en ouders 
positieve reacties ontvangen. Wij bedanken een ieder die het 
Timmerdorp 2018 tot een succes heeft gemaakt voor hun inzet. 
Toch wil ik, zonder anderen tekort te doen, Arie en Bea Stutz 
bedanken. Zij hebben zich vele uren ingezet en waren een vraa-
gbaak en steun voor de organisatie. Ook onze sponsor Johan de 
Leeuw van Party Verhuur Leerdam bedankt. Wij stonden er als 
Leerdam Sport prachtig bij en het was een verrassing dat Johan 
zelf plaats nam in de frietkar en de hele avond heeft staan bak-
ken. Bedankt daarvoor.

Henri van Wijk
Secretaris

Nieuw sportpark Leerdam Sport ‘55 Dankbetuiging Piet Abbel

Op zaterdag 15 september is een afvaardiging van het bestuur 
samen met de gemeente op werkbezoek geweest bij een aantal 
verenigingen in de regio. Hierbij zijn ideeen opgedaan voor ons 
nieuwe clubgebouw. Er is gekeken naar de opzet, maar ook de 
aanpak en inhoud van het gebouw.

Qua planning verwachten we dat in de ledenvergadering van 10 
december 2018 veel meer verteld kan worden. Reserveer die 
vast in je agenda.

In november, zodra de hockey verhuisd is, worden als eerste 
de sloten gedempt, en daarna moet eea ongeveer een half jaar 
liggen. Daarna gaat het echt gebeuren, de opbouw!

Ik, Louise, echtgenote van Piet, zijn kinderen en kleinkinderen 
zijn overweldigd door de enorme belangstelling die getoond 
werd en nog steeds getoond word n.a.v. het overlijden van 
Piet Abbel.

Wij willen een ieder hiervoor hartelijk danken.

Met vriendelijke groet,
Louise Abbel



v.v. A.S.H.
Sportpark A.S.H.
Korfgraaf 3
4174 GL  Hellouw.
Tel. 0418 - 581 531

s.v. Noordeloos
Sportpark "De Noordeloos" 
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Tel. 0183 - 581 750

M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
494 TH Meteren
Tel: 0345 - 569 504

v.v. Brakel
Sportpark 't Veer
Veerdam 1
5306 AL Brakel
Tel. 0418 - 672 234

v.v. Rhelico
Sportpark Boutenstein
Boutensteinseweg 2 
456 JZ Rumpt
Tel. 06 - 5324 3884

v.v. Groot Ammers
Sportpark Gelkenes
De Boomgaard 1
2964 AV Groot-Ammers
Tel. 0841 - 661 314

v.v. RKVSC
Sportpark "De Peperd"
Veilingweg 10
5334 LB Velddriel
Tel: 0418 - 633 161

v.v. Herovina
Sportpark "De Kol"
Zworrelstraat 75
4171 AH Herwijnen
Tel. 0418 - 581 528

S.V.S 65
Sportcomplex SVS '65
Spijkse Kweldijk 81
422 CX Spijk
Tel. 0183 - 562 220

v.v. Kerkwijk
Sportpark "De drie morgen"
Molenstraat 4
535 AA Kerkwijk
Tel. 0418 - 642 504

WSV Well
Sportpark "De Hoef"
Maaijenstraat 9
5325 XH, Well
Tel. 073 - 599 2668

Tegenstanders seizoen 2018 - 2019
Ook dit jaar is Zuid  weer het toneel waar ons e elftal zal gaan 
strijden voor de punten. Dat betekent een weerzien met een 
hoop bekende clubs. Helemaal nieuw is RKVSC uit Velddriel. 
Zij speelden vorig seizoen nog op zondag. Naast Leerdam Sport 
’55 is Herovina ook als degradant teruggekeerd in deze afdeling.
Wij heten iedereen van harte welkom op ons sportcomplex.   

v.v. Lekvogels
Sportcomplex Het Bosch
Nieuwe Rijksweg 8
4128 BN Lexmond
Tel. 0347 - 341 600

v.v. Zuilichem
Sportpark "De Meijdijk"
Meidijk 2a
5305 VJ Zuilichem
Tel. 0418 -  671 415
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Dit jaar is de 4e klasse D het toneel waar 
ons e elftal zal gaan strijden voor de 
punten. We zien dit jaar weer een hoop 
oude bekende en wat enkele nieuwe 
gezichten. RKSVC is zo nieuwe gezicht zij 
komen over van de zondag.

22-09-2018 speelronde 1
Rhelico - : - Groot-Ammers
ASH - : - Lekvogels
RKVSC - : - Kerkwijk
Well - : - Herovina
Zuilichem - : - Leerdam Sport
MVV'58 - : - Brakel
SVS'65 - : - SV Noordeloos 

29-09-2018 speelronde 2
Leerdam Sport - : - Rhelico
Herovina - : - MVV'58
Lekvogels - : - Well
Brakel - : - Zuilichem
Groot-Ammers - : - ASH
Kerkwijk - : - SVS'65
SV Noordeloos - : - RKVSC

06-10-2018 speelronde 3 
Rhelico - : - ASH
Herovina - : - SV Noordeloos
6 RKVSC - : - Well
Zuilichem - : - Lekvogels
Brakel - : - Kerkwijk
MVV'58 - : - Groot-Ammers
SVS'65 - : - Leerdam Sport

13-10-2018 speelronde 4
Leerdam Sport - : - Herovina
ASH - : - SVS'65
Lekvogels - : - Rhelico
Well - : - Zuilichem
Groot-Ammers - : - RKVSC
Kerkwijk - : - MVV'58
SV Noordeloos - : - Brakel

20-10-2018 speelronde 5 
Rhelico - : - SV Noordeloos
Herovina - : - Brakel
Lekvogels - : - Kerkwijk
RKVSC - : - Leerdam Sport
Well - : - ASH
Zuilichem - : - Groot-Ammers
SVS'65 - : - MVV'58

27-10-2018 speelronde 6
Leerdam Sport - : - Lekvogels
ASH  - : - Zuilichem
Brakel - : - Rhelico
Groot-Ammers - : - SVS'65
Kerkwijk - : - Herovina
MVV'58 - : - RKVSC
SV Noordeloos - : - Well

03-11-2018 speelronde 7 
Rhelico - : - MVV'58
ASH - : - Leerdam Sport
Lekvogels - : - SV Noordeloos
RKVSC - : - Brakel
Well - : - Groot-Ammers
Zuilichem - : - Kerkwijk
SVS'65 - : - Herovina

17-11-2018 speelronde 8 
Leerdam Sport - : - Well
Herovina - : - RKVSC
Brakel - : - SVS'65
Groot-Ammers - : - Lekvogels
Kerkwijk - : - Rhelico
MVV'58 - : - ASH
SV Noordeloos - : - Zuilichem

24-11-2018 speelronde 9 
Leerdam Sport - : - MVV'58
ASH - : - Brakel
Lekvogels - : - RKVSC
Well - : - SVS'65
Zuilichem - : - Rhelico
Groot-Ammers - : - Herovina
SV Noordeloos - : - Kerkwijk

01-12-2018 speelronde 10
Rhelico - : - Well
Herovina - : - Lekvogels
RKVSC - : - ASH
Brakel - : - Leerdam Sport
Kerkwijk - : - Groot-Ammers
MVV'58 - : - SV Noordeloos
SVS'65 - : - Zuilichem

08-12-2018 speelronde 11
Rhelico - : - SVS'65
Leerdam Sport - : - Kerkwijk
ASH - : - Herovina
Lekvogels - : - MVV'58
Well - : - Brakel
Zuilichem - : - RKVSC
Groot-Ammers - : - SV Noordeloos

15-12-2018 speelronde 12
Herovina - : - Zuilichem
RKVSC - : - Rhelico
Brakel - : - Groot-Ammers
Kerkwijk - : - ASH
MVV'58 - : - Well
SV Noordeloos - : - Leerdam Sport
SVS'65 - : - Lekvogels

19-01-2019 speelronde 13
Rhelico - : - Herovina 
Leerdam Sport - : - Groot-Ammers
ASH - : - SV Noordeloos
Lekvogels - : - Brakel
RKVSC - : - SVS'65
Well - : - Kerkwijk
Zuilichem - : - MVV'58

