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Alexy’s

www.alexys.nl
Fonteinstraat 14  4141 CE Leerdam   tel. 0345 - 61 32 12
Griekse specialiteiten in het hartje van Leerdam

info@afternet.nl     0345-615920 

Fonteinstraat 25, 4141 CE  Leerdam

RIJBEWIJS AUTO (B)
RIJBEWIJS AANHANGER (BE)
RIJBEWIJS BROMFIETS (AM)

www.verkeersschooldejong.nl
0183 - 82 02 48 / 0345 - 61 38 14

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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Ik wil deze bijdrage beginnen met het trieste nieuws dat ons lid 
Nico Gros op bijna 75 jarige leeftijd is overleden. Jarenlang heeft 
Nico zich ingezet voor alles wat met voetbal te maken had. 
Zo was hij van 1968 tot 2011 verbonden aan de KNVB als scheids-
rechter, rapporteur en scheidsrechterbegeleider. 
Voor ons en zijn Leerdam Sport ’55 heeft Nico in het verleden 
ook op verschillende functies zich verdienstelijk gemaakt.Ik 
noem onder andere, bestuurslid, jeugdleider en trainer van ons 
meisjes team. Nico was ook betrokken bij de jubileum commis-
sie tijdens ons 100 jarig jubileum. Samen met Jacco Kant was 
Nico de grondlegger van het kabouter voetbal binnen Leerdam 
Sport’55. De laatste jaren konden wij met onze vragen en proble-
men bij hem terecht als het ging om gemeentelijke aangelegen-
heden. Hij had altijd een luisterend oor en wilde altijd gericht 
naar oplossingen zoeken. Mede dankzij zijn positieve inzet in de 
gemeenteraad van de gemeente Leerdam is de ontwikkeling van 
ons nieuw te bouwen sportpark gerealiseerd. Voor alle bovenge-
noemde functies zijn wij Nico Gros heel veel dank verschuldigd. 
Ik wil zijn vrouw Sjaan en alle verdere familieleden heel veel 
sterkte wensen met het verwerken van dit voor hen zo grote 
verlies.

Heel geleidelijk aan komen we tot een nieuw sportpark. Deze 
maand hoop ik mijn handtekening te kunnen plaatsen zodat de 
aannemers kunnen beginnen met het aanbrengen van de grond 
om het in te laten klinken.

Op het moment van schrijven staat ons eerste elftal op een 6e 
plaats op de ranglijst en spelen we nog mee voor de 3e periode. 
Ik ben best wel benieuwd of we het gaan redden om deelname 
aan de nacompetitie veilig te stellen. Het zou toch wel de kers 
op de taart zijn, zo gezegd en word onze TC beloond voor hun 
inzet. Inzet die ik dit seizoen niet bij veel spelers van het 2e elftal 
heb gezien. De goede niet te na gesproken natuurlijk. Maar het 
gemak waarmee spelers zich afmelden vind ik toch wel zorgelijk. 
Ik hoop wel dat deze personen zich bewust zijn dat de TC zich 
ook inzet voor dit team en er zeker meer waardering naar de staf 
van het 2e mag zijn. Alle andere teams spelen naar behoren, al 
denk ik niet dat de platte wagen tevoorschijn gehaald hoeft te 
worden. Maar laat ik wel stellen dat lekker sportief bezig zijn op 
de zaterdag en zondag het aller belangrijkste is.

Onze jeugdteams draaien allen leuk mee in hun competitie. 
Maar wat mij bijzonder aanstaat, is dat we regelmatig bezoek 
krijgen van scouts van BVO organisaties om te kijken naar onze 
jeugdspelers en deze dan ook uit te nodigen voor trainingen bij 
die BVO. Ik denk dat we met onze jeugdafdelingen op de goede 
weg zijn. Ik wil niet zeggen dat het allemaal al oké is, maar we 
gaan de goede kant op.

De aankomende periode zullen er op zondag activiteiten zijn 
in de vorm van een circuittraining voor leden en ook voor niet 
leden. Op onze website staat precies op welke dagen en tijden 
dit plaats gaat vinden.

Waar een kleine groep mensen groot in kan zijn en dan doel ik in 
deze op de activiteitencommissie. Ook in de afgelopen periode 
hebben ze weer zaken georganiseerd om geld voor de club bin-
nen te halen. Wij als bestuur hadden al langere tijd de wens op 2 
grote parasols op ons terras te realiseren. Dankzij de inzet van de 
commissie en natuurlijk ook de leden die deel genomen hebben 
aan de clubfund Actie bij Plus Teeuw op het Europaplein kan de 
wens gerealiseerd gaan worden. Iedereen bedankt voor dit moo-
ie gebaar. Oh ja, ook die ene man die iets te maken heeft met het 
Europaplein, dank voor jouw extra bijdrage. Zonder jouw steun 
zullen vele verenigingen in Leerdam en omgeving met hun finan-
ciële handen in het haar zitten.

Ook onze kantine beheerder zat met zijn handen in het haar. Een 
rughernia noopte hem tijdelijk te stoppen met zijn werkzaam-
heden. De operatie heeft reeds plaats gevonden en Arie is weer 
aan de beterende hand. Langs deze weg wil ik Arie nogmaals een 
spoedig herstel toewensen.

Op 15 juni aanstaande gaat het weer gebeuren. Ook ik als voor-
zitter mag weer aan de bak als speler van ons familieteam tijdens 
de Leerdam Sport familiedag. De familiedagcommissie is al weer 
druk in de weer om er een schitterende dag van te maken. Ik 
nodig u allen uit om te komen genieten wat zij allemaal te bieden 
hebben op 15 juni.

Zoals u verderop in dit clubblad kunt lezen, hebben we als ve-
reniging toch nog moeten investeren in een andere grasmaaima-
chine. Voor ons best wel een grote uitgave, zeker omdat het nog 
maar voor een paar jaar is. De oude machine was helemaal op 
dus is er een andere gekomen. Ik wens onze maaiploeg veel suc-
ces en veel veilige maaiuren met hun nieuwe aanwinst toe.

