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Voorzitters praat

Het verenigingsjaar 2018-2019 is ook weer ten einde. Ik denk 
dat het best wel weer een bewogen en druk jaar is geweest. Bij 
onze senioren zijn er dit jaar geen kampioenen te verwelkomen. 
Bij de jeugdafdeling is dat anders. Voor maar liefst 3 jeugdteams 
hebben wij de kampioensvlag mogen hijsen, waarbij ik ook nog 
moet zeggen dat 1 van deze teams de dubbel pakte door ook 
nog de district beker te winnen. Elders in dit clubblad treft u de 
foto’s aan van onze kampioenen.

Ik ben als voorzitter heel benieuwd in welke klasse ons 1e elftal 
ingedeeld zal worden. Nu we Vijfheerenlanden zijn geworden 
en bij de provincie Utrecht horen zou men bij de KNVB zomaar 
een indeling kunnen maken waarbij wij de Utrechtse kant op-
gaan. Ik ben benieuwd wat het gaat worden.

Wat als rode draad dit jaar door onze vereniging liep was het 
nieuwe sportpark. Eindelijk kwam het bericht dat er begon-
nen zou worden met de voorbereiding. Zo’n 250 vrachtwagens 
voerden grond en zand aan om een goede voorbelasting te krij-
gen, zodat in begin 2020 met de aanleg van het kunstgrasveld 
en het multifunctionele veld kan worden begonnen. Regelmatig 
ben ik op het veld aanwezig om te kijken naar de vorderingen 
en ik kan u verzekeren dat het best wel indruk maakt als je het 
zo allemaal ziet liggen. Ik kan haast niet wachten om te zien hoe 
alles in werkelijkheid gaat worden. Regelmatig hebben er foto’s 
gestaan op onze website omtrent de vorderingen.

Wij als dagelijks bestuur hebben in juni bij de notaris de acte 
ondertekend waarin staat dat wij afstand doen van onze eigen-
dommen en de Gemeente Vijfheerenlanden de nieuwe eige-
naar is. Wederom een historisch moment in onze geschiedenis. 
Na ongeveer 107 jaar hebben wij geen gronden en gebouwen 
meer in eigendom, wat niet inhoudt dat wij nu geen onderhoud 
meer hoeven te plegen. Tot onze nieuwe accommodatie klaar is 
zijn wij nog wel verantwoordelijk voor het onderhoud van alles.

Aan het einde van het seizoen is het al jaren een goed ge-
bruik dat wij afsluiten met onze Familiedag. Ook dit jaar is de 
Familiedagcommissie er in geslaagd om een programma te 
verzorgen dat klonk als een klok. Ook ik heb me weer laten 
verleiden om mee te voetballen met mijn eigen familieteam 
en ook nu weer heb ik spierpijn gehad op plaatsen waarvan in 
nooit gedacht heb dat ze daar ook zaten. Maar ik heb het er 
graag voor over.

Ook dit jaar hebben we tijdens de Familiedag de ‘Jan Sleeu-
wenhoek vrijwilligersprijs’ uit mogen reiken. Dit jaar konden de 
bezoekers van de familiedag hun keuze maken uit 5 genomi-
neerden. Het was Antoinette de Bruin die uit handen van 
Mevrouw Sleeuwenhoek de prijs mocht ontvangen.

Wat ben ik trots op die mensen die de wedstrijd hebben 
georganiseerd voor Anjo van Dijk. Hieruit blijkt ééns te meer 
de saamhorigheid die wij als Leerdam Sport leden onder elkaar 
hebben. Anjo heeft niet het goede bericht gehad omtrent zijn 
gezondheid, waar hij zijn gezin en familie natuurlijk op gehoopt 
hadden. Enkele leden hadden daarom besloten om een wed-
strijd te organiseren met spelers waar Anjo mee gespeeld heeft. 
Groot was dan ook de verrassing toen hij niets vermoedend 
op het veld aan kwam. Het was een indrukwekkende avond 
waarbij toch ook veel gelachen is. Ik wil langs deze weg Anjo 
en natuurlijk zijn hele familie sterkte wensen in het verdere 
behandelingstraject.

In het verlengde hiervan heeft Leon Nieuwboer zich aangemeld 
om een team te gaan vormen met Leerdam Sporters die gaan 
deelnemen aan de ‘SamenLoop voor Hoop’ in Leerdam die op 
4 en 5 oktober plaats gaat vinden. Ook ik zal mee gaan lopen in 
dat team en doe langs deze weg een oproep om mijn voorbeeld 
te volgen. Als u nog vragen hierover mocht hebben neem dan 
even contact op met Leon Nieuwboer.

Tot zover mijn bijdrage voor deze keer, hierbij wil ik iedereen 
een hele fijne vakantie toewensen en hoop iedereen na deze 
vakantie weer op ons sportcomplex te mogen begroeten.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

Wederom een 
historisch 
moment in onze 
geschiedenis
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Leerdam
Parallelweg

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

Help jij ons met een bijdrage voor onze nieuwe accommodatie?

Leerdam Sport '55 krijgt een nieuw sportpark. De werkzaam-
heden aan de velden zijn inmiddels begonnen, het zal nog 
even duren voordat de velden aangelegd kunnen worden. Naar 
verwachting worden de eerste 2 velden in het voorjaar 2020 
aangelegd.