26-01-2019 speelronde 14
Leerdam Sport - : - ASH
Herovina - : - SVS'65
Brakel - : - RKVSC
Groot-Ammers - : - Well
Kerkwijk - : - Zuilichem
MVV'58 - : - Rhelico
SV Noordeloos - : - Lekvogels

02-02-2019 speelronde 15
Rhelico - : - Kerkwijk
ASH - : - MVV'58
Lekvogels - : - Groot-Ammers
RKVSC - : - Herovina
Well - : - Leerdam Sport
Zuilichem - : - SV Noordeloos
SVS'65  - : - Brakel

09-02-2019 speelronde 16
Leerdam Sport - : - Zuilichem
Herovina - : - Well
Lekvogels - : - ASH
Brakel - : - MVV'58
Groot-Ammers - : - Rhelico
Kerkwijk - : - RKVSC
SV Noordeloos - : - SVS'65 

16-02-2019 speelronde 17 
Rhelico - : - Leerdam Sport
ASH - : - Groot-Ammers
RKVSC - : - SV Noordeloos
Well - : - Lekvogels
Zuilichem - : - Brakel
MVV'58 - : - Herovina
SVS'65 - : - Kerkwijk

09-03-2019 speelronde 18
Leerdam Sport - : - RKVSC
ASH - : - Well
Brakel - : - Herovina
Groot-Ammers - : - Zuilichem
Kerkwijk - : - Lekvogels
MVV'58 - : - SVS'65
SV Noordeloos - : - Rhelico

16-03-2019 speelronde 19
Rhelico - : - Brakel
Herovina - : - Kerkwijk
Lekvogels - : - Leerdam Sport
RKVSC - : - MVV'58
Well - : - SV Noordeloos
Zuilichem - : - ASH
SVS'65 - : - Groot-Ammers

23-03-2019 speelronde 20
Herovina - : - Rhelico
Brakel - : - Lekvogels
Groot-Ammers - : - Leerdam Sport
Kerkwijk - : - Well
MVV'58 - : - Zuilichem
SV Noordeloos - : - ASH
SVS'65 - : - RKVSC

06-04-2019 speelronde 21
Rhelico - : - RKVSC
Leerdam Sport - : - SV Noordeloos
ASH - : - Kerkwijk
Lekvogels - : - SVS'65
Well - : - MVV'58
Zuilichem - : - Herovina
Groot-Ammers - : - Brakel

13-04-2019 speelronde 22
Herovina - : - ASH
RKVSC - : - Zuilichem
Brakel - : - Well
Kerkwijk - : - Leerdam Sport
MVV'58 - : - Lekvogels
SV Noordeloos - : - Groot-Ammers
SVS'65 - : - Rhelico

20-04-2019 speelronde 23
Leerdam Sport - : - Brakel
ASH - : - RKVSC
Lekvogels - : - Herovina
Well - : - Rhelico 
Zuilichem - : - SVS'65
Groot-Ammers - : - Kerkwijk
SV Noordeloos - : - MVV'58

11-05-2019 speelronde 24
Rhelico - : - Zuilichem
Herovina - : - Groot-Ammers
RKVSC - : - Lekvogels
Brakel - : - ASH
Kerkwijk - : - SV Noordeloos
MVV'58 - : - Leerdam Sport
SVS'65 - : - Well

18-05-2019 speelronde 25
Leerdam Sport - : - SVS'65
ASH - : - Rhelico
Groot-Ammers - : - MVV'58
Kerkwijk - : - Brakel
Lekvogels - : - Zuilichem
SV Noordeloos - : - Herovina
Well - : - RKVSC 

25-05-2019 speelronde 26
Brakel - : - SV Noordeloos 
Herovina - : - Leerdam Sport
MVV'58 - : - Kerkwijk
Rhelico - : - Lekvogels
RKVSC - : - Groot-Ammers
SVS'65 - : - ASH
Zuilichem - : - Well 



een nieuw begin!

Seizoen 2018/2019 was voor onze hoofdtrainer Yoni Sahertian 
en mijzelf (Paulo Lopulalan, Hoofd Technische Commissie) al 
ergens in februari van dit jaar begonnen. Nadat er bekend was 
geworden dat wij beiden deze bovenstaande functies gingen 
uitvoeren, zijn we hard aan de slag gegaan om als club zo goed 
mogelijk voor de dag te komen voor het huidige seizoen. Zowel 
voor de senioren, dames als voor de jeugd. Een nieuwe Technis-
che Commissie zijn we gestart. Niet één voor de jeugd en één 
voor de senioren, maar één voor de gehele club. Dit omdat we 
één club zijn en we op deze manier overal van op de hoogte zijn 
wat er binnen de teams leeft en hier sneller op kunnen acteren. 
Dit alles heeft heel veel tijd en energie gekost en we zijn tegen 
een hoop dingen aangelopen. Veel positieve, maar ook minder 
leuke dingen.

1ste elftal
Naast de aanstelling van de hoofdtrainer moest ook de technis-
che staf van het 1ste elftal worden aangevuld. De verzorger en 
materiaalman zijn gelukkig gebleven. Hier zijn een paar mensen 
bijgekomen:

-Een nieuwe grensrechter
-Een teammanager
-Een assistent-trainer

Ondertussen zijn we na het vertrek van diverse spelers van 
het 1ste elftal meteen aan de slag gegaan om onze selectie 
te versterken. Zo zijn er vele mensen op gesprek geweest en 
hebben we hiervan verschillende spelers kunnen (terug)halen. 
Met de selectie die we nu hebben zijn we helemaal content en 
waarmee we het gaan doen. Ons doel zal dan ook zijn om zo 
snel mogelijk terug te keren naar de 3e klasse.

dames (Vr1)
Voor het huidige seizoen hebben we ook weer een VR1. Om 
diverse redenen hebben we het afgelopen seizoen dit team 
uit de competitie moeten halen, maar door veel gesprekken te 
voeren met de dames van het afgelopen seizoen en ook dames 
uit Leerdam die bij andere clubs speelden, hebben we toch een 
grote selectie kunnen samenstellen. Super mooi en nodig voor 
een voetbalclub. Het team is net als vele andere teams in een 
opbouwende fase en de dames beginnen langzaam aan elkaar 
te wennen en er zit een stijgende lijn in. Door vakanties en wat 
blessures hebben we helaas nog niet met het beoogde basi-
selftal kunnen spelen, maar dat komt vanzelf wel weer.

nieuw binnen de jeugd
Sinds lange tijd hebben we ook weer een JO-19, daar zijn we 
natuurlijk heel erg blij mee! Aangezien deze leeftijdsgroep de 
laatste stap voor jeugdige spelers zal zijn om vervolgens de stap 
naar de senioren te maken, vinden we het heel erg belangrijk 
dat we hiervoor een goeie trainer voor de groep hebben staan. 
Deze trainer is er gelukkig ook gekomen! Een zeer ervaren 
trainer die een rijk verleden heeft als voetballer bij BVO’s en 
zelfs in het zaalvoetbal het Nederlands elftal heeft bereikt. (zie 
ook de website)

Voor het eerst hebben we ook een meisjesteam, MO-13. Super 
leuk en we hopen dat dit niet het enige meisjesteam blijft en 
er meerdere aanmeldingen hiervoor zullen komen. Dit team is 
door de vele proeftrainingen en circuittrainingen (op zondagen) 
tot stand gekomen. Allemaal enthousiaste meisjes en ouders. 
Een heel leuk stel! Twee leuke begeleiders en twee speelsters 
uit het VR1-team zorgen voor de trainingen en begeleiding op 
zaterdagen.

Het JO-10 elftal heeft een trainer die via zijn opleiding als stage-
loper een heel seizoen een team moet begeleiden. Deze staat 
onder toezicht van de Hoofd jeugd coördinator. Hij zal hem 
begeleiden en steunen wanneer dat nodig is. Doordat Leerdam 
Sport’55 sinds kort een Erkend Leerbedrijf is geworden, is het 
mogelijk om studenten dit soort mogelijkheden te bieden.

Jeugdcoördinatoren
Voor de jeugd zijn we ook gestart met het werken met jeugd-
coördinatoren. Hoofd jeugdcoördinator Dylan van Beest en zijn 
assistent Juarth Leihitu nemen deze functies in beslag. Zij zullen 
de trainers ondersteunen en begeleiden tijdens de trainingen 
en het niveau hiervan naar een hoger plan moeten tillen, zodat 
er het maximale uit de ontwikkeling van onze jeugd gehaald 
kan worden en met als uiteindelijke doel de stap te gaan maken 
naar de senioren. Op deze manier willen we dat er eigen jeugd 
gaat doorbreken in ons 1ste elftal.