Zo aan het einde van het seizoen krijgen spelers vaak weer de 
kriebels om naar een andere vereniging te gaan. De één zoekt het 
hoger op en de ander denk dat het gras bij de andere vereniging 
altijd groener is. Tegen spelers die weg gaan zou ik willen zeggen 
denk eerst eens goed na voor je de overstap gaat maken en ver-
geet nooit wat je huidige vereniging in jou geïnvesteerd heeft in 
al die jaren.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. Natuurlijk nodig ik je 
van harte uit om naar ons complex te komen en te genieten van 
het voetbalspelletje.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55



Leerdam
Parallelweg

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



Ons eerste elftal.
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Competitie
 

09 mrt Leerdam Sport 1 RKVSC 1 3 - 1
12 mrt Leerdam Sport 1 Unitas 1 (zon) 0 - 3
16 mrt Lekvogels 1 Leerdam Sport 1 0 - 3
23 mrt Groot-Ammers 1 Leerdam Sport 1 5 - 2
30 mrt Leerdam Sport 1 Groot-Ammers 1 0 - 2
06 apr Leerdam Sport 1 SV Noordeloos 1 2 - 1
13 apr Kerkwijk 1 Leerdam Sport 1 3 - 3
20 apr Leerdam Sport 1 Brakel 1 0 - 0
23 apr Leerdam Sport 1 De Alblas 1 0 - 0
04 mei Well 1 Leerdam Sport 1 0 - 0
11 mei MVV'58 1 Leerdam Sport 1 0 - 0
18 mei Leerdam Sport 1 SVS'65 1 0 - 0
25 mei Herovina 1 Leerdam Sport 1 0 - 0 

Programma Leerdam Sport 55 Stand 1e elftal vanaf 12 - 04 - 2019

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

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

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



SNOEK&de LEEUW bv
A C C O U N TA N C Y  e n F I S C A A L  A D V I S E U R S

‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon. 0183 309001

Voor het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en
particulieren, een greep uit onze dienstverlening

gniduohkeoBycnatnuoccA
Loonadministratie Jaarraportage
Tussentijdse overzichten Belastingaangiften
Startersadviezen Verzekeringen

Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort
Parmentierstraat 4
4143 HA  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl



Uit de bestuurskamer
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Het seizoen loopt ten einde en de laatste activiteiten staan op 
de agenda. Velen zetten zich positief in voor onze vereniging en 
dat is goed om te constateren.

Nieuwbouw Leerdam Sport:
Binnenkort zal gestart worden met de voorbelasting van het 
voormalige veld van Hockey Club Leerdam. Besloten is om ons 
C-veld gelijk mee te nemen, zodat wij het binnenkort met een 
wedstrijdveld minder zullen moeten doen. Goed dat we nu gaan 
beginnen aan de nieuwbouw van ons complex en een nieuwe 
stap gaan zetten naar een mooie toekomst voor onze club.

Ledenadministratie:
Ga je binnenkort verhuizen, krijg je een nieuw e-mailadres 
of mobielnummer. Dan is het belangrijk dat je dit door geeft. 
Waarom? Omdat wij als Leerdam Sport gebruik maken van deze 
gegevens om met leden te communiceren, zoals ons clubblad, 
nieuwsbrieven etc.

Dit doe je via het
Mutatieformulier op onze website

Einde seizoen:
Het seizoen loopt op zijn einde en de periode van het opzeggen 
van het lidmaatschap en overschrijvingen breekt aan. Opzeg-
gingen van het lidmaatschap dienen via het opzegformulier op 
onze website te gebeuren. Het lidmaatschap zal dan per 30 juni 
2019 worden beëindigd.

Overschrijving naar een andere vereniging? Schrijf je in bij de 
nieuwe vereniging en Leerdam Sport ontvangt een overschrijv-
ingsverzoek. Spelers worden vrijgegeven wanneer een lid aan 
zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Is niet aan 
de financiële verplichtingen voldaan, dan mag een speler niet 
uitkomen voor zijn of haar nieuwe vereniging. Bij overschrijving 
is het ook noodzakelijk om het lidmaatschap via het opzegfor-
mulier op onze website door te geven.

Familiedag 2019:
Het seizoen 2018 – 2019 zal 15 juni worden afgesloten met onze 
Familiedag. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft 
weer een geweldige dag te worden met leuke activiteiten.

Vrijwilligersavond:
De vrijwilligersavond van zaterdag 26 januari 2019 was een groot 
succes. De kantine van Leerdam Sport was overvol en de sfeer 
zat er goed in. Naast de avond kregen onze vrijwilligers o.a. een 
portemonnee namens de ondernemers van het €uropaplein 
aangeboden.

Een prachtig gebaar van een trouwe sponsor.
Winkelcentrum Het €uropaplein……..daar moet je zijn!!!!!

Sportief succes:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat is voor Leerdam 
Sport niet anders. Zaterdag 31 maart jl. speelde onze JO8-1 
een wedstrijd in de kwartfinale van de beker. SVW JO8-1 uit 
Gorinchem was de tegenstander. Tot 4 – 4 ging de strijd gelijk op 
en was het onduidelijk wie er naar de halve finale zou gaan. In de 
laatste minuten maakten onze jongens het verschil en wonnen 
de wedstrijd met 7 – 4. Fotinos Kokkinakias van Grieks Restau-
rant Alexy’s was aanwezig en trakteerde de spelers, technische 
staf, (groot)ouders en broertjes en zusjes na afloop in de kantine 
en hij stak zijn trots niet onder stoelen en banken. Afwachten 
wie de tegenstander in de halve finale zal zijn.

Henri van Wijk
Secretaris
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Jeugdnieuws
Het einde van het seizoen nadert met leuke en enthousiaste 
activiteiten voor onze jeugdafdeling, daarnaast zijn wij aan het 
inventariseren met het oog op het nieuwe voetbalseizoen met 
mooie en vooral frisse ontwikkelingen.

De maand april is inmiddels aangebroken, de ervaring leert dat 
op deze momenten gedurende een voetbalseizoen verschillen-
de zaken de revue passeren, we zijn bezig met de laatste paar 
maanden van het seizoen waarin onze trainers vol enthousiasme 
de trainingen leiden en de wedstrijden begeleiden, daarnaast 
merk je voornamelijk aan de jeugd dat zij veel plezier beleven 
aan de voetbalsport, over het algemeen worden de trainingen 
behoorlijk druk bezocht.

Een rondje langs de teams binnen onze jeugdafdeling

Onderbouw (JO7-1, JO8-1, JO8-2, JO10-1, JO11-1 en de MO13-
1).

Binnen de onderbouw worden wij nu vertegenwoordigd met 
een JO7-1, een JO8-1 en een JO8-2 team. De JO8-2 is gevormd 
na een aantal aanmeldingen binnen onze vereniging. Vanaf de 
winterstop zijn ze gestart met trainen en spelen op zaterdag hun 
wedstrijden. Dit zijn hele mooie ontwikkelingen voor onze club.

De JO8-1 is behoorlijk ver gekomen in het bekeravontuur en be-
gon op zaterdag 30 maart de finaleronde tegen SVW JO8-1 uit 
Gorinchem.

De JO10-1 werkt sinds de winterstop nauw samen met de JO13-1 
op de trainingen, de trainingen worden doordeweeks afgewerkt 
in circuit vorm met een 4 tal trainers. Verschillende aspecten bin-
nen het voetbal worden doordeweeks behandelt. Trainer Xander 
van Holten is momenteel bezig met de opleiding UEFA C Youth. 
Erg mooi om te zien hoe met name Xander zijn trainingen voor-
bereid en deze gedurende de trainingen overbrengt op de jeugd. 
De JO10-1 is overigens ook doorgedrongen tot de finale ronde in 
het bekeravontuur.