Tijdens het wachten hierop gaan we binnenkort aan de slag met 
het clubgebouw. Keuzes over een tribune, de inrichting van de 
kantine, we hebben nog veel te bedenken, maar 1 ding is zeker: 
er is geld nodig.

Hiervoor hebben we nu een CROWDFUNDING gestart. Op onze 
site vind je hierover meer informatie. Donaties kunnen via een 
site worden gedaan en hier is een live tussenstand zichtbaar.

Alle kleine beetjes helpen om het sportpark nog mooier te 
maken. De inrichting van de kantine en de tribune zijn de bel-
angrijkste en grootste uitdagingen om financieel voor elkaar te 
boksen. Elke hulp daarbij is welkom!

Als bedankje hebben we wat bedacht om terug te geven aan 
iedereen die ons helpt, deze lijst is nog niet compleet en wordt 
in de loop van de tijd aangevuld. Ideeën daarvoor zijn van harte 
welkom. Deel deze CROWDFUNDING, vooral met iedereen die 
je kent, dan hebben we nog meer kans op een succes!

Crowdfunding Leerdam Sport 55

CROWD
FUNDLING 

LSP 55



Eerste elftal nieuws.

Vrijwilliger van het jaar..
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Onze mannen van het eerste elftal genieten op dit moment van 
een welverdiende vakantie.

Antoinette de Bruin heeft op onze familiedag de 2e Jan Sleeuwenhoek vrijwilligersprijs van het jaar ontvangen.
Antoinette kreeg deze prijs uitgereikt door de vrouw van Jan Sleeuwenhoek. 

Mevr. Sleeuwenhoek, J. Boekelman. A. de Bruin , A. Sleeuwenhoek



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

Het seizoen loopt op het 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:
Weer is er een belangrijke stap gezet richting ons nieuwe 
complex. Bij de notaris is getekend voor de overdracht van ons 
complex aan de gemeente Vijfheerenlanden. De werkzaam-
heden waren al eerder begonnen en inmiddels ligt er een huis 
‘zandduin’ op o.a. ons voormalige C-veld. Wij hebben dus het 
komende seizoen 1 wedstrijdveld minder, wat betekent dat de 
kans bestaat dat wedstrijden later op de dag gespeeld zullen 
worden. Niet prettig, maar het is een overbrugging naar een 
mooi nieuw sportcomplex.

Ledenadministratie:
Ga je binnenkort verhuizen: geef je adreswijziging door via het 
mutatieformulier op onze website.
Nieuw e-mailadres: geef de wijziging door via het mutatiefor-
mulier op onze website.
Nieuw mobielnummer: geef dit door via het mutatieformulier 
op onze website.

Waarom? Omdat wij als Leerdam Sport gebruik maken van deze 
gegevens om met leden te communiceren, zoals ons clubblad, 
nieuwsbrieven etc. 

Einde seizoen:
Iedereen geniet of gaat genieten van zijn of haar vakantie na 
dit seizoen. De resultaten waren wisselend, maar de jeugd 
heeft zich van haar beste kant laten zien en dat is een positieve 
ontwikkeling, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onze 
JO10 wist zelfs de dubbel te behalen door zowel de beker te 
winnen als kampioen te worden. Inmiddels zijn de teams van 
Leerdam Sport ingeschreven voor het seizoen 2019 – 2020. Kijk 
regelmatig op onze website voor de ontwikkelingen richting dit 
nieuwe seizoen.

Familiedag 2019:
Het seizoen 2018 – 2019 is op 15 juni afgesloten met onze Fami-
liedag. En geheel volgens traditie was het weer een geweldige 
dag. We hebben genoten van goed voetbal, zanger Bas en DJ 
Henkie. Een woord van dank aan ieder die deze dag tot een suc-
ces heeft gemaakt is dan ook op zijn plaats.

Nieuw verenigingsjaar:
1 juli 2019 start het nieuwe verenigingsjaar. Nieuwe aanmeldin-
gen, opzeggingen van het lidmaatschap en overschrijvingen zijn 
verwerkt. De teamindelingen worden gemaakt. Desondanks kan 
het gebeuren, want het blijft mensenwerk, dat iets niet goed is 
gegaan of verwerkt. Stuur in dat geval een e-mail naar ledenad-
ministratie@leerdamsport.nl.

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie toe!!!!!

Henri van Wijk
Secretaris
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Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram
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Jeugdnieuws

Een terugblik vanuit onze jeugdafdeling met voldoende ontwik-
kelingen, het was een succesvol seizoen 2018-2019.

Inmiddels staan wij alweer aan de vooravond van onze 
traditionele familiedag binnen onze fantastische vereniging. 
Zaterdag 15 juni omstreeks 17.00 uur zal onze voorzitter John 
Boekelman het druk hebben, in de goede zin van het woord 
welteverstaan, het is natuurlijk fantastisch wanneer je als 
voorzitter menige teams mag huldigen voor hun prestaties, wij 
tellen dit seizoen drie kampioenschappen, een bekerwinnaar en 
helaas een verliezend bekerfinalist. 4 prijzen binnen één seizoen 
maar vooropgesteld en eigenlijk het allerbelangrijkste, progres-
sie per individuele speler en algehele ontwikkeling binnen onze 
jeugdteams. Iets om trots op te zijn en iets moois waar de club 
verder mee kan in de toekomst.