Keeperstrainer
Voor het 1ste elftal, maar ook voor de rest van de senioren en 
onze jeugd, is er een keeperstrainer binnengehaald. (zie ook 
de website) Een ervaren trainer op het gebied van keepen, wat 
toch een vak apart is binnen het voetbal. Op woensdagen zal hij 
onze keepers naar een hoger niveau proberen te brengen. Wij 
zijn erg blij met zijn komst!

Tegenslagen
Al het boven genoemde is natuurlijk geweldig, maar gaat 
uiteraard gepaard met tegenslagen, hobbels en kuilen, etc. 
Helaas is er binnen de club niet genoeg draagvlak om onze 
jeugd naar een hoger niveau te brengen. Intern wordt er een 
hoop opgelost, maar dat is vaak met dezelfde mensen. Er zijn 
helaas een aantal (jeugd)trainers/leiders weggevallen. Allemaal 
om gegronde redenen. Het blijft allemaal natuurlijk op vrijwil-
lige basis en naast het voetbal heeft iedereen ook een privé 
leven. Naast het tekort aan (jeugd)trainers, is er ook een te 
kort aan scheidsrechters, ook dit wordt intern met hangen en 
wurgen opgelost, maar ook hiervoor moeten we terugvallen op 
dezelfde vrijwilligers. Tot onze spijt is het vaste clubje scheidsre-
chters heel erg uitgedund en zijn we op zoek naar mensen die 
wedstrijden voor de jeugd en senioren wil fluiten. Gelukkig 
krijgen we ook steun vanuit onze spelers uit de selectie van het 
1ste elftal, dat helpt! We zullen nog wel veel vaker tegen dingen 
aanlopen, maar dat hoort er nou éénmaal bij.

Bouwen aan een mooie toekomst
Zoals iedereen al weet gaan we verhuizen naar een nieuw 
sportpark. De tijd vanaf nu tot aan de oplevering van het 
nieuwe complex willen we gebruiken om straks alles binnen de 
club goed op de rit te hebben. Of dit helemaal gaat lukken? Dat 
is de vraag, maar we zijn hard op weg en hebben hier iedereen 
voor nodig. Alle vrijwilligers zijn natuurlijk meer dan welkom 
om vooral onze jeugd te helpen aan trainers, leiders, grensre-
chters, etc. Het klinkt natuurlijk als een cliché, maar het is echt 
zo: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” Onze jeugd willen 
we uitbreiden, opleiden en goed begeleiden. Hier is echter wel 
draagvlak voor nodig. Hierbij zijn we natuurlijk afhankelijk van 
vrijwilligers.

Laten we met zijn allen bouwen aan een nieuw en mooi Leer-
dam Sport’55!

Met sportieve groet,
Paulo Lopulalan
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een praatje met de trainer

Naam  : Yoni Sahertian
Leeftijd  : 33 jaar
Geboren (plaats) : Leerdam

Stel je eens even voor.
Ik ben Yoni Sahertian, woon samen met mijn vriendin in Vianen 
en heb een zoon van 1,5. Ik ben geboren in Leerdam, en werk 
in Houten als Sport re-integratie-coach en daarnaast werk ik 
voor mezelf als personal trainer bij gym Nieuwegein. Ik ben in 
totaal 10-12 jaar lid denk ik, ben nu wel benieuwd hoeveel jaar 
het nu echt is.

Uit welke mensen bestaat de technische staf en wat doen ze 
precies?
Mijn staf bestaat uit de volgende mensen;
Juarth Leihittu: assistent (techniek)
Dylan van Beest: assistent 
Claudio Delil: keeperstrainer
Sven Stam: teamleider
Ridvan Elmaci: teammanager
Geert de Boer: verzorger
Gerco Oosterom: grensrechter

Welk systeem gaan we spelen?
Ik ben een trainer die niet 1 vast systeem speelt, het is afhan-
kelijk van waar de bal zich op dat moment bevind, balbezit 
tegenstander, balbezit eigen team, linker flank of rechter flank 
dat heeft het er allemaal mee te maken en daar trainen we op. 
Natuurlijk ben ik ook afhankelijk van wie er fit is.

Gaan we rekening houden met de tegenstanders?
We gaan iedere wedstrijd uit van onze eigen kwaliteiten, we 
willen verzorgd en aanvallend voetballen.

Weet je al veel over de tegenstanders?
Ik heb me nog niet echt verdiept in de tegenstanders, maar 
focus me meer op mijn eigen team. Waar ik wel vanuit ga, is 
dat het fysiek sterke ploegen zijn.

denk je een mooie balans te krijgen tussen de jeugdige en de 
wat oudere spelers?
Ja, zoals ik het nu al zie op de trainingen hoe de jonkies het op-
pakken van de oudere jongens. Ze zijn leergierig en willen beter 
worden. Communicatie en acceptatie zijn voor mij belangrijke 
punten die mijn jongens mee moeten nemen naar iedere train-
ing en wedstrijd.

Spelerspaspoort

Voetbalcarrière:
Leerdam Sport ‘55

LRC
VVV-Venlo

IJsselmeervogels
SV Jong Ambon

vv Heukelum
Leerdam Sport ‘55

Trainerscarrière:
Leerdam Sport ‘55 D-pupillen, 
Leerdam Sport ’55 C-junioren
Leerdam Sport ‘55 B-junioren

Team Maluku-indo selectie
Stichting SSBB

Leerdam Sport ’55 assistent-trainer

Zal het moeilijk worden om iedereen gemotiveerd te houden?
Ik zal er alles aan doen om mijn groep bij elkaar te houden, 
maar dat is maar 50% waarmee ik iedere speler kan helpen, de 
andere 50% ligt bij de speler zelf!

Waar moet onze aanvoerder aan voldoen?
Discipline en een voorbeeld zijn voor het team met het oog op 
de toekomst. In het team wat ik nu heb, heb ik in elke linie een 
aanvoerder dat maakt het voor mij een stuk makkelijker qua 
coaching.

Je hebt nu een goed beeld van de spelers, dus waar hoop je 
op?
Met de groep die we nu hebben, moet je voor promotie gaan.

Wat verwacht je van onze supporters?
Dat ze ons steunen in goede tijden maar ook in wat mindere 
tijden, een seizoen heeft 10 maanden en dat is lang, dus blijf 
positief maar wel kritisch.

Jaco Brongers.

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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Jeugd nieuws

Beste leden, supporters, bestuurders, sponsoren en andere 
belangstellenden van Leerdam Sport '55. Het is niet nieuw meer 
maar om nogmaals aan te geven zijn wij binnen onze verenig-
ing een andere koers gaan varen, er hebben wat veranderingen 
plaatsgevonden binnen onze vereniging en dus ook binnen 
onze jeugdafdeling. Ik mag met trots en met enige waardering 
wel tot de conclusie komen dat de veranderingen een positief 
effect hebben binnen onze club met uiteraard het oog op de 
toekomst.

Beleid, visie en toekomstperspectieven
Volgens een bepaalde visie, welke in lijn liggen met de visie van 
onze hoofdtrainer Yoni Sahertian en de visie van onze Hoofd 
technische commissie Paulo Lopulalan, uiteraard in goed over-
leg en met goedkeuring van ons bestuur, zijn wij halverwege 
vorig seizoen gestart met eventuele veranderingen, verander-
ingen met het oog op de toekomst, met de toekomst bedoel ik 
het oog op het aanstaande nieuwe sportcomplex en wellicht 
nog belangrijker het oog op een 'eigen identiteit', een eerste 
elftal met opgeleide jongens vanuit de jeugd van ons Leerdam 
Sport '55.

De voorbereidingen zijn met nog een week voor de boeg al 
bijna ten einde, aanstaande zaterdag d.d. 22 september zul-
len wij het seizoen starten 'voor het eggie', de competitie zal 
komende zaterdag starten, hetgeen waar wij allemaal naar 
hebben uitgekeken.