Als we het hebben over trainingsopkomst dat spant team JO11-
1 de kroon in positieve zin, fantastisch om te zien hoe trainers 
Ruud, Johan en Arne bezig zijn gedurende de trainingen, een 
over het algemeen volledige opkomst en veel variatie op de 
trainingen m.b.t. de oefenstof. Dit werpt zijn vruchten af, onze 
JO11-1 staat momenteel op de eerste plaats in de competitie, 
het zou fantastisch zijn als zij deze lijn kunnen doortrekken.

De jonge meiden van onze MO13-1 trainen twee avonden per 
week waarvan zij op donderdag een uurtje training krijgen van 
Xander van Holten, heel divers, heel afwisselend in de oefenvor-
men maar bovenal plezierig en leerzaam, de meiden wachten 
nog op hun eerste overwinning maar gezien het plezier en de 
opkomst op de trainingen is deze zeker aanstaande.

Leerdam Sport heeft de ambitie om een groei door te maken in 
het aantal jeugdleden en het niveau, onze onderbouw laat zien 
dat deze verwachtingen in ontwikkeling zijn, men zegt dat de 
jeugd de toekomst heeft, dit klopt, voornamelijk de onderbouw 
laat zien dat Leerdam Sport zeker toekomst heeft.

Bovenbouw (JO13-1, JO15-1 en de JO17-1).
Binnen de bovenbouw is de JO13-1 op de goede weg met een 
aantal mooie resultaten, zij strijden momenteel mee om de 
bovenste plaatsen in de competitie, de trainingen laten zien dat 
er een enorme progressie is ontstaan, zij trainen gezamenlijk met 
de JO10-1 in circuitvorm waardoor meerdere elementen in het 
voetbal kunnen worden behandelt, verwerkt in één en dezelfde 
training. De JO13-1 leverde een prima prestatie in Gorinchem 
gedurende het zaalvoetbal toernooi in de kerstvakantie door de 
poule te winnen.

De JO15-1 van Leerdam Sport heeft een hele mooie uitstraling 
gedurende de trainingen, zij trainen in eenheid van tenue op het 
scherpst van de snede onder leiding van trainers Juarth en Umit, 
voor de winterstop greep het team net naast de titel, wij gunnen 
dit team absoluut een prijsje aan het eind van de rit.

De jongens van de JO17-1 zitten bijna allemaal in een belangrijk 
schooljaar, de eindexamens staan nu voor de deur, dat school 
het belangrijkst is laten de jongens zien op de trainingen, de jon-
gens kiezen momenteel voor school, dit heeft de prioriteit, dit 
team heeft overigens ook de finale ronde bereikt in het beker-
avontuur, er zit aardig wat voetbal in het team, ook zij gunnen 
wij uiteraard een succesje aan het einde van het voetbalseizoen.

Binnen onze jeugd spelen een aantal teams nog om een prijs, wij 
kunnen onze jeugd inmiddels ook wel zien als ware cup fighters, 
ook hierin laten wij als vereniging zien dat er voldoende ontwik-
kelingen zijn, prestaties zijn leuk maar bij ons staan de ontwik-
kelingen van onze jeugdspelers centraal.

Circuittrainingen aanstaande.

Op zondag 14 april aanstaande zal er weer in circuitvorm worden 
getraind op ons hoofdveld, de voorbereidingen zijn hierin al in 
volle gang en het draaiboek ligt al klaar, de circuit training is 
op de eerste plaats voor onze jeugdspelers maar uiteraard zijn 
vriendjes en/of vriendinnetjes ook welkom, er is dus ruimte voor 
externe spelers, wij hopen op een mooie dag voor wat betreft 
de animo en de weersomstandigheden. Overigens zal er de ko-
mende maanden 3 á 4 maal in circuit worden getraind op de 
zondagen, Juarth Leihitu is momenteel druk bezig om de circuit 
trainingen mooi aan te kleden in de zin van reclame. Houd de 
website, social media en de brievenbus dus goed in de gaten.

Zondag 14 april trappen wij eindelijk weer af met onze circuit 
model trainingen op ons mooie hoofdveld.

Voorbereidingen met het oog op het nieuwe seizoen met mooie 
ontwikkelingen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen m.b.t. het nieuwe voetbal-
seizoen ook weer in volle gang, op donderdag 28 maart heeft 
de nieuw te vormen JO19-1 een presentatie bijgewoond met 
de toekomst plannen van dit team voor een periode van twee 
seizoenen, een jonge lichting welke na de zomervakantie gaat 
beginnen in het proces hiervan, de ambitie en doelstelling voor 
dit team zijn duidelijk, voorbereiden op het seniorenvoetbal 
en hopelijk de realisatie tot een plaats binnen het eerste elftal 
van onze vereniging. Onder leiding van Paulo Lopulalan zijn wij 
nu bezig om de teams te vormen inclusief begeleiding, hierin 
houden wij natuurlijk onze leden graag op de hoogte.

Vlaggenschip JO19-1 keert terug met voornamelijk zelf opge-
leide jeugdspelers welke hopelijk kunnen aanhaken binnen ons 
eerste elftal in de toekomst.
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Tenslotte onze waardering voor alle betrokkenen, alle jeug-
dtrainers, alle jeugdspelers, onze commissies, onze huismeester 
en ons bestuur. Hopelijk kunnen wij onszelf snel huisvesten op 
het nieuwe complex, wij werken met elkaar er hard voor om 
op het nieuwe complex te starten met een gezonde basis, met 
een frisse jeugdafdeling en met hopelijk een aantal jeugdspelers 
welke zijn doorgebroken in ons eerste elftal. Wij zien onze leden 
en supporters graag langs de velden.

Onze glorierijke jeugdteams zijn weer gesponsord door deze fantastische mensen.

De nieuwe tenue sponsor van Leerdam Sport J08-2:

Den Braber Zonwering
Hoogeind 14 - Leerdam
Tel: 0345-618436

De nieuwe tenue sponsor van Leerdam Sport J08-1:

Restaurant Alexy's
Fonteinstraat 17 - Leerdam
Reserveren: 0345 - 613212

Met sportieve groeten,
Dylan van Beest (i.s.m. de TC van Leerdam Sport '55).
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Nieuwbouw Leerdam Sport ’55
We gaan beginnen!! Eindelijk kunnen we iets concreter worden 
in deze editie van ons clubblad. Samen met de gemeente en de 
projectorganisatie zijn we gekomen tot een globale planning 
voor het nieuw te realiseren terrein. 
Naast deze berichtgeving zullen we binnenkort ook een inloop 
organiseren voor alle belangstellenden in onze kantine. 

We stemmen op dit moment nog de definitieve planning af, die 
willen we hebben om jullie ook concreet te kunnen informeren.