Een rondje langs de teams, hun prestaties en ontwikkelingen 
vanuit plezier op ieder moment.

Leerdam Sport '55 JO7-1 heeft een mooie ontwikkeling 
laten zien in de spelvorm 4vs4 en lieten dit zondags ook zien 
gedurende onze circuit trainingen, op zondagen kwamen de 
jongens trouw trainen om te sleutelen aan techniek en balvaar-
digheid. Het team heeft het leuke en leerzame seizoen bekroont 
door de Glasstad Cup te winnen voor O7 teams op het Glaspark 
bij onze buren in Leerdam - Noord, een hele mooie prestatie 
van de jongens en trainer Rachid.

Leerdam Sport '55 JO8-1 bereikte de bekerfinale maar verloor 
deze helaas van een sterk Tricht JO8-1, de boys van trainer Rich-
ard van Ingen hebben een fantastisch mooi seizoen gedraaid, 
een bekerfinale verliezen is natuurlijk op dat moment pijnlijk 
maar als de emotie is verdwenen is er zeker plaats voor trots, 
Nasya Leihitu verlaat onze vereniging en zal gaan spelen binnen 
de academie van FC Utrecht, ook iets moois om trots op te zijn.

Leerdam Sport '55 JO10-1 draaide een uiterst succesvol 
seizoen, men werd kampioen na de winterstop en won ook de 
districtsbeker voor JO10 teams, net als de roemruchte club uit 
Amsterdam was er in Leerdam ook een team welke de dubbel 
veroverde, in Amsterdam deed Erik ten Hag dit met zijn selectie, 
in Leerdam deed Xander van Holten dit als stagetrainer met zijn 
begeleiders Etienne van Soelen en Juan Sahertian. Ik durf niet 
te zeggen of dit eerder is gebeurd binnen onze vereniging.

Leerdam Sport '55 JO11-1 werd kampioen na de winterstop 
en maakte dit enorm spannend tot op de laatste speeldag, wat 
een fantastisch mooi seizoen. Voornamelijk de wedstrijden op 
zaterdag werden gewonnen maar dit gebeurd uiteraard niet 
zomaar, de basis werd gelegd op de trainingen. Hier is al eerder 
over gesproken, de trainingen werden druk bezocht en de be-
geleiding was fantastisch met voornamelijk drie trainers welke 
veel enthousiasme uitstraalden. Een enorm compliment voor 
de jongens van team JO11-1, maar een groot compliment voor 
trainers Johan, Ruud en Arne.

Leerdam Sport '55 MO13-1 had een lastig seizoen, het team 
bezat veel jonge enthousiaste meiden maar ook enkele iets 
oudere meisjes, hierdoor hebben wij de keuze moeten maken 
om het team in te schrijven als MO13-1, weliswaar in de laagste 
klasse ter ontwikkeling van het team. Het verschil zat over het 
algemeen in de leeftijd t.o.v. de tegenstander, de kracht en 
explosiviteit en lengte van de meiden van de tegenstanders 
maakten het verschil, zelf heb ik El Glasico mogen fluiten, Leer-
dam Sport '55 MO13-1 tegen de MO13-1 van de meiden van 

Leerdam - Noord, voetbaltechnisch zijn de meiden van Leerdam 
Sport '55 zeker niet de mindere. Het leeftijdsverschil speelde 
een te grote rol in het huidige seizoen, ondanks dat bleven de 
meiden in goede opkomst trainen, de trainingen werden en-
thousiast ervaren waarin Xander van Holten een grote rol heeft 
gehad, daarnaast kregen de meiden vaak training van Etienne 
van Soelen. Wees trots op jezelf en op het team, jullie waren 
geweldig. Onyckwa Versluis - Wattimury verruilt Leerdam Sport 
'55 voor een plaatsje bij de MO15-1 van v.v. de Meern, ook dit is 
iets om trots op te zijn. Meisjes kunnen opvallen door mensen 
van grote voetbalverenigingen in de regio of zelfs daarbuiten, 
succes bij de Meern en wij hopen dat je jezelf optimaal kunt 
door ontwikkelen als voetbalster. Een speciaal woord van dank 
ook voor begeleidsters Gerrie en Danielle.

Leerdam Sport '55 JO13-1 werd kampioen na de winterstop en 
won in de winterstop ook de poule tijdens het zaalvoetbalto-
ernooi in Gorinchem. Etienne van Soelen als manager, daar-
naast Juan Sahertian als veldtrainer en Xander van Holten als 
stagetrainer gaan de boeken in met een unieke prestatie binnen 
één seizoen, de manier van trainen, de manier van begeleiden 
zowel fysiek als mentaal heeft tot een groot succes geleid. 
Hierover dadelijk meer.