Jeugd Leerdam Sport representatief
Binnen elke categorie een representatief team, een O19, O17, 
O15, O13/1 en O13/2, MO13, O11, O10, O8 en O7 welke de 
afgelopen weken hebben laten zien dat wij als vereniging zijnde 
groeien naar een gezonde organisatie waarin wij voor elkaar 
en vooral met elkaar de mooie sport voetbal kunnen en willen 
bedrijven met passie, plezier en enthousiasme.

AVG verklaringen / privacy formulieren nieuwe opzet
Rond de start van de competitie zullen wij, zoals eerder ver-
meld, verder gaan met de ontwikkelingen van zowel de club 
maar zeker ook de progressie van de individuele jeugdspelers, 
op het moment dat wij de formulieren van de nieuwe privacy 
wetgeving retour hebben ontvangen van iedere jeugdspeler 
kunnen Juarth Leihitu en ikzelf verder gaan borduren op onze 
plannen, ter ontwikkeling van onze jeugdsectie.

PoP formulieren, persoonlijk ontwikkelingsplan
Ik doel hiermee op de POP formulieren met het bijlage formuli-
er waarin wij een compleet beeld kunnen vormen per individu, 
een beeld om onze jeugdspelers te helpen in de progressie, om 
zodoende te kunnen realiseren dat er doorstroming ontstaat 
richting het eerste elftal van onze vereniging. Alles valt of staat 
uiteraard met het plezier en het enthousiasme van onze indivi-
duele jeugdspelers voor zowel jongens als meisjes.

Tweemaal per seizoen zullen wij POP gesprekken voeren met 
onze jeugdspelers, d.m.v. de POP formulieren kunnen wij de 
gewenste ontwikkelpunten behandelen en toetsen, de gesprek-
ken met spelers en/of ouders zorgen ervoor dat wij als trainers 
en spelers kunnen realiseren dat er progressie ontstaat op de 
punten waar het individu aan wilt werken, puur en alleen om 
onze jeugd te helpen in ontwikkeling om samen te kijken en 
realiseren waar de top ligt van onze individuele jeugdspelers.

doorstroom per categorie met het uiteindelijke doel een plek 
binnen onze A selectie
Rond de winterstop zullen wij gaan werken volgens onze plan-
nen om doorstroom te kunnen realiseren richting de hogere 
leeftijdsklassen, dit betekent dat wij periodiek spelers vanuit 
een bepaald team laten meetrainen met een team welke hoger 
speelt in leeftijd, op de eerste plaats als gewenning maar zeker 
ook gezien de ontwikkeling van onze spelers, om een voorbeeld 
te noemen: een speler van de O17 welke een prikkel nodig 
heeft in ontwikkeling eenmaal mee te laten trainen binnen onze 
O19, dit geeft niet alleen vertrouwen maar het laat ook zien 
waar wij binnen onze jeugdsectie voor staan, wij willen de jeugd 
brengen naar ons vlaggenschip, hiermee laten wij derhalve zien 
dat wij de jeugd willen brengen naar waar zij het allemaal voor 
doen, naast het plezier en enthousiasme dat zij uitstralen op de 
trainingen en in hun wedstrijden.

Uitreiking PoP formulieren en speler/ouderavond Leerdam 
Sport '55 jeugdsectie
Op het moment dat de AVG formulieren rond zijn zullen wij een 
informatiebijeenkomst inlassen om op deze avond duidelijk te 
maken wat hierin onze plannen zijn, op deze avond zal ik een 
PowerPoint presentatie verzorgen in de kantine en zullen wij 
de POP bijlage formulieren uitreiken aan iedere jeugdspeler, 
wanneer deze avond gepland zal worden is op dit moment niet 
duidelijk maar dit zal binnen twee weken worden gepland, 
hierover zullen jullie t.z.t. worden geïnformeerd. Tevens zal ik 
op deze avond aangeven wanneer en op welke manier wij een 
vervolg zullen geven aan de CT (circuit) trainingen, afgelopen 
seizoen hebben wij driemaal in circuit getraind met een positief 
effect.

dank en waardering
Tenslotte wil ik graag de waardering uitspreken met het oog op 
de samenwerking tussen trainers, ouders, bestuurders, TC leden 
en zeker niet te vergeten onze huismeester Jielis, communicatie 
en de juiste samenwerking zorgen voor een goede sfeer, wij 
staan voor binding, binding tussen trainers en spelers, binding 
tussen ouders en spelers, binding tussen ouders en trainers, 
binding tussen eerste elftal spelers en jeugdspelers, daarin voel 
ik mij verplicht om mijn waardering uit te spreken naar Paulo 
Lopulalan onze HTC, naar Juarth Leihitu en ons bestuur, als wij 
spreken over progressie dan zien wij hierin ook mooie ontwik-
kelingen.

Jeugdspelers en trainers, ik geniet van de momenten op de 
trainingsvelden waarin ik zeer tevreden ben over de opkomst 
binnen de teams, de oefenstof welke wij behandelen, het 
plezier dat wij uitstralen op verschillende momenten en vooral 
op het feit dat wij allemaal trachten uit te stralen, plezier en 
beleving, Leerdam Sport '55 leeft.

Ons motto was en zou hedendaags nog altijd moeten zijn 'Leer-
dam Sport '55 mas que un club' 

Sportieve groet vanuit de jeugdsectie,
Dylan van Beest i.s.m. Juarth Leihitu (coördinatie Jeugd LS'55)



            De Brug I september 2018        16

Ze voetballen al weer een tijdje in het eerste van ONS Leer-
dam Sport ’55. roger en eloys Tapirima. Beide zijn geboren en 
opgegroeid in Leerdam. Je zou het niet denken, eloys is pas 
22 jaar maar speelt al 7 jaar in het eerste. roger is de oudere 
broer, is 28 jaar, getrouwd, heeft 2 kinderen en is logistiek 
Teamleider in Vianen. Eloys woont samen, heeft een zoon en 
werkt op de glasfabriek. Aan de hand van wat vragen zullen 
we deze stille krachten wat beter leren kennen en waarom 
hun liefde voor onze CLUB zo groot is.

Wanneer zijn jullie begonnen met voetballen?
Roger begint: “Toen ik 4 jaar oud was ben ik gaan trainen en op 
mijn vijfde ben ik begonnen met voetballen.” Eloys gaat verder: 
“Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde maar ik kan me nog herin-
neren dat ik met voetballen ben begonnen in de F6.”

Welke elftallen hebben jullie allemaal tijdens je jeugd door-
lopen?
Eloys zegt: “Ik ben dus begonnen in de F6 maar al snel ging ik 
naar de F1, daarna heb ik in alle selectie elftallen van de jeugd 
gespeeld.” Roger vertelt: “Ik weet niet meer waar ik in ben 
gestart maar vanaf de D1 heb ik altijd in de selectie elftallen 
gespeeld.”

Hebben jullie veel vrienden overgehouden uit de jeugd-
elftallen?
Eloys zegt gelijk: “Eigenlijk al mijn vrienden, tot vandaag ga ik 
nog steeds allemaal met ze om.” Roger gaat verder: “Ik heb er 
veel vrienden aan over gehouden, ik voetbal er zelfs nog met 
eentje, namelijk Mark Steenbeek.”

Hebben jullie leuke dingen meegemaakt in de jeugd?
Roger zegt: “Jazeker, we speelden altijd tegen leuke teams 
en hadden altijd het idee dat we het samen moesten doen, 
daardoor ontstond er altijd een speciale band onder elkaar, als 
ik er nu weer aan terug denk doe ik dat met veel plezier.” Eloys 
vervolgt: “De leuke dingen uit die tijd die ik heb gedaan was 
eigenlijk kattenkwaad, toen vond ik het leuk, maar nu schaam ik 
me er wel een beetje voor.”

Roger jij hebt nu een tijd lager gespeeld, wat heeft jou ertoe 
aangezet om weer voor het eerste te gaan?
Ik heb nu weer meer tijd om te trainen, want de kinderen zijn 
wat ouder. Ook het niveau en de kwaliteit van de spelers van de 
huidige selectie spelen mee, maar ook de 2 voorgaande trainers 
lagen mij niet zo, of dat nou aan mij lag of aan hun, daar zal ik 
wel nooit meer achter komen. Eigenlijk had ik er nog helemaal 
niet aan gedacht maar toen Yoni mij vroeg om terug te komen 
voelde ik me wel vereerd en heb ik er geen een moment over 
getwijfeld.

eloys, roger is nu een paar keer aanvoerder geweest, hoe doet 
hij het?
Dat doet hij wel goed. Als hij die band om heeft gedraagt hij 
zich heel volwassen en probeert hij de jongere jongens te 
helpen waar nodig is. Soms vind ik dat hij tijdens de wedstrijden 
te veel praat en meer met randzaken bezig is, terwijl hij zich 
meer als leider moet opstellen.