Globaal is de planning als volgt;
Fase 1, voorbelasting velden. In deze fase wordt de grond opge-
hoogd naar de benodigde hoogte voor het kunstgrasveld en het 
multifunctionele veld (zie gemarkeerde stukken).

Na een periode van voorbelasten kunnen deze velden worden aangelegd.

Na de zomer van 2020, vanaf medio september kan dan het deel worden voor belast van het nieuwe hoofdveld en het sportgebouw.
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Tot slot, in de laatste fase, aanleggen van het hoofdveld en bouw van de nieuwe kantine.

Natuurlijk is dit nog onder voorbehoud, maar geeft een goed beeld van wat er komen gaat.t

Deze ondergrond komt het dichtste bij de beleving van een 
gewoon natuurgrasveld, blijkt uit onderzoek, en dat willen we 
toch allemaal. We hebben in deze keuze argumenten opge-
haald bij verenigingen zoals Unitas, maar ook dichterbij LRC, 
Asperen, Rhelico etc. en tevens argumentatie uit onderzoeken 

die eerder gedaan zijn.
We hebben afgesproken met de gemeente dat zodra de werk-
zaamheden starten, er een bord geplaatst wordt zodat goed 
zichtbaar is dat we begonnen zijn.

Zoals gemeld volgt binnenkort een inloop over deze planning 
bij Leerdam Sport, hou de site in de gaten. Natuurlijk volgt er 
nog meer nieuws via de site en in de volgende brug.

Wij kiezen voor een zand/kurk ondergrond!
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• Aan- en verkoop Agrarisch
• Beheer en exploitatie
• Taxaties
• Onteigening en schade egelingen

• Nu ook actief in de
   woningmakelaardij en –taxaties!

Bekijk ons complete aanbod op www.vangellicumvastgoed.nl 

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters- Makelaars- & Taxatiekantoor

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Roodseweg 11A, 4156 AP  Rumpt,

0345-651635 / 06-51260930

De Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo
duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen te
stimuleren. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij
mogelijkheden tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Ophalen en brengen

· Wij halen gratis uw nog bruikbare overtollige spullen bij u thuis op

· Wij bezorgen bij ons gekochte artikelen en goederen tegen een geringe
vergoeding bij u thuis.

Openingstijden

· Maandag van 12.00 – 17.00, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00
en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Adres: Techniekweg 5, 4143HW, Leerdam. Telefoon: 0345- 611.107.
Website www.kringloopleerdam.nl

L   E   E   R   D   A   M

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

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

Vlietskant 18, Leerdam.
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Scheidsrechter verhalen

December 1979 haalde ik mijn scheidsrechter diploma in een 
bovenzaaltje van een café in Gorinchem aan de Langendijk 17, vi-
jftien jaar jong. Nu heet het café 'Meneer de Groot', een jong en 
ambitieus restaurant waar in een informele sfeer klassiek/mod-
erne gerechten met een eigentijdse draai worden geserveerd. 
Maar vroeger was het een etablissement waar je vanaf het gez-
elligste wandelstraatje in de benedenstad zo naar binnen kon 
lopen, een uitsmijter kon eten, een tosti kon happen en/of een 
pintje kon bestellen. Dat laatste ging overigens in pullen zo groot 
waar je ook bossen bloemen in kon zetten. Vol met biljarttafels 
waarop bijna dagelijks, overdag en in de avonden, werd gespeeld 
door fanatieke biljartclubspelers.

De cursusavonden van de KNVB afdeling Dordrecht werden 
onder toezicht van de GSV (Gorinchemse Scheidsrechtersve-
reniging) gehouden, en varieerden van rapporteur, begeleider, 
scheidsrechter tot grensrechter amateurvoetbal. Voor de oplei-
ding jeugdvoetbalscheidsrechter moest je naar het afdelingsbu-
reautje in Dordt nabij Emma, of naar een vereniging in de wijde 
omgeving. Als jongste scheidsrechter ooit (ik was dus nog geen 
16) haalde ik met enige glans mijn diploma. En floot ik mijn eerste 
officiële wedstrijden. Grappig is dat dit werd opgemerkt door de 
naast het café gevestigde redactiechef van het Nieuwsblad voor 
Gorinchem en omstreken, wijlen Frits Stout. Die mij in de daar-
opvolgende week als 'nieuwsonderwerp' in het hoofdverhaal op 
de sportpagina's onder de Gorcumers bracht.

De naam 'Egbert Egberts' kwam 
niet lang daarna vaker voor in deze 
krant. Maar dan als beginnend 
schrijver van nieuwsartikelen. 
Raadsvergaderingencorrespond-
ent, sportverslaggever, jongeren-
rubriekcolumnist- en samensteller, 
actualiteiten-nieuwsjager: alles 
heb ik zo'n beetje voor deze krant 
gedaan. En uiteraard ook voor het 
moederbedrijf, De Dordtenaar en 
de NDU, waardoor ik ook wel eens 
schreef voor het Rotterdams Dag-
blad. Mijn eerste kennismaking 
met de regio Rijnmond.

Dat kwam mij prima van pas als 
voetbalarbiter. Waar ik ook floot, 
ik kwam altijd wel met mensen 
in contact die mij een 'nieuwtje' 
wisten te vertellen. Of dat nu in 
Vlaardingen, Barendrecht, Spi-
jkenisse, Ottoland of Oud-Bei-
jerland was. Ik schreef de meest 
uiteenlopende artikelen. Het was 
een leerschool, gratis maar niet 
voor niets, waar ik nog met veel plezier op terug kijk.
Net als op mijn contacten met mensen uit die periode. Sommige 
zijn allang niet meer onder ons. Maar anderen zijn er gelukkig 
nog. En een enkeling spreek ik nog wel eens. Ook als ik ergens 
fluiten mag.

De mooiste en indrukwekkendste verhalen komen echter vaak 
terug in mijn herinneringen na ontmoetingen van familieleden 
van mensen, die het aardse leven met dat van het hiernamaals 
hebben verruild. Ik deel er eentje, als jullie het niet erg vinden. 
Want anders wordt dit verhaal veel te lang.
De Leerdamse uitvaartondernemer Aart van den Berg was geen 

onbekende in het scheidsrechters wereldje. Integendeel, Van 
den Berg was een autoriteit op het gebied van arbitrage, een 
voorbeeld voor veel leidsmannen in de afdeling Dordrecht maar 
ook in de Haagse, Utrechtse en Rotterdamse contreien was hij 
een graag geziene fluitist. Hij kon een beetje nukkig zijn, maar 
was vooral streng en rechtvaardig. En dat probeerde hij ook te 
doceren aan jonge, beginnende scheidsrechters als ik. Samen 
met de ook al vele jaren geleden overleden Fedor Kaebisch, die 
op andere vlakken van grote waarde was voor de KNVB maar ook 
de arbitrage onder zijn hoede nam, organiseerde hij bijvoorbeeld 
schoolvoetbaltoernooien. Samen met arbiters als John Boekel-
man en Arie-jan Wallaard (die van FC Dordrecht, ja) mocht ik in 
de Glasstad aan de bak in de beginjaren tachtig. 'Meneer Van 
den Berg' gaf mij voorafgaand aan de wedstrijdjes van kinderen 
in de leeftijd van 11/12 jaar de tip 'luid en duidelijk maar vooral 
gedecideerd te fluiten'. "Jij bent het visitekaartje van de KNVB."