Leerdam Sport '55 JO15-1 speelde twee sterke competities dit 
seizoen, voor de winterstop werd men tweede, na de winter-
stop derde maar de jongens hebben laten zien dat zij zich goed 
hebben ontwikkeld onder leiding van trainer Juarth Leihitu en 
trainer Umit Gokdemir, de jongens trainden in groten getale 
voor wat betreft de trainingsopkomst, men trainde overigens 
altijd in eenheid van tenue en had mede hierdoor een hele 
mooie uitstraling zowel binnen als buiten het veld. Helaas heeft 
het team zichzelf niet kunnen belonen met een prijsje aan het 
einde van het seizoen, wellicht komend seizoen als JO16-1.

Leerdam Sport '55 JO17-1 had een moeilijk seizoen, mede 
vanwege examens op school, trainer Martijn Steur heeft prima 
werk geleverd, Henk van Kleij als teammanager/assistent 
trainer heeft ook een rol vervuld binnen het team welke redelijk 
ver kwamen in het bekeravontuur. Een leuke groep spelers, 
spelers welke behoorlijk wat in hun mars hebben, helaas kwam 
dit er net niet uit dit seizoen.

Circuittrainingen:
Vier maal werd er getraind in circuit vorm op de zondagen, er 
werd getraind op basis van trap en basistechnieken en loop 
coördinatie vormen. De trainingen werden bezocht door eigen 
jeugd maar ook door jeugd welke extern speelt, men heeft de 
trainingen ervaren als leerzaam en plezierig, komend seizoen 
zullen wij verder borduren d.m.v. circuittrainingen. Komend 
seizoen zal er door de jeugd op woensdagavond ook in circuit-
vorm worden getraind, voornamelijk voor de onderbouw teams 
binnen de jeugd van Leerdam Sport '55.

Erkend Leerbedrijf:
Sinds dit seizoen is Leerdam Sport '55 gecertificeerd als zijnde 
werk/leerbedrijf, Xander van Holten had de eer om hiermee van 
start te gaan onder begeleiding van Juan Sahertian, wij mogen 
spreken over een zeer succesvol eerste seizoen. Teams JO13-1, 
MO13-1 en JO10-1 kregen het aanbod vanuit deze opzet in de 
zin van trainingsstof, coaching en begeleiding. Xander heeft 
als stageperiode vanuit het ROC Midden Nederland een prima 
indruk achter gelaten, daarnaast is hij samen met zijn mede 
trainers kampioen geworden met de JO10-1 en JO13-1 en won 
de bekerfinale met team JO10-1. Ook is de progressie periodiek 



Leerdam Sport  J013-01 
Kampioen seizoen 2018/2019
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zichtbaar geweest binnen deze teams, Etienne van Soelen krijgt 
hierin ook de credits wegens de manier van begeleiden, enorm 
knap gedaan. Juan Sahertian verdient ook de complimenten in 
zijn rol binnen de stagebegeleiding van Xander, tevens was Juan 
contactpersoon tussen Xander en ROC Midden Nederland.

Seizoen 2019-2020, een vooruitblik.
Het concept teamindelingen voor wat betreft onze jeugd-
afdeling is ondertussen afgerond door HTC Paulo Lopulalan, 
momenteel wordt hiernaar gekeken door ons hoofdbestuur, op 
het moment dat dit is goedgekeurd zal dit worden gepubliceerd 
op onze website.

Wij zijn ook verheugd om te kunnen melden dat Gert Jan Dol 
actief zal zijn als assistent trainer binnen het 1ste elftal maar 
daarnaast zal hij ook een rol vervullen als keeperstrainer, ook 
voor al onze jeugdkeepers, deze trainingen zullen worden ver-
zorgd op de woensdagavonden. Gert Jan was zelf actief keeper 
en komt over van v.v. Zuilichem waar hij als trainer iets moois 
heeft neergezet.

Tevens zullen wij gaan kijken of wij het kunnen realiseren 
om om de twee á drie maanden oefenwedstrijden te plan-
nen als zijnde O23 team, dit vanwege de doorstroom welke 
gerealiseerd gaat worden vanuit de jeugd richting het senioren 
voetbal. Hierin is het belangrijk dat er goed zal moeten worden 
gecommuniceerd tussen de hoofdtrainer en zijn assistent, de 
TC binnen onze vereniging en de trainer van ons nieuwe JO19-1 
team, welke ter voorbereiding op het nieuwe seizoen al een 
toernooi heeft afgewerkt, twee trainingen achter de rug heeft 
liggen en zelfs al een oefenwedstrijd heeft gespeeld tegen de 
nieuwe JO18-1 van onze buren uit Asperen.

Op de woensdagavonden zal er voor de onderbouw in cir-
cuit worden getraind, het is gebleken dat dit zeer effectief is, 
daarom zullen wij hier veel aandacht aan geven.

Binnen team JO19-1 zijn een aantal nieuwe spelers actief welke 
bij Leerdam Sport komen voetballen, ook elders binnen onze 
jeugdafdeling zullen nieuwe leden actief zijn, ook hieruit blijkt 
dat onze vereniging positief beweegt.

Wij gaan ons nu opladen om na de zomervakantie verder 
te gaan in ontwikkeling om hopelijk weer net zo'n succesvol 
seizoen tegemoet te kunnen gaan. Tenslotte willen wij vanuit 
onze jeugdafdeling iedereen een fijne zomervakantie toewens-
en en hopelijk zien wij u komend seizoen weer op de club.