Hebben jullie al veel samengespeeld?
Roger zegt: “De laatste jaren wel, Eloys kwam bij het eerste 
toen we naar de derde klasse waren gepromoveerd. In het 
begin was het een leuke tijd en groep, daardoor denk ik dat we 
het zover geschopt hebben, zelfs tot de eerste klasse.” 
Eloys vervolgt: “Helaas kwamen daarna de slechte jaren, maar 
we hebben nooit de moed verloren en dachten altijd dat het 
wel goed kwam. Zelf had ik het gevoel dat we met die selectie 
te snel promoveerden terwijl de CLUB daar nog niet klaar voor 
was en wij daardoor in een vrije val kwamen.”

Hoe gaan jullie met elkaar om in het veld?
Roger vertelt: “Eigenlijk zijn we te hard voor elkaar, ik vind 
namelijk dat Eloys veel beter kan. Ook al speelt hij een goeie 
wedstrijd vind ik nog dat het beter kan. Vooral in de omschake-
ling moet hij beter zijn best doen, ik zeg altijd tegen hem dat je 
de wil moet hebben om de bal terug te willen veroveren, daar 
verzaakt hij nog wel eens in.” Eloys vervolgt: “Af en toe kan 
het dagen duren voor we het hebben uitgepraat over wie nou 
eigenlijk gelijk heeft en over hoe het te doen, gelukkig komen 
we er altijd uit.”

Wat is de beste en slechtste eigenschap van je broer?
Eloys zegt: “Zijn slechtste eigenschap is dat hij weleens eigen-
wijs is maar zijn beste eigenschap is dat hij altijd zijn koppie 
erbij houd en dat wil ik nog wel eens vergeten.” Roger vult aan: 
“Zijn beste eigenschap is dat hij bij balbezit geen rare dingen 
doet en zoals je al weet de slechtste eigenschap is bij de om-
schakeling, hij rent wel naar achteren, maar toch vergeet hij dan 
zijn verdedigende taken.”

nu jullie kinderen hebben, hoe kijken jullie nu naar het voet-
ballen?
Roger begint: “Mijn visie op het voetballen zal altijd hetzelfde 
blijven, je moet alles geven en er voor gaan, maar doordat ik 
kinderen kreeg heb ik twee jaar een stapje terug gedaan, ik 
wilde gewoon tijd met ze door brengen, nu ze wat ouder zijn 
wil ik weer fitter worden en plezier krijgen in het voetballen.” 
Eloys gaat verder: “Ik denk ook nog steeds hetzelfde over het 
spelletje, door te voetballen word ik blij en als ik hierdoor mijn 
steentje kan bijdragen aan de overwinning en de club kan ik 
daar alleen maar trots op zijn.”

Roger en Eloys Tapirima 
hebben weer plezier

"WIJ ZIJN 
LEERDAM SPORT 
kOM MAAR OP"
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Wanneer de kinderen wat groter zijn en bij Leerdam Sport 
spelen willen jullie ze dan gaan begeleiden?
Roger begint: “Als ik er tijd voor heb wel, maar dat is nog zo ver 
weg, ik wil me eerst helemaal op het eerste richten. 
Waar ik wel bang voor ben is dat ik tijdens de wedstrijden zo’n 
schreeuwende vader wordt waar iedereen een hekel aan heeft.” 
Eloys zegt: “Doordat ik in de ploegen zit wordt het voor mij 
moeilijk om wat te doen, maar ik ga zeker proberen om er elke 
wedstrijd bij te zijn. Wanneer ik er dan bij ben wil ik ook wel 
een keer fluiten, als dat me dan bevalt, wil ik er wel mee door-
gaan, maar dan alleen voor de allerkleinsten. De jeugd heeft 
immers de toekomst.”

Zijn jullie nog steeds gemotiveerd om alles er uit te halen?
Eloys vertelt: “Ik heb nu twee slechte jaren gehad, maar onder 
Yoni heb ik echt weer plezier gekregen in het spelletje. 
Ik ga nu weer fluitend naar het veld, zoveel plezier heb ik er 
weer in.” Roger gaat verder: “Met Yoni is er eindelijk weer een 
klik tussen de trainer en de groep, dat geld zeker voor mij. 
Tijdens de trainingen en wedstrijden heb ik dan ook het gevoel 
dat ik toch dat stapje meer wil zetten. Zo zie je maar weer hoe 
belangrijk het is wat voor iemand voor de groep staat, je kan 
dan wel hele goede trainingsprogramma’s hebben, maar als je 
niet met elkaar kan omgaan, gaat er toch wat mis.”

Wat vinden jullie van de huidige selectie?
Eloys zegt: “We zijn nog geen ploeg, de opkomst bij de trainin-
gen is te laag, dat komt ook doordat de jongens uit het tweede 
verstek laten gaan. Laten we hopen dat bij de start van de 
competitie we er staan en kunnen zeggen, ‘WIJ ZIJN LEERDAM 
SPORT’, kom maar op.” Roger vervolgt: “Oké, we zijn nog geen 
ploeg maar we zijn zeker wel op de goede weg. Het enige 
wat we er nog uit moeten halen is dat sommige jongens hun 
energie aan de verkeerde dingen besteden, als we dat eruit 
kunnen krijgen zijn we er klaar voor. Als we dan onze energie 
in die positieve dingen steken zullen onze tegenstanders met 
knikkende knieën naar ons toe komen. Met deze selectie valt er 
zeker wat te halen, als we elkaar maar respecteren en dingen 
van elkaar aannemen.”

Gaat Leerdam Sport weer de goede kant op?
Roger zegt: “Ik vind de sfeer momenteel heel goed, zowel in de 
vereniging als bij de selectie. In de voorgaande jaren leefde de 
selectie toch op een soort eilandje. Dit jaar zie je dat niet en dat 
is toch wel te danken aan de technische staf en de vele vrijwil-
ligers van de CLUB, je hebt nu echt het gevoel dat je ergens deel 
van uit maakt.” Eloys gaat verder: “Vorig jaar had ik wel eens 
van, ik moet eigenlijk gaan trainen maar ik ga nu toch liever 
leuke dingen met mijn zoon. Dit jaar heb ik daar geen moment 
aan gedacht, ik doe nog steeds veel met mijn zoon maar dan 
buiten de voetbaltijden om.”

Wie is jullie idool bij Leerdam Sport?
Roger begint: “Ik kan maar op twee mensen komen, dat is 
natuurlijk mijn schoonvader ook al noem ik hem oom, oom Dick 
(Kruijs) en Yilmaz Toktas. Als ik die twee bezig zag dacht ik altijd, 
zo wil ik ook kunnen voetballen, ze lieten de moeilijkste acties 
er simpel uit zien.” Eloys vervolgt: “Ik heb niet echt iemand, 
maar dat komt misschien omdat ik al heel jong voor het eerste 
uit kwam. Toen ik heel klein was speelde het eerste nog op 
zondag en ging ik dan veel liever met mijn vrienden op straat 
voetballen.”

Willen jullie nog wat kwijt?
Eloys zegt: “Ik hoop dat de club wat meer investeert in de 
jeugd, dat is toch de toekomst, want ik heb toch het gevoel dat 
er meer uit is te halen als de mensen op de juiste plek worden 
neergezet.” Roger eindigt met: “Ik hoop dat we goed zullen 
presteren met het eerste en iedereen op zaterdag kunnen ver-
maken zodat we hoog zullen eindigen.”

Jaco Brongers.
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JA OF Nee !

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: Jeffrey Brendal
Eftal: 2e elftal zondag 
Positie: Centraal middenvelder
Lid sinds:  2014

09. Fan van Kunstgras? Nee
10. Ben jij beter dan Glenn? Ja
11. Gaan jullie dit seizoen weer voor het kampioenschap? Ja
12. Heb je wel eens in het Nederlands elftal gespeeld? Ja
13. Ben jij een mooi geschenk aan het voetbal Nee
14. Scoort Ton altijd de winnende? Nee
15. Biertje na de wedstrijd? Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

gras

Gras, echt gras, groen gras, geel gras, kort gras, citroen gras, 
kunst gras, zolang het maar geen lang gras is!