Van John Boekelman hoorde ik daarna dat Van den Berg bedoe-
lde dat je zo hard moest fluiten dat de mensen op de lokale glas-
fabriek moesten denken dat ze pauze hadden. En dat deed ik dus 
ook. Bij elke achterbal, uitbal, kleine overtreding, buitenspelsitu-
atie enzovoorts blies ik op mijn fluit alsof mijn leven ervan afh-
ing. Dat spelertjes en hun begeleiding mij na de eerste wedstrijd 
wat warrig aankeken zag ik niet. Het werd mij pas duidelijk dat 
er iets niet pluis was toen 'Meneer Van den Berg' op mij afstapte 
en vroeg of er iets mis was met mijn fluit. "Jij hoeft niet zo hard 

te blazen, kerel. Ietwat zachter mag ook wel." En die Boekelman 
maar lachen. Dat doen we tegenwoordig nog als we elkaar weer-
zien. Boekelman is ondertussen al geruime tijd voorzitter van 
Leerdam Sport'55.

Ik heb dit verhaal nog nooit aan zoon Hans van den Berg, waar ik 
veel contact mee heb via Facebook, een lokaal politicus in Leer-
dam, nu gemeente Vijfheerenlanden, verteld. Ik denk dat ik dat 
maar eens ga doen. Of, nee. Ik stuur hem deze column wel toe. 
Dat is veel gemakkelijker. En lezen is leuk. Nietwaar?

Egbert Egberts, scheidsrechter
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In zijn 32 jaar lidmaatschap heeft hij al van alles gedaan voor 
ONS Leerdam Sport ’55. Is al 6 jaar getrouwd met Gerrie maar ze 
zijn al 22 jaar samen. Ze hebben 2 kinderen Gwen van 11 jaar en 
Daan van 9 jaar. Als vrijwilliger heeft hij in het bestuur gezeten 
en is nu lid van de familiedagcommissie. Vandaag de dag is hij 
leider van een jeugdteam en staat elke donderdagavond achter 
de bar in de kleine kantine. Nu zullen we hem wat beter leren 
kennen en het antwoord krijgen waarom zijn liefde voor onze 
CLUB zo groot is.

Wanneer ben je begonnen met voetballen?
Ik denk dat ik toen 9 jaar oud was, mijn vrienden hebben me 
toen gevraagd om te komen voetballen, want ik was daarvoor 
alleen lid van een wandelclub. Toen ik eenmaal begonnen ben 
met voetballen ben ik er nooit meer mee gestopt en heb zelfs 
het wandelen opgegeven, tenminste zo herinner ik me het nog.

Welke elftallen heb je allemaal tijdens je jeugd doorlopen?
Ik ben denk ik in de E2 begonnen, daarna was het zo dat we het 
eerste jaar naar het tweede team gingen en het tweede jaar naar 
het eerste team, maar dat was denk ik in die tijd vrij normaal.

Heb je veel vrienden overgehouden uit de jeugdelftallen?
Eigenlijk al mijn vrienden. Zoals Marcel Hennekes, Gert Heisteeg, 
Edwin Molenaar en nog vele anderen, tot vandaag de dag ga ik 
nog steeds allemaal met ze om. De enige die ik eigenlijk nooit 
meer zie, is Edward Aponno.

Heb je leuke dingen meegemaakt in de jeugd?
Ik ben kampioen geworden met de B1 en A1, toen waren we 
echt een superteam, we hadden niet echt goeie voetballers 
maar als collectief stonden we ons mannetje. De andere teams 
hadden eigenlijk betere spelers maar wij gingen voor elkaar door 
het vuur. Zo troefden we ze altijd af en hebben op die manier 
veel wedstrijden gewonnen.

Wie is je beste trainer in de jeugd geweest?
Van elke trainer die ik heb gehad heb ik wel wat opgestoken, 
maar de enige trainer die me altijd is bijgebleven is Erwin Kooij-
man. Door zijn beleving van het spelletje heb ik een leuke tijd 
gehad en naar mijn mening is dat toch het beste wat je kan over-
komen in het leven.

En toen ging je naar de senioren?
Ik ben gelijk naar het derde van de zaterdag gegaan en heb daar 
eigenlijk altijd in gespeeld op 1 seizoen na. Het eerste werd toen 
teruggetrokken waarop ze aan ons vroegen om het seizoen af te 
maken. Dat was niet echt een succes, van alle wedstrijden heb-
ben we er maar 1 gelijk gespeeld. Gelukkig zijn we in andere jaren 
met het derde toch nog een paar keer kampioen geworden, zelfs 
een keer met wat wij toen de oudjes noemden. Al die tijd heb ik 
gekeept maar sinds dit seizoen ben ik gestopt met voetballen.
Wanneer en waarom ben je begonnen met keepen?
Dat is een goeie vraag. Ik denk dat het was toen ik in een C-elftal 

stond. Ik was niet iemand die het heel leuk vond om veel te ren-
nen en dus ook niet veel conditie had. Als keeper hoef je toch 
minder meters te maken.
Wie is de beste speler met wie je hebt samengespeeld?
Dat zijn er te veel om op te noemen, het waren allemaal kanjers 
waar ik mee heb gespeeld.

Is er nog een speciale wedstrijd?
Uiteraard de uitwedstrijd met het 1e elftal van Leerdam Sport op 
zondag, in en tegen Hardinxveld. Ik ging mee als reserve keeper 
achter Ben Verhoef. Na wat blessure gevallen moest ik als reserve 
keeper invallen, maar dan wel als veldspeler met mijn zwarte 
sokken nog aan, dus zetten ze me maar in de spits. Wat ik er 
nog van weet is dat we erg onder druk stonden van Hardinxveld, 
het zag er niet echt naar uit dat we de wedstrijd gingen winnen, 
maar uiteindelijk kreeg ik de bal en heb ik van net over de mid-
denlijn gescoord. Doordat ik de winnende treffer had gemaakt 
wonnen we. Hierdoor zal deze wedstrijd me altijd bijblijven en 
tovert het nog steeds een glimlach op mijn gezicht.

Mis je het voetballen al een beetje?
Nee hoor, ik heb het nu veel te druk met andere dingen die ik nu 
doe voor Leerdam Sport.