Bedankt voor jullie support afgelopen seizoen, tot komend 
seizoen.

Met een sportieve groet,

Dylan van Beest (i.s.m. de TC van Leerdam Sport '55)
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Nieuwbouw Leerdam Sport ’55

Even de tussenstand opmaken en kunnen we hierboven zien 
hoe het nieuwe Leerdam Sportpark eruit komt te zien.

Ondertussen ligt er al een hoop grond op de plek waar veld 2 
en 3 zullen komen. Deze grond moet nu ‘inzakken’, dat zal on-
geveer 9 maanden duren, waarna de velden aangelegd kunnen 
worden.

Tijdens het wachten hierop gaan we binnenkort aan de slag met 
het clubgebouw. Zodra de architect bekend is zal de commissie 
weer bij elkaar geroepen worden om tot een eerste opzet te 
komen. Keuzes over een tribune, de inrichting van de kantine, 
we hebben nog veel te bedenken.

We zoeken ook naar mogelijkheden om aan meer middelen te 
komen, zodat we het terrein, tribune en clubgebouw zoveel mo-
gelijk naar onze wens te maken. Een idee hiervoor is, om dat via 
‘crowdfunding’ te realiseren. Ook met de sponsors proberen we 
een volgende stap te maken. Deze mogelijkheden worden op dit 
moment uitgezocht. Immers, hoe meer middelen, hoe mooier 
we het kunnen maken.

Heb je ideeën of wil je meedenken in de commissie?

Stuur dan even een mailtje naar:

info@leerdamsport.nl

Wout Elbertse
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Familiedag 2019

Een al jaren beproefd en succesvol recept moet je niet heel veel 
veranderen. Hooguit wat nuance aanbrengen. En zodoende 
is het een gesmeerde machine geworden, die Familiedag. In 
de maanden voor de dag zelf, is Ruud Keinemans de drijvende 
kracht die veel contacten legt om met name de hardware rond 
te krijgen. En dat doet hij uit de kunst! Daar heeft de rest van de 
commissie eigenlijk geen omkijken naar. Alleen de man van het 
geld is er druk mee. Hoe krijgt hij het toch ieder jaar weer voor 
elkaar de eindjes aan elkaar te knopen? Hij moet er welhaast 
slapeloze nachten van hebben. Dat slaaptekort zorgt ervoor dat 
hij op de dag zelf al snel is uitgeblust. Pas als de BBQ tot leven 
komt trekt hij weer een beetje bij.

Zaterdagochtend 15 juni werden we om 09.00 uur door Ruud 
op appél verwacht. De opbouw kon beginnen. De weers-
verwachting was niet heel geweldig die ochtend, maar de 
weergoden bleken ons goed gezind. Johan de Leeuw van Par-
tyverhuur kwam al snel met ‘biersets’ (banken en tafels voor op 
het terras). Zijn partytenten stonden toen al, want die waren al 
eerder geleverd. Dank Johan.

John Klok hing als een ware alpinist in de ballenvanger om de 
nieuwe Familiedag banner op te hangen. Met hulp van de voor-
zitter slaagde hij daar grandioos in.

Op het moment van de start van de 1e wedstrijd was er alleen 
een doel op het B-veld dat er wel heel beroerd voor stond. 
Zo beroerd, dat de vraag niet was of, maar wanneer het doel 
voorover zou kukelen. Met een paar haringen en tie-rips werd 
het probleem provisorisch maar afdoende opgelost zodat het 
sein op groen kon. Voetballen maar!

Ik vind de wedstrijden waarin de ouders hun kroost laten 
voetballen het leukst om naar te kijken. Geweldig hoe dat 
samenspel verloopt en hoe serieus die kleintjes op zoek gaan 
naar het doel. Dat is toch het doel van zo’n Familiedag. En als je 
in een elftal speelt die het echt voor de winst doet en je tegen 
zulke kleintjes speelt zorg je er gewoon voor dat je eerst zelf 2 
goals maakt waarna je vervolgens de tegenstander laat scoren. 
Gewoon ervoor zorgen dat je steeds minimaal 1 goal voorstaat 
en tegelijkertijd die kleintjes laten geloven dat ze een kans 
maken. Dan zorg je voor een leukere wedstrijd dan wanneer je 
die kleintjes alle hoeken van het veld laat zien en vervolgens 
zeggen dat je onvoldoende tegenstand had.

Na het voetballen werden de kampioenen gehuldigd. 3 elftal-
len! De spelertjes keken er echt naar uit. Dat moet voor die 
jongens een prachtige ervaring zijn. En natuurlijk werden ook 
hun leiders en trainers in het zonnetje gezet. Een prachtig rijtje 
kampioenen met fanatieke en realistische leiders en trainers 
waar we, als we er zuinig op zijn, nog jaren plezier van kunnen 
hebben.

De BBQ is altijd een succes. Smaken verschillen, maar ik schat 
dat 99% van de aanwezigen daar volop van geniet.

De activiteiten commissie had een duit in het zakje gedaan, 
zij hadden zanger Bas geregeld. Insiders weten dat ik niet een 
heel grote fan ben van NL talige muziek, maar na het optreden 
van zanger Bas denk ik met weemoed terug aan Kees Neerings. 
Al vond ik wel dat zanger Bas aardig kon wedijveren met John 
Boekelman.