Leerdam Sport is natuurlijk al een heel beroemde verenig-
ing. In Leerdam. Vinden wij. En natuurlijk zijn er zat mensen 
die ons, dan wel uit het roemruchte verleden, dan wel uit het 
meer recente verleden kennen. En die bekendheid is dan vooral 
gerelateerd aan wedstrijden die in competitie- of beker verband 
gespeeld werden.

Maarrrr, er is daarnaast een factor die zonder dat er überhaupt 
een bal in de buurt was, het AD haalde. En dat ging over de 
lengte van het gras op ons complex c.q. het hoofdveld! Het 
haalde zomaar het AD een paar jaar geleden.

Dat gras was al tijden een doorn in het oog van de actieve 
voetballers. Die vonden dat gras veel te lang, waardoor het erg 
stroperig aan voelde, waardoor je er slecht op kon dribbelen 
en bovendien haalde dat lange gras de snelheid uit het spel. En 
hier en daar was er iemand die meende dat je dan zelfs de wat 
kleinere spelers gewoon niet met goed fatsoen kon opstellen. 
Zo lang was ons gras.

Hoe het kwam, kwam het! Een journalist had zijn oren en ogen 
niet in zijn broekzak en wist van de hoed en de rand en meldde 
dat de lengte van het gras op het hoofdveld nogal een dingetje 
was. En hij had het bij het rechte eind. Hoewel niet iedereen 
het daar mee eens was.

Bijna net zoveel bondscoaches als er in NL zijn, zoveel mensen 
lieten weten wat zij van dat lange gras vonden. De onderhoud-
sploeg bij monde van de hoofd maaier liet weten het daarmee 
oneens te zijn. Hoe dan ook bij LS gold het principe wie maait 
bepaalt en wie voetbalt moet gewoon voetballen.

Nadien is er een korte periode geweest dat ik heel veel geluk-
kige gebruikers in ieder geval op het hoofdveld zag. Hoewel 
het de koudste periode van het voetbalseizoen was, was het 
zalig om op het hoofdveld te voetballen. Het gras was ultra kort 
(gemaaid?) vanwege het najaars/winteronderhoud: de bezand-
ing. Oké, wel veel zand, heel veel zelfs, maar ook heel kort gras. 

De punten liepen toen binnen. Snel spel waar de tegenstanders 
geen raad mee wist.

Het gras bleef echter na die koude periode onderwerp van 
gesprek. Ieder seizoen, iedere jaargetijde, bijna iedere week of 
iedere wedstrijd.

Totdat de nieuwbouwplannen actueel werden en er een kun-
stgrasveld in het vooruitzicht werd gesteld, maar ook extern 
onderhoud. Aan beide kanten werd al gedacht dat een groot 
deel van de discussie van de lengte van het gras snel achter ons 
zou komen te liggen.

Zover is het echter nog niet. Sterker, naast lang gras, e/o kunst-
gras heeft iets nieuws zijn intrede gedaan. Al snel werd gecon-
cludeerd dat dat een gevolg is van het jaren geleden ingekochte 
vervuilde graszaad. Ieder jaar na de zomer is er iets te zien van 
dat verkeerde graszaad, maar dit jaar spant het echt de kroon. 
De traphoek is groen van, wat door de voetballers tot varkens-
gras is gedoopt. Er is een naïeveling geweest die getracht heeft 
een begin te maken met het handmatig verwijderen van dat 
gras, maar dat bleek een heilloze missie. 2 weken later heeft 
het bestuur de ernst van de situatie ingezien en besloten dat de 
veiligheid in het geding was. Je kan nl. makkelijk verstrikt raken 
in de dichtheid en de enorme lengte van de tentakels van het 
varkensgras met kans op blessures. Er is met gif gespoten in de 
week van 10/09. Misschien mocht er wel niet getraind worden. 
Er werd geopperd om dan maar naar het hoofdveld uit te wijken 
voor de training, waar inmiddels een externe deskundige de 
scepter zwaait over het m.i. nog steeds lange gras. Dat bleek 
echter geen optie. De traphoek was slechts 1 avond uit de 
running. Nu maar hopen dat de traphoek er straks niet als een 
zandvlakte uitziet….……hoewel………. over lang gras kan dan in 
ieder geval niet geklaagd worden.

Bernardus



Kerkstraat 1, 4141 AT 
Leerdam centrum
Tel. 0345  - 61 23 27
info@bakkerijdejager.nl

Warme Bakker

Gas
Water

Elektra
Dakwerk

Beveiliging
Telefonie

Data
Cv

Nijverheidstraat 18B 4143HM LEERDAM   0345-612118   www.verkuilbv.nl

J.van Kooten
KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerkstaat 11 - Leerdam  Tel. 0345-612294

J.van Kooten
Kerstase

haarverzorging

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

Rhenoyseweg 48, 41452 EL Rhenoy
Tel. 0345 - 681281 Fax. 0345 - 683756

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

• Van Es •
 * Sportprijzen
     * Graveerwerk
        * Naamplaten
          * BeletteringHoogstraat 54

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

POPULAIR 
KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ
Vlietskant 29 - 4141 CK Leerdam Tel. 0345-61 68 55

Openingstijden: Maandag   13.00-18.00 uur
Dindsdag t/m Donderdag    09.30-18.00 uur
Dindsdag t/m       Vrijdag    09.30-21.00 uur
Dindsdag t/m     Zaterdag    09.30-21.00 uur

ESMAN HOVENIERSBEDRIJF
• SIERBESTRATING                  •ONTWERP
• AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

Tel.     0345 - 63 22 75
Fax.    0345 - 53 53 88
Gsm. 06 - 54 24 27 03s
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HIER U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 6 95 05

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

0345 - 6 95 05



            21       De Brug I september 2018             De Brug I september 2018        20

Van de sponsor commissie.

Wij verzoeken al onze leden, donateurs en sympathisanten 
alle aankopen, uiteraad indien dit mogelijk is, te doen bij onze 
partners/sponsoren van de vereniging.

Zij steunen ons, Wij steunen hen.

Wij krijgen nogal eens de opmerking dat men niet en/of weinig 
mensen van onze vereniging in de winkel zien. Laat weten dat 
je van Leerdam Sport'55 bent, aangezien zij ook niet iedereen 
meer kennen van onze vereniging

IEDEREEN ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING.

Namens de sponsor-partnercommissie

Afternet .nl 
Autoschade Leerdam BV
Alexy's
Bakker Bart
Bloemenboetiek Fluitekruid
Boek en Co 
Café Fonteintje
Cafetaria Beja
Café-Eetsalon “De Zwaan”
Chin-Ind. Rest. China Garden
Cigo Leerdam
Cor & Dit
Dent All Care
De Graaf Visspecialiteiten
De Leeuw Auto's
De Vier Heerlijkheden
Eddy de Keyzer
Eetcafé de Knijp
Effe Anders Mini Warenhuis
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
Fysio Maarten Vreeburg
FLEX-DRIVER

PrintPro Leerdam
Grand Café m’n Moeder
Ger Boekelman & Rie van Wijk 
Haarmode J. van Kooten
Henk van Beek Koeriersbedrijf
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Het Kontakt
JPL Daktechniek
Jo's Feet & Skincare Pedicure en
schoonheids specialiste
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Cees Bel
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Koeriersdienst Leerdam
Koppelhoeve Kaaswinkel
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo
MSE Metal Service Europe BV
Peter Balsters Beddenspecialist
Plusmarkt Teeuw

Restaurant 't Veerhuis 
Restaurant Het Oude Posthuis
Schoenrep. A. Versantvoort
Schoensleutelaar
SNS Regiobank
SNS Bank Leerdam
Steenplaza Frans de Bruijn
Story assurantiën
Tandarts van Slooten
Tandarts de Wildt
Thuisin van den Berg
TML Holland
Tweewielercentrum v. Bruggen
Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters-Makelaars-& 
Taxatiekantoor
Van Voorden Scooters
Van de Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Versluis Optiek
Vink Motoren
Wuite Vrijetijdsmode

WeDSTrIJDBALLeN SeIZOeN 2018 – 2019 geSCHONKeN DOOr:

SPONSOR-PARTNERPAS:
Onze creatieve ontwerper heeft ook dit keer weer een schit-
terend ontwerp gemaakt voor de PARTNER-SPONSORPAS van 
v.v. Leerdam Sport ’55, welke dit keer voor 2 seizoenen geldig 
zal zijn. Wanneer dit clubblad verschijnt moeten alle Leerdam 
Sport sponsoren/partners deze pas hebben ontvangen. Indien 
u als sponsor/partner deze pas niet heeft gekregen, vernemen 
wij dit gaarne van u, zodat wij deze fout kunnen herstellen. Wij 
hopen dan ook, u dit voetbalseizoen te kunnen ontmoeten op 
ons huidige complex en wellicht volgend seizoen op ons nieuwe 
complex.