Zit er ook nog familie bij Leerdam Sport ‘55?
Gerrie heeft ook altijd bij Leerdam Sport in de dames gespeeld, 
zelfs nog afgelopen seizoen maar nu is ze gestopt. Intussen is ze 
ook weer elk jaar vrijwilliger op de familiedag. Mijn kinderen 
voetballen ook bij Leerdam Sport, Gwen speelt bij de MO13-1 en 
Daan bij de JO11-1.

Wat heb je eigenlijk allemaal als vrijwilliger gedaan?
Ik heb in het bestuur gezeten en was een manusje van alles, ik 
deed van alles wat waar het nodig was. Nu ben ik sinds een jaar 
of zes leider en trainer van JO11-1 en doe dat samen met Johan 
Teuling en Arne van Voorst. Wij trainen op maandag en donderd-
ag en voetballen op zaterdag.

Ruud Keinemans: 
manusje van alles

"Zelfs als hij me niet 
ziet omdat ik in de 
keuken sta, komt hij 
me op zoeken om me 
te bedanken. Dat doet 
je toch wel goed.
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Wil je als trainer doorgroeien?
Zolang ik deze groep jongens aan ons kan blijven binden zou ik 
graag met ze hoger op willen en dan kijken hoever we kunnen 
komen als ploeg. Dan wil ik als trainer met ze meegroeien, maar 
ik wil dan ook groeien tot een goed en leuk mens. Anders heeft 
het geen zin om te doen.

Dat is toch niet het enige wat je doet?
Nee, op donderdag sta ik ook nog achter de bar in de kleine kan-
tine. Dat is een jaar of zeven geleden begonnen, toen stond John 
Boekelman nog achter de bar. Omdat wij toch altijd al het licht 
uit deden in de kantine en John steeds minder tijd had, hebben 
ze aan mij gevraagd of ik het over wilde nemen. Natuurlijk wilde 
ik dat, maar ik had 1 voorwaarde, dat de frituurpan aan mag.

Is het gezellig op de donderdag?
Jazeker, we zijn dan wel met een kleine ploeg van zo’n 16 man, 
maar er is van alles te doen. Er wordt gekaart, gedart en gebil-
jart. Eens in de 2 weken is er ook nog een dartwedstrijd wat ook 
nog eens extra gezelligheid met zich meeneemt. Als er dan ook 
nog wat te eten bij is heb ik het helemaal naar mijn zin.

Is het een dankbare taak op de donderdag?
Ik vind altijd het ‘dank je wel’ woord van Marcel van Leusden 
schitterend. Hij doet dat altijd, zelfs als hij me niet ziet omdat ik 
in de keuken sta, komt hij me op zoeken om me te bedanken. Dat 
doet je toch wel goed.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Ik denk dat we het nu zwaar hebben, gezien de toestand van de 
velden, kleedkamers en kantine. Dit heeft toch zijn weerslag op 
het aantal leden en op de manier hoe we met de leden moe-
ten omgaan. Dus ik kan niet wachten tot we een nieuw complex 
hebben. Wat ik wel een probleem vind is dat de gemeente niet 
helemaal duidelijk naar ons toe is over het hoe en wat, dat had 
wel wat beter gekund. Straks zitten we hier nog tot sint-juttemis 
of zo.

Wie bij Leerdam Sport wil je in het bijzonder nog noemen?
Dat is een lastige vraag, ik vind het nooit zo prettig mensen bij 
naam te noemen. Leerdam Sport is een mooie en leuke volks 
vereniging waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Hierdoor 
maakt het dat iedereen zich welkom kan en mag voelen bij ONS 
Leerdam Sport en we met zijn allen proberen een leuke en gezel-
lige tijd te hebben.

Ik hoor dat er grootse plannen voor de familiedag zijn?
Het is de bedoeling dat de familiedag volledig buiten wordt ge-
houden. Dat betekent dat de kantine dicht gaat en dat alles zich 
gaat afspelen op de traphoek, dan bedoel ik dat er niet alleen 
speeltoestellen komen maar ook een terras met muziek, pof-
fertjeskraam, frituurkraam en een drankkraam. Later op de dag 
zal er dan weer een afsluitende barbecue, enigszins aangepast, 
worden gehouden met muziek van DJ Henk. We zijn natuurlijk 
wel afhankelijk van het weer, dus afwachten. Als er mensen zijn 
met leuke ideeën hiervoor kunnen ze dat altijd bij mij kwijt en 
dan zullen wij als familiedagcommissie er mee aan de slag gaan.

Heb je nog andere hobby’s?
Dat zijn mijn kinderen, zodra ik wat vrije tijd heb, ga ik leuke din-
gen met ze doen. Met vrienden gaan we vaak naar de bioscoop 
en hebben we vaak een kaart- of gameavond.

Wil je nog wat kwijt?
Kom eens een keertje langs op de donderdagavond om een 
kaartje te leggen of gewoon voor de gezelligheid, om wat te 
drinken en te eten.

Heb je nog een boodschap voor de leden?
Plezier staat bovenaan, maar haal het beste uit je leven.

Jaco Brongers.



0345 – 614985 0345 – 633306
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4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging
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  Hang- en sluitwerk
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  Computers
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  Risico-inventarisatie
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JA OF NEE !
Naam:  H. Burggraaf  
Eftal:  2e elftal  
Positie:  Assistent scheidsrechter 
Lid sinds: 2008 

TUSSENSTAND

01. Alles goed ? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen ? Ja
03. Bent u getrouwd ? Nee
04. Heeft u het naar je zin bij Leerdam Sport ? Ja
05. Heeft u ooit zelf gevoetbald ? Nee
06. Ook bij ander clubs lid geweest ? Ja
07. Word het tijd voor het nieuwe sportpark ? Ja
08. Fan van kunstgras ? Ja

09. Kunt u de jonge jongens nog een beetje bijhouden? Ja
10. Wordt u wel eens gek van al die harde muziek ? Ja
11. Ziet u zichzelf over een paar jaar nog vlaggen? Ja
12. Heeft U nog steeds plezier in het vlaggen ? Ja
13. Doet het 2e elftal het een beetje naar behoren ? Nee
14. Gaat het 1e elftal nog een periode titel behalen? Ja
15. Biertje na de wedstrijd? Ja
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

“Always look on the bright side of life” zongen de mannen van 
Monty Python een tijd geleden, maar soms is dat best moeilijk. 
Ik had zo graag willen schrijven over het Proxsys zaalvoetbalto-
ernooi en onze deelname. Het begon de eerste wedstrijd nog zo 
mooi met vader en zoon Tahya in één team. En ach, een kleine 
nederlaag wat doet dat er dan nog toe. Een paar dagen later was 
Leerdam Sport weer onderwerp van gesprek in de regio. 
De grootste nederlaag in de historie van het zaalvoetbaltoernooi 
kon worden toegeschreven aan onze club. Liefst 20-0 tegen Uni-
tas, een regelrechte schande.