Na zanger Bas nam DJ Henk het over en zorgde voor een klei-
nere groep, maar vaste kern mensen, het muziekprogramma. 
Vanwege vergunningsvoorwaarden moest hij om 22.00 uur 
stoppen.

Al met al opnieuw een geslaagde dag die wij nu voor het 9e jaar 
achter elkaar op hebben gezet. Met al 9 jaar voor € 0,00 voor de 
deelnemers. Met veel dank aan alle kleine en grote sponsoren!

Wat voor ons een aandachtspunt is voor de volgende editie, is 
hoe wij er voor zorgen dat we meer mensen binden voor laat 
ik zeggen het tijdvak van ná de BBQ. Het vaste groepje mensen 
is er zogezegd altijd, maar we willen meer mensen aan de club 
en de Familiedag binden. Andere muziek? Meer op de jeugd 
gericht? Disco-achtig? Spelavond?

Hebt u daar een idee over dan kunt u dat bij een van de fami-
liedagcommisie leden aangeven.

Tot volgend jaar!

Marcel van Leusden.

Foto’s van de familie dag staan verder op in het clubblad.
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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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Op de bank bij: Jan Niks

Hoe een weekendje Friesland de aanleiding werd tot een bakje 
koffie drinken bij Jan Niks.

“Met mekaar en voor mekaar”. Dat zei Jan Niks altijd, toen hij 
leider was van Leerdam Sport 3, als we de kleedkamer verliet-
en voor wéér een wedstrijd. Dat is mij in ieder geval altijd bij 
gebleven. Met het 3e elftal van de zondag in de jaren ‘94 en ‘95 
hadden we een leuk team. Jan zinspeelde op eensgezindheid. 
Met elkaar die klus opknappen en er een goed resultaat uitha-
len. Wie de shirts destijds waste en of er wasgeld betaald werd 
weet ik niet meer, maar wel dat je als je met een ander mee-
reed naar een uitwedstrijd Fl. 2,50- aan de bestuurder moest 
betalen voor de benzinekosten. Nooit werd daar moeilijk over 
gedaan. Dat was immers de afspraak en die kwamen we na.

Toen Jan op een gegeven moment twijfelde of hij als leider zou 
doorgaan hebben we met z’n allen gelapt voor een prachtige 
coachjas. We zouden het immers met elkaar voor mekaar doen, 
dus afscheid nemen dat was geen optie! Jan schoot vol en bleef 
nog een jaar!

Jan vond ook dat als een van zijn spelers gevraagd werd voor 
een hoger elftal, je dan gewoon ‘ja’ moest zeggen. Het was 
immers sowieso een eer gevraagd te worden voor dat hogere 
elftal en dan komt NEE niet in dat woordenboek voor. “Gewoon 
gaan”, zei hij dan! Hoe hij zijn elftal dan weer rond kreeg voor 
zijn eigen wedstrijd was zijn zorg.

Jan is beroemd in Leerdam en omstreken vanwege zijn 5 goals 
in een wedstrijd. Dat heb ik niet meegemaakt. Voor mij is ‘met 
mekaar voor mekaar’ synoniem aan Jan Niks. En oh ja, ook zijn 
dans op tafel in de kantine nadat ene Nwanko Kanu, Feyenoord 
had verslagen. Gek van vreugde was Jan toen.

Jan is niet zo vaak meer aanwezig bij Leerdam Sport. De gezond-
heid en zijn algehele welbevinden weerhouden hem ervan om 
ieder weekend bij LS langs te gaan. Daarom draaiden wij het 
om. Wij polsten Erwin, die vond het een prima idee, maar zijn 
vader stond niet te springen. En nee hij had ook geen cadeau-
tje nodig. En dus gingen ex 3e elftal spelers John Klok, Johan 
v/d Linden, Ton van Lent, ondergetekende en ‘gastspeler’ Dick 
Kruijs, die overal inzetbaar is, incl. kleinigheidje op de koffie 
bij Jan. Valthermond; de Hut; 1967; zijn 5 goals in de wedstrijd 
tegen LMO en de sportkatern van een landelijk dagblad had 
de volgende dag de kop: ‘Noem het maar Niks’. Kortom, alles 
kwam voorbij. Erwin was een prima gastheer en Jan genoot stil-
letjes. Daar ging het toch om!

De Arriva bussen in Friesland rijden rond met stickers waarop 
staat ‘Met elkaar, voor elkaar’. Ze moesten daar eens weten.

Marcel van Leusden.

Vlnr. J. Klok, M. van Leusden, J van de Linden, J. Niks, T. van Lent, D. Kruijs
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Op vrijdag 7 juni is voor het eerst de 'Anjo van Dijk door de jaren heen'georganiseerd. Anjo is een van de jongens van het eerste uur 
op de zaterdag. Deze dag is gestart zodat alle spelers door de jaren heen in dit elftal hebben gespeeld elkaar weer kunnen ontmoe-
ten. Dat deze geslaagd is kunt u wel zien aan de foto.



Bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de laatste 
paar maanden. Het was die hand op mijn schouder of gewoon 
een praatje over het weer. Hierdoor kon ik ondanks de ziekte 
mij toch nog een beetje normaal voelen en dat gaf mij de kracht 

om toch nog wat meer dingen te doen, dus nogmaals bedankt 
daarvoor.

Anjo van Dijk.
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0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging

  Telefooninstallaties
  Camerasystemen en toegangscontrole

  Hang- en sluitwerk
  Kluizen en archiefkasten

  Advies / Levering / Installatie
  Vraag gratis beveiligingsplan

  Overname bestaande systemen

  ICT Beheer
  Computers

  Computer en netwerkbeveiliging
  Webdesign

  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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JA OF NEE !
Naam:  Gaby de Jong Hennekes
Eftal:  Technische Commisie
Positie:  Jetje van alles
Lid sinds:  2016

EEN BIJZONDER CLUBMENS

01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Bent u getrouwd? Ja
04. Heeft je het naar je zin bij Leerdam Sport? Ja
05. Heeft je ooit zelf gevoetbald? Nee
06. Heb je familie die bij Leerdam Sport voetbalt?  Ja
07. Wordt het tijd voor een nieuw Sportpark? Ja
08. Ga je het oude sportpark missen? Ja

09. Doe je wel eens te veel bij Leerdam Sport? Ja
10. Is alles al geregeld voor het nieuwe eerste elftal? Ja
11. Volg je het vrouwen voetbal bij Leerdam Sport? Ja
12. Lukt het een beetje met de scheidsrechters? Ja
13. Gaat de samenwerking tussen alle commissies goed? Ja
14. Drink je wel eens een drankje in de kantine? Ja
15. Is het gezellig in de kantine? Nee
16. Alle vragen naar geweten beantwoord? Ja

Daar staat ie dan. Samen met zijn zoon voor het imposante 
rood witte hek van ons complex. Zoonlief heeft besloten te gaan 
voetballen.

Ik ben nieuwsgierig naar de voorgeschiedenis. Een terugblik van 
hoe het misschien wel is gegaan.

Hij groeide op in het noorden van het land, waar hij zelf ooit 
ook nog eens tegen een bal aan heeft getrapt. Zijn opleiding 
bracht hem naar het midden van ons land, waar hij tijdens zijn 
studie zijn vrouw, afkomstig uit een nabij gelegen baggerdorp, 
ontmoette. Het gaat zoals het gaat. Huisje boompje beestje. 
Ze besluiten te gaan verhuizen, maar waarheen? Het oog valt 
op een huis in Leerdam. Hij moet gedacht hebben: “Leerdam, 
waar ligt dat in vredesnaam?” Zijn vrouw stelt hem gerust 
en vertelt dat het een mooi plaatsje aan de Linge is, dichtbij 
waar zij is opgegroeid. Gerustgesteld door zijn vrouw gaan zij 
bij de woning kijken en worden op slag verliefd op dit huis en 
kopen het. Gekscherend noemt hij Leerdam de forensenstad 
van Schiphol, alwaar hij zijn geld verdient voor de kost. Hij kent 
de hele wereld op zijn duimpje. Kinderen gaan inmiddels naar 
school. Het gezin leeft een rustig bestaan waar zij heel erg van 
genieten. En dan volgt de dag dat zoonlief thuiskomt en aan de 
etenstafel vertelt dat hij wilt gaan voetballen. Zijn vrouw vindt 
het goed, een beetje beweging kan nooit geen kwaad. Qua-
sinonchalant stemt hij ook toe, hoewel zijn hart een vreugde-
sprongetje maakt, omdat zoonlief voor de mooie voetbalsport 
kiest. Trots vertelt hij de volgende morgen op het schoolplein 
tegen één van de daar aanwezige ouders dat zoonlief heeft 
besloten te gaan voetballen. De aanhorende ouder reageert 
sociaal wenselijk met een goedkeurend knikje en vertelt hem 
dat er 2 voetbalclubs in Leerdam zijn. Daar had hij nog niet over 
nagedacht. In het hoge noorden waar hij opgegroeid is hadden 
ze in zijn dorp maar één voetbalclub. Oei, wat nu? Nu moet hij 
ook nog een keuze maken. 

Hij vertelt dit tegen zijn vrouw, die alleen weet te vertellen dat 
een familielid van haar altijd op zondag tegen Leerdam Sport 
voetbalde, van die andere club had zij ook nog gehoord. ’s 
Middags als hij zijn kinderen weer ophaalt van school, besluit 
hij toch wat meer informatie in te winnen en vraagt aan een 
andere ouder wat hij over de voetbalclubs in Leerdam weet. 
Hij krijgt niet veel meer te horen dat ie niet naar die paarswit-
ten moet gaan. Leerdam Sport, dat is de club met historie. Een 
multiculturele vereniging waar iedereen elkaar accepteert. Toch 
is dit voldoende om voor hem al een keuze te maken. ’s Avonds 
aan de keukentafel praten ze er nogmaals met zoonlief over. 
Die is niet zo moeilijk, rood is zijn lievelingskleur, dus wil hij bij 
Leerdam Sport gaan voetballen.