WedSTrIJdBALLen
Trots zijn wij op de sponsoren van de wedstrijdballen voor de 
elftallen van onze vereniging. Dankzij deze sponsoren kunnen 
dit seizoen onze spelers en speelsters van jong tot oud met een 
mooie, maar vooral goede wedstrijdbal spelen.

Ook trots maar vooral dankbaar zijn wij op ons lid COR SLEEU-
WENHOEK, welke veel tijd en werk heeft gestoken om deze, in 
totaal 67 WEDSTRIJDBALLEN, op te halen.

Wij zullen deze sponsoren vermelden op de aanplakbiljetten 
van de wedstrijden van ons 1e elftal, geluidsinstallatie en bor-
dreclame in onze kantine en clubblad.

Namens de partnercommissie
Wil Sleeuwits.

LEERDAM 

SPORT ’55
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2007 leerdam sport 3 kampioen 
Stnd: F. Verhoeks, M. van Leusden, M. Blommers, H. Hennekes, W. Elbertse, D. de Jong, J. Klok, E. Pannekoek, 

A. van de Linden, M. Hennekes, T. van Lent, B. van de Kolk 
Ztnd: J. Latumaerissa, J. van Hemert, J. Wattimury, E. Niks, D. Sleeuwits, D. Kruijs, R. Tuankotta, J. van de Linden.

Kampioen van toen.

In deze rubriek nemen we een kijkje in het verleden en 
belichten we een kampioenselftal uit de rijke historie van 
onS Leerdam Sport ‘55. deze keer gaan we samen met Wout 
Elberse en Adrie van de Linden terug naar het 3e elftal uit het 
seizoen 2007/2008.

Eens was hij er heel dicht met de A2, maar tijdens de laatste 
wedstrijd van het seizoen werd het kampioenschap alsnog ver-
speeld doordat 10 man van het elftal waren geschorst. “Uitein-
delijk heeft het 44 seizoenen geduurd voordat ik voor het eerst 
in mijn voetbal carrière kampioen ben geworden,” vertelt Adrie: 
“Bijzonder kan je dit seizoen wel noemen, helemaal voor mij.”

Wout vervolgt: “Ondanks dat er veel oudere spelers in het elftal 
aanwezig waren speelden we nog niet in de veteranen afdeling. 
Het was een gewone regulaire competitie. Waar we af en toe 
tegen jongens speelden die meer dan de helft jonger waren. 
Onze razende reporter Frank die na elke wedstrijd een verslag 
schreef haalde dat elke keer weer aan, wanneer er weer een 
stel opgeschoten jongeren dat weekend het veld op waren 
gekomen.”

Adrie gaat verder: “We hadden een leuk elftal dat seizoen met 
allemaal wat oudere Leerdam Sporters en een enkele aanvull-
ing. We hadden met Joop en Joost twee snelle backs die er nog 
wel eens over heen gingen en zo voor extra gevaar zorgden. 
Dick de Jong en Henk Hennekes stonden centraal achter in. Met 
Dick Kruijs hadden we creativiteit en rust op het middenveld. 
Dat was met Johan van de Linden die ook op het middenveld 
stond wat minder.” “Ik stond samen met Danny in de spits. 
Het ging redelijk goed dat jaar, ik scoorde volgens mij 54 x dat 
seizoen,” vertelt Wout: “Danny had daar trouwens wel een 
groot aandeel in.”

De competitie speelde zich voor een groot gedeelte af rond de 
rivieren. Maurik, Rossum, Waalkanters, Wadenoijen, dat soort 
clubs allemaal en natuurlijk niet te vergeten onze eeuwige ‘par-
tijdige’ rivalen GVV. Maar GVV was verassend genoeg niet onze 
grootste concurrent dat seizoen. We waren samen met BZS 
veruit de sterkste elftallen dat seizoen. We hebben uiteindelijk 
1 x verloren en 1x keer gelijk gespeeld. De verloren wedstrijd 
was zoals gewoonlijk uit bij GVV, volgens mij hebben we daar 
ook nog nooit een wedstrijd gewonnen.

De wedstrijd die we gelijk speelden was tegelijkertijd ook onze 
kampioenswedstrijd. We moesten uit tegen BZS en hadden 
genoeg aan een gelijk spel. Daar hadden ze toen al kunstgras, 
dat zelfde veld ligt er trouwens nu nog steeds en toen was het 
al niet best. “Voor mij was het de eerste keer op kunstgras,” 
zegt Wout: “In mijn onwetendheid nam ik ook gewoon een 
sliding, ik heb daar nog weken last van gehad. Het was ook een 
van de meest lastige wedstrijd dat seizoen. Misschien was het 
wat spanning maar dat BZS met een hevig aangesterkt elftal 
aankwam speelde misschien ook wel mee. Er stonden ineens 2 
spitsen van het tweede elftal in.” “Ik heb die wedstrijd toen ook 
maar een helft gevoetbald,” zegt Adrie: “We speelden uitein-
delijk toch gelijk en werden in het hol van de leeuw toch nog 
kampioen.”

Bij terugkomst in de kantine van Leerdam sport hebben we toen 
nog een leuk feestje tot in de late uurtjes gevierd. Onze toen-
malige leider Bertus kondigde tijdens het feest met een emo-
tionele speech zijn eerste afscheid aan. We hebben Bertus toen 
met een geïmproviseerd bloemetje bedankt voor zijn tomeloze 
inzet. Achteraf niet wetende dat hij ons toch niet kon missen en 
nog een keer of 13 afscheid heeft genomen van ons.



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

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

DE WITH
Tuin- en Parktechniek

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

Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
DE WITH

Tuin- en Parktechniek

WWW.ARBOBHV.NLWWW.ARBOBHV.NL
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AGENDA ALGEMENELEDENVERGADERING:

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

maandag 10 december 2018,  aanvang 19:30 uur in de grote kantine

01 Opening
02 Nieuwbouw sportpark Leerdam Sport ‘55
03 Vaststellen agenda
04 Ingekomen stukken
05 Vaststellen notulen vorige vergadering (28 november 2017)
06 Vaststellen jaarverslag secretaris
07 Vaststellen financieel verslag 2017 – 2018 en begroting 2018 – 2019 *
08 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Jeroen de Bruin (penningmeester)

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

09 Vaststelling diverse commissies
10 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
11 Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 3 december 2018

namens het bestuur,

Henri van Wijk
Secretaris

LEERDAM 

SPORT ’55



T +31 (0)345 638 570
F +31 (0)345 618 782
M +31 (0)644 744 285
www.vsi.nl

VSI
Gildenstraat 36
4143 HS Leerdam
The Netherlands

www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

Westwal 6 - Leerdam 4141 AP - Leerdam -  0345 - 613186

Nieuwstraat 74-76, 4142 CD Leerdam, Tel: 0345 - 61 24 47
Ook voor koude bu�etten en div. salades. 



Ping!!
Mijn mobiele telefoon geeft aan dat er een Whats App-bericht 
binnenkomt. Het is 1 augustus. Nieuwsgierig lees ik het bericht. 
Het is afkomstig van de redactie van De Brug. “Hey Daan, heb jij 
alweer een stukje kunnen schrijven voor onze volgende Brug?” 
Het bericht overvalt me. Het is tenslotte zomerstop, ZO-MER-
STOP!! Dan denk ik nog niet aan een nieuwe bijdrage voor onze 
clubkrant. Wat denkt ie wel niet die gast. De volgende dag app 
ik hem netjes terug dat ik nog op vakantie ga, graag wil weten 
wanneer het artikel moet worden ingeleverd en ook nog niet 
weet waar ik over moet schrijven. Ik hoop dat ik even rust van 
hem krijg. Nog geen tien minuten later hoor ik het welbekende 
“ping“ weer. Je kunt wel raden wie dat is, precies weer de re-
dactie. “Ergens eind augustus / begin september. Misschien kan 
je je licht werpen op de VAR of zo.“ Luidt het nieuwe bericht. 
Het laatste is een beetje tegen mijn principes in, omdat ik het 
liefste alleen over ONZE club wil schrijven. Een beetje inspira-
tieloos (Excuses aan de lezer!) begin ik toch maar over de VAR.