Ik had positief willen schrijven over het seizoen van ons 1e elftal. 
Een magere 7e plaats begin maart is ons deel. We zijn een selec-
tie in opbouw, wordt er dan al snel geroepen, maar het niveau 
is nog steeds bijzonder mager. Ik heb de stille hoop dat wij toch 
nog een periodetitel kunnen pakken, zodat het seizoen waardig 
kan worden afgesloten.

Hoe gaat het bij onze jeugd? Tsja…... Ik weet wel dat er ook 
heel veel positieve geluiden uit deze hoek komen, maar het ter-
ugtrekken uit de competitie van ons hoogste jeugdelftal is nou 
niet bepaald een goede zet. Ik begreep dat de overgebleven 
jongens behoorlijk aan het “zwemmen” zijn binnen onze club 
(weinig speeltijd, weinig begeleiding).

Het nieuwe sportcomplex komt er, maar wanneer? Ik moet het 
bestuur in deze toch een kleine berisping geven. Toen er gestemd 
moest worden of wij mee zouden gaan naar het Glaspark is er 
een stevige lobby geweest om vooral de bewuste vergadering bij 
te wonen en je stem te laten horen. Daar hebben wij als leden 
gehoor aan gegeven en massaal NEE gestemd tegen het nieuwe 
Glaspark. De verrassing was groot toen wij op de ledenvergader-
ing van eind 2018 zonder enige vooraankondiging ineens moe-
sten stemmen of wij akkoord zouden gaan met de voorwaarden 
van voor de verhuizing naar onze nieuwe locatie. Een communi-
catiefoutje noemde het bestuur het.

Ik had willen schrijven dat wij bij onze vereniging inmiddels ge-
noeg vrijwilligers voorhanden zouden hebben, maar helaas is dit 
nog steeds niet zo. Reden voor het bestuur om een vrijwilligers-
beleid in te voeren. Alleen zitten hier ook weer voor- en nadelen 
aan. Wat ga je als vereniging doen met een lid die zich jaren en 
jaren belangeloos heeft ingezet voor de vereniging en vanwege 
welke reden dan ook het nu even rustig aan doet. Moet je die 
verplichten om vrijwilligerswerk te doen of de financiële tegen-
prestatie te laten betalen? Ook hoor ik al geluiden dat je mini-
maal 4 uur per maand als vrijwilliger moet optreden. Dat is heel 
veel. Mijn hockeyende collega is 2 dagdelen per seizoen kwijt 
aan vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging. Er zal door het 
bestuur hier niet lichtzinnig over moeten worden gedacht. Maar 
goed, als ik mij dan toch in moet zetten als vrijwilliger, dan schuif 
ik graag aan bij een bestuursvergadering van het hoofdbestuur.

Waar ik dan wel gelukkig van wordt, is het initiatief van Dick 
Kruijs en een aantal oud-ploeggenoten. Naast het trainen op 
donderdagavond spelen zij sinds begin van het seizoen 1x per 
6 weken op vrijdagavond een 7 tegen 7 toernooi met deelname 
van diverse regioclubs. Zo zijn Asperen, LRC, Focus ’07 al gastheer 
geweest. In de wandelgangen heb ik begrepen dat eind mei onze 
club als gastheer zal optreden. Ik wil de leden adviseren om de 
berichtgeving over dit 7 tegen 7 toermooi in de gaten te houden 
en op die bewuste avond in mei samen met ondergetekende te 
genieten van de oude garde met een drankje in de hand langs de 
lijn. Voor één keer zal de KNVB dat laatste niet erg vinden. Met 
andere woorden “Always look on the bright side of life”. 

Daan Ruis
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Helaas hebben wij de laatste tijd veel te maken gehad met 
flinke stormen. Hierdoor is, bij de laatste storm, de banner van 
FLEX-DRIVER van de ballenvanger gewaaid. Wel is de nieuwe 
banner van ESSO Leerdam aan de Parallelweg geplaatst.

Inmiddels is het reclamebord van Brasserie-Restaurant De 
Lachende Gans, Hoogstraat 38, WERKENDAM geplaatst en zijn 
wij de heer Koos van Iperen zeer dankbaar voor zijn sponsor-
ing.

Als sponsorcommissie hebben wij een aantal training- regen-
jacks, met Leerdam Sport embleem, weten te bemachtigen 
welke wij aan de “FAMILIEDAG” commissie hebben aange-
boden voor de verkoop op deze dag t.b.v. de kostendekking 
op deze dag. Er zijn per maat, van zeer klein tot groot, een 
beperkt aantal training- regenjacks beschikbaar en deze zullen 
tegen een zeer schappelijke prijs te koop zijn.

Van de sponsor commissie.

Aangezien de oude maaimachine na vele repara-
ties compleet was versleten en de velden tijdelijk 
door derden werden gemaaid, was de aanschaf 
van een andere machine zeer noodzakelijk.
 Alleen was de moeilijkheid om een goede, betaal-
bare vervanger te zoeken. Hierin is Sjaan Hoegee 
met zijn ploeg geslaagd en werd er woensdag 
27 maart de maaimachine op ons complex afge-
leverd.

We denken met deze machine tot aan de oplev-
ering van het nieuwe complex vooruit te kunnen.

De werkersploeg.



Gasterij
Posthuys

het oude

Hotel
Restaurant

(H)EERLIJK ETEN
STIJLVOL FEESTEN

LUXE OVERNACHTEN
Meent 57, 4141 AB  Leerdam 

Tel  0345 618393
www.hetoudeposthuys.nl
info@hetoudeposthuys.nl

Gasterij
Posthuys

het oude

Hotel
Restaurant

Kijk eens op onze website www.travelxl.nl/astra daar vindt u alle reizen en de mooiste vakanties.
U boekt veilig en vertrouwd het beste aanbod voor de beste prijs met de service van:

Kerkstraat 55a - 4141AV  LEERDAM Tel: 0345 631212

TravelXL Reisburo Astra 
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LEERDAM SPORT
FAMILIEDAG 
15 JUNI 
2019
  



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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speler



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. 
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Activiteitencommissie

Het jaar is pas 3 maanden oud maar wij van de activiteitencom-
missie kunnen al terug kijken op 3 succesvolle activiteiten.

Op 26 januari hadden wij onze 80/90 party waar het bestuur de 
vrijwilligers avond aan gekoppeld had en we kunnen terug kijken 
op een zeer geslaagde avond. We horen alleen maar positieve 
berichten en hebben voor volgend jaar de datum al weer vast 
gelegd, namelijk 25 januari 2020 dan is er weer een vrijwilligers 
avond dus noteer deze datum alvast.