Gezamenlijk staren zij naar het imposante hekwerk met de let-
ters Leerdam Sport. Stilzwijgend lopen ze door het hek en zien 
een geweldig mooie tribune. Ze kijken elkaar aan en weten dat 
ze de goede keuze hebben gemaakt.

Terug naar de realiteit. Inmiddels loopt zoonlief al weer een 
paar jaar met heel veel plezier bij onze club te voetballen. 
Hij heeft inmiddels ook een rol op de achtergrond. Zo is hij 
assistent van de assistent-trainer van het elftal van zijn zoon. 
Een paar seizoenen geleden besluit hij zelf ook weer te gaan 
voetballen. Zoals ook met grote, talentvolle voetballers gebeurt, 
ontstaat er een strijd bij 2 elftallen (zaterdag 5 en zondag 2), die 
vechten om zijn gunsten. Hij weet maar moeilijk raad met deze 
interesse. Hij wilt zijn zoon zien voetballen en besluit daarom 
voor de zondag 2 te kiezen. Het elftal is blij met zijn komst en 
ontvangt hem met open armen. Het weekend staat in het teken 
van voetbal, zaterdags met de jeugd van Leerdam Sport op pad, 
zondags lekker zelf voetballen.

Was getekend, Arne van Voorst, een bijzonder clubmens.

Dat is ie en dat blijft ie.

Daan Ruis



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

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

Gas
Water

Elektra
Dakwerk

Beveiliging
Telefonie

Data
Cv

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

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

Warme Bakker • 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

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

0345 - 6 95 05
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Van de sponsor commissie.

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
Dent All Care
De Graaf Visspecialiteiten
De Leeuw Auto's
De Vier Heerlijkheden
Eddy de Keyzerd
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 
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Cees Belt
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Koeriersdienst Leerdam
Koppelhoeve Kaaswinkel
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo l
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.
Van Voorden Scooters
Van de Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Versluis Optiek
Vink Motoren
Wuite Vrijetijdsmode

Namens de partnercommissie
Wil Sleeuwits.

WIJ BEDANKEN ONDERSTAANDE SPONSOREN VOOR DE WESTRIJDBALLEN VAN HET AFGELOPEN SEIZOEN

Leerdam Sport  J013-01 
Kampioen seizoen 2018/2019



Hij is in 1970 geboren en is met wat tussenpozen sinds zijn 
achtste lid. Als voetballer heeft hij al heel wat plezier gehad, 
maar op latere leeftijd waren er de hoogtepunten zoals het 
kampioenschap met de veteranen in 2008. Sinds 2 jaar is hij 
gestopt met het actieve voetbal, hoewel hij nog wel elke don-
derdagavond traint en mee doet met het 7 tegen 7. Als vrijwil-
liger, wat hij met heel plezier doet, is hij ook nog steeds in de 
weer. Nu zullen we hem wat beter leren kennen en het ant-
woord krijgen waarom zijn liefde voor onze CLUB zo groot is.

Wanneer ben je begonnen met voetballen?
Dat was in de E3 onder Henk Neet en Kees zwamborn, het jaar 
daarop in de E2. Daarna belande ik in de D2 en D1 met Peter 
Opijnen en Aart van Beusekom. Toen ik bij de junioren kwam heb 
ik alle selectie elftallen doorlopen. Na de A1 ben ik 2 jaar gestopt. 
Toen kreeg ik toch weer de kriebels en kwam ik in het derde te 
voetballen waar ik toch nog steeds met veel plezier aan terug 
denk. Op een gegeven moment hebben ze me toen gevraagd 
voor het eerste.

Nog met interessante spelers gevoetbald?
In de C1 heb ik nog met Jan Eduard Roza en Edward Sijahailatua 
gespeeld, deze zijn toen in dat seizoen naar Feyenoord gegaan. 
Als bedankje mochten wij toen een oefenwedstrijd spelen tegen 
hen selectie elftal op ons complex.

Hoe was dat om voor het vlaggenschip van de club uit te 
komen?
Ik vond het een hele eer en ben er nog steeds trots op. Ook al 
was het niet veel, maar ik heb met mannen zoals Bert Goossens, 
Peter Vink, Dick Kruijs en Pim van Dam gespeeld. In tegenstelling 
van wat een hoop mensen denken bij de club heb ik maar twee 
seizoenen in het eerste gespeeld, het koppie wilde wel maar het 
lichaam kon het niet meer aan. 

Wat ging je toen doen?
Ik ben toen het seizoen erop gelijk bij de veteranen begonnen, 
het was wel even wennen, maar hierdoor heb ik wel hele leuke 
en interessante mensen gevoetbald, waaronder de beste voet-
baller die Leerdam Sport ooit heeft gehad.

Je bent ook vrijwilliger, wat heb je allemaal gedaan?
In 2011 zijn we begonnen met de familiedag commissie omdat 
we dachten dat het beter kon dan wat er eerst was, ook haal ik 
oud papier op voor de club maar dat is maar eens in de zoveel 
tijd op dinsdagavond. In 2015 zijn we gestart met de Technische 
Commissie (TC).

Wie waren dat?
Edwin Molenaar, Marcel van Leusden, Dick Kruis en ik. Edwin is 
er redelijk snel weer uitgestapt. Wij drieën. zijn dat blijven doen 
tot 