De officiële afkorting staat voor ‘Video Assistance Referee’. Ech-
ter na een aantal maanden zijn er al diverse andere afkortingen 
genoemd. Trainer Alfons Groenendijk van ADO den Haag had 
al twee varianten, t.w. ‘Vreselijke Arbitrale Ravage’ en ‘Voor 
ADO Rampzalig’. En er zijn er nog meer, zoals ‘Voor Arbiter 
Rustgevend’ en ‘Vervolg Aktie Rampzalig’. Kortom, de afkortin-
gen zeggen al genoeg hoe wij over de VAR denken, niet echt 
positief!

Fair Play

Uiteindelijk is het wel bedoeld om de Fair Play te verhogen. Fair 
Play willen we ook graag in het amateurvoetbal zien. Is de VAR 
dan ook in te voeren in het amateurvoetbal? Wijzigingen door 
de KNVB zijn wel op komst. Zo is er al wel besloten om bij de 
kleinste jeugd zonder scheidsrechter te spelen, een goed teken, 
het bevordert het spelplezier en hopelijk genieten naast de 
spelertjes ook de ouders van deze kinderen.

We wachten op meer Fair Play-verhogende wijzigingen van de 
KNVB. Hoewel, soms duurt wachten gewoon te lang. ik geef 
de KNVB hierbij gratis advies voor de lagere regionen van het 
amateur- en jeugdvoetbal: “Laat de uitspelende partij een 
scheidsrechter meenemen en de rest van de gastvrijheid en 
administratie overlaten aan de thuis spelende vereniging.“ Het 
zou de partijdigheid in ieder geval terugdringen en dus Fair Play 
verhogen. En dat laatste is iets wat we toch allemaal willen!!

Daan Ruis
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Competities
2018 - 2019

1. ASH JO11-1 
2. DSC JO11-4
3. GJS JO11-5
4. GRC-14 JO11-2
5. Haaften JO11-1
6. Herovina JO11-1
7. Heukelum JO11-2
8. Kerkwijk JO11-2
9. Leerdam Sport'55 JO11-1
10. NOAD'32 JO11-2
11. SJO/BZC'14 JO11-2
12. Vuren JO11-2

Leerdam Sport JO11-1
1. Altena JO10-1 
2. Ameide JO10-1
3. GJS JO10-2
4. Herovina JO10-1
5. Leerdam Sport'55 JO10-1
6. LRC JO10-2
7. Peursum JO10-1G
8. RKTVC JO10-2
9. SJO/BZC'14 JO10-1
10. Theole JO10-2

Leerdam Sport JO10-1 

1. Altena JO8-1
2. Ameide JO8-1
3. Ameide JO8-2
4. GJS JO8-3 
5. Groot-Ammers JO8-2
6. Groot-Ammers JO8-1
7. Hardinxveld JO8-2
8. Papendrecht JO8-2G
9. Oranje Wit JO8-5
10. Leerdam Sport'55 JO8-1 
11. LRC JO8-2G
12. RKsv RCD JO8-2

Leerdam Sport MO11-1 

1. Brakel 2
2. GJS 3
3. Haaften 2
4. Heukelum 2
5. LRC 3
6. 4:30
7. Leerdam Sport'55 2
8. Lekvogels 2
9. MVV'58 2
10. Tricht 3
11. Vuren 2
12. WNC 3

Leerdam Sport 2
1. A.S.H.
2. Arkel 3
3. Asperen 3
4. GJS 5
5. Herovina 2
6. Heukelum 3
7. LRC 5
8. Leerdam Sport'55 3
9. MVV'58 3
10. SC Everstein 3
11. SVS'65 2
12. Theole 2

Leerdam Sport 3

1. Ameide 5
2. Arkel 5
3. Asperen 4
4. HSSC'6 4
5. Leerdam Sport'55 4
6. Lekvogels 4
7. Nivo Sparta 6
8. SV Noordeloos 5
9. SVS'65 3
10. SVW 3
11. Vuren 4

Leerdam Sport 4
1. BZS 4
2. Beesd 4
3. Buren 4
4. Leerdam Sport'55 2
5. MEC'07 3
6. MEC'07 4
7. RKTVC 4
8. Rhelico 3
9. SCZ 3
10. TEC 4
11. Teisterbanders 4
12. Theole 4

Leerdam Sport zon 2
1. Ameide VR1
2. Arkel VR1
3. GJS VR1
4. HSSC'6 VR2
5. Heukelum VR1
6. Leerdam Sport'55 Vr1
7. Lekvogels VR1
8. SC Everstein VR2
9. ST Schelluinen/Peursum VR2
10. SV Noordeloos VR2
11. SVS'65 VR1
12. VVAC VR2

Leerdam Sport Vr1 

1. BMC JO19-1
2. Den Dungen JO19-1
3. Leerdam Sport'55 JO19-1
4. OJC Rosmalen JO19-2
5. RKTVC JO19-1
6. SCG'8 JO19-1
7. SV BLC JO19-1
8. TEC JO19-1
9. Theole JO19-1
10. Tricht JO19-1
11. Wilhelmina JO19-1

Leerdam Sport JO19-1
1. Asperen JO17-
2. Brederodes JO17-
3. GJS JO17-2
4. GRC-4 JO17-2
5. HSSC'6 JO7-
6. Heukelum JO17-
7. LRC JO17-
8. Leerdam Sport'55 JO17-
9. Lekvogels JO17-
10. SJO/BZC'4 JO17-
11. SV Meerkerk JO17-
12. Unitas JO17-

Leerdam Sport JO17-1
1. Asperen JO15-1 
2. Ameide JO15-1 
3. GJS JO15-2 
4. GRC-14 JO15-1 
5. Hardinxveld JO15-3
6. Kozakken Boys JO15-2
7. Leerdam Sport'55 JO15-1
8. Peursum JO15-1
9. SJO/BZC'14 JO15-1
10. Sliedrecht JO15-2
11. Streefkerk JO15-1
12. SVW JO15-1

Leerdam Sport JO15-1 

1. BZS JO13-1
2. GJS JO13-1
3. GRC-4 JO13-1
4. Leerdam Sport'55 JO13-1
5. Lekvogels JO13-1
6. MVV'58 JO13-1
7. ST Altena/Almkerk JO13-1
8. SV Meerkerk JO13-1
9. Sliedrecht JO13-2
10. SteDoCo JO13-1G
11. Teisterbanders JO13-1
12. Theole JO13-2

Leerdam Sport  JO13-1

Leerdam Sport JO7-1
1. Asperen JO7-1 
2. Brederodes JO7-1
3. GJS JO7-2
4. GRC-14 JO7-2
5. Heukelum JO7-1
6. HSSC'61 JO7-1 
7. Leerdam Sport'55 JO7-1
8. Lekvogels JO7-1
9. LRC JO7-1
10. SV Meerkerk JO7-1
11. SJO/BZC'14 JO7-1
12. Unitas JO7-1

1. Altena JO8-1
2. Ameide JO8-1
3. Ameide JO8-2
4. GJS JO8-3 
5. Groot-Ammers JO8-2
6. Groot-Ammers JO8-1
7. Hardinxveld JO8-2
8. Papendrecht JO8-2G
9. Oranje Wit JO8-5
10. Leerdam Sport'55 JO8-1 
11. LRC JO8-2G
12. RKsv RCD JO8-2

Leerdam Sport JO8-1

LEERDAM 

SPORT ’55



uit de oude doos

1947 20 april Sparta 2e elftal kampioen
 Stnd: A. van Rossum, G.A. den Ouden, N. Kanters, A. Jakobs, D. Klok, M. Valkenburg, W. van Dijk, A. Michels, P. Godtschalk 

Ztnd: G.J. van Krieken, P. Meurs, J. van den Linden

1973 Juninor indentiteitskaart
A. Stütz
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