Ook zult u de clubfundactie van plus Teeuw niet ontgaan zijn en 
deze actie was voor ons succes nummer 2. We hebben een mooi 
bedrag opgehaald van €750. Hiervoor hebben we weinig hoeven 
te doen en is dit bedrag mooi meegenomen. We hebben voor 
dit geld al een goede bestemming gevonden en dit zult u binnen 
niet al te lange tijd gaan zien op ons sportcomplex. 
We willen hierbij alle leden bedanken die actief hebben ges-
paard en ervoor hebben gezorgd dat ze zelf mooie fan artikelen 
hebben gekregen, maar we willen natuurlijk ook alle onderne-
mers van het Europaplein nogmaals bedanken omdat deze het 
bedrag ook nog eens hebben afgerond naar €750. 
Wat een mooi bedrag, hiervoor onze dank.

En toen was 16 maart onze 3e activiteit, namelijk de voorjaars-
bingo, dit was wederom een goed bezochte bingo en waren alle 
mensen weer enthousiast over de prijzen die we hadden en daar 
doen we het toch voor. Jan kanters nogmaals dank voor jouw 
inzet deze avond.

Achter de schermen zijn we druk bezig met de activiteiten die 
nog moeten komen en dit zijn:

24 april kinderbingo

25 mei glasstadmars

15 juni familiedag

Ook zijn we aan het kijken of we misschien nog een feestavond 
gaan organiseren maar hier komen we op Facebook en de web-
site op terug.

De Activiteitencommissie



Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl
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Standen
2018 - 2019

1. Leerdam Sport JO11-1 7-19
2. Theole JO11-3 7-19
3. BZS JO11-2 7-16
4. Rhelico JO11-2 7-13
5. RKTVC JO11-3 7-23
6. HSSC'61 JO11-2 7-9
7. Ophemert JO11-1 7-8
8. SC Everstein JO11-1G 7-7
9. ASH JO11-1 7-7
10. Haaften JO11-2G 7-6
11. LRC JO11-3 7-4
12. DSS'14 JO11-1 7-1

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. Heukelum 2 18-79
2. Brakel 2 18-55
3. Tricht 3 18-63
4. GJS 3 18-30
5. GVV 2 17-45
6. Vuren 2 17-38
7. WNC 3 17-38
8. Lekvogels 2 18-47
9. MVV'58 2 18-19
10. LRC 3 18-34
11. Haaften 2 18-52
12. Leerdam Sport 2 17-25

Leerdam Sport 2
1. MVV'58 3 16-41
2. SVS'65 2 16-37
3. Theole 2 18-34
4. ASH 2 17-33
5. GJS 5 17-29
6. LRC 5 16-26
7. Leerdam Sport 3 17-25
8. SC Everstein 3 15-23
9. Heukelum 3 18-23
10. Herovina 2 17-23
11. Asperen 3 18-43
12. Arkel 3 17-65

Leerdam Sport 3

1. Vuren 4 18-44 
2. HSSC'61 4 16-43
3. Lekvogels 4 18-37
4. Leerdam Sport 4 15-27
5. SVS'65 3 15-26
6. Arkel 5 16-25
7. Ameide 5 17-25 
8. Nivo Sparta 6 16-21
9. SVW 3 17-18 
10. SV Noordeloos 5 18-14
11. SC Everstein 5 16-13
12. Asperen 4 16-13

Leerdam Sport 4
1. MEC'07 4  14-42
2. BZS 4  16-38
3. MEC'07 3 15-33
4. SCZ 3 16-26
5. TEC 4 15-24
6. Buren 4 15-23
7. Theole 4 15-20
8. Leerdam Sport 2 14-16
9. Rhelico 3 17-11
10. RKTVC 4 15-09
11. Beesd 4 16-01

Leerdam Sport zon 2
1. GJS VR2 14-42
2. VVAC VR2 16-36
3. Leerdam Sport VR1 16-35
4. Heukelum VR1 15-31
5. HSSC'61 / SC Everstein VR2 15-23
6. Lekvogels VR1 16-22
7. ST Unitas/SVS '65 VR1 15-19
8. SV Noordeloos VR2 17-18
9. Arkel VR1 16-11
10. Ameide VR1 16-09
11. Schelluinen/Peursum VR2 16-0t6

Leerdam Sport VR1 

1. Tricht JO17-2 6-15
2. RKTVC JO17-3 6-12
3. Herovina JO17-1 6-12
4. Nivo Sparta JO17-3 6-11
5. SJO/BZC'14 JO17-1 6-10
6. DSS'14 JO17-1 7-9
7. Haaften JO17-1 5-7
8. GVV'63 JO17-2G 6-7
9. Leerdam Sport JO17 1 7-7
10. RKTVC JO17-2 7-6
11. Heukelum JO17-1 6-3

Leerdam Sport JO17-1
1. OJC Rosmalen JO15-4 7-18
2. Emplina JO15-2 6-16
3. Asperen JO15-1 7-15
4. Leerdam Sport JO15-1 7-14
5. Achilles Veen JO15-1 6-13
6. GRC-14 JO15-1 7-12
7. ST Alem/RKVSC JO15-1 7-12
8. Well JO15-1 7-8
9. Theole JO15-2 7-4
10. Nivo Sparta JO15-2 7-3
11. Wilhelmina JO15-2 7-1
12. Beesd JO15-1 7-1

Leerdam Sport JO15-1
1. Leerdam Sport JO13-1 7-18
2. Theole JO13-2 7-15
3. Ophemert JO13-1 6-14
4. SJO/BZC'14 JO13-1 6-13
5. SteDoCo JO13-1G 7-11
6. Vuren JO13-1 6-9
7. MEC'07 JO13-1 6-5
8. RKTVC JO13-2 6-5
9. Beesd JO13-1 7-4
10. Asperen JO13-2 6-3
11. OJC Rosmalen MO13-1 6-0

Leerdam Sport JO13-1 

1. Theole MO13-1 7-21
2. Wilhelmina MO13-1 5-12
3. MEC'07 MO13-1 6-12
4. WNC MO13-1 7-12
5. LRC MO13-1 7-9
6. TEC MO13-1 5-8
7. HSSC'61 MO13-1 6-7
8. Wadenoijen MO13-1 6-7
9. RKTVC MO13-1 6-4
10. Asperen MO13-1 6-4
11. Leerdam Sport MO13-1 5-0

Leerdam Sport  MO13-1

Bij Onder 9 en jonger worden geen standen meer bijgehouden 
en zijn de uitslagen niet zichtbaar op Voetbal.nl en in de 
Wedstrijdzaken-app.
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Uit de (niet zo)oude doos

1993: Leerdam Sport Dames. 
Stnd: V. Vink, I. Vos, S. Niks, P. Kruijs, C. van Wijk, H. Sterk, B. Kwint, N. Kanters, H. Hennekes, Dhr. A.Sterk 

Ztnd C. Bolleboom, C. Klok, D. van de Plaat, L. van Ekeren, M. van Krieken, C. Giltjes, V. Millenaar

2019: zondag 2 
V.l.n.r: T. van Lent, J. van de Linden, S. Jaber, J. klok. D. de Jong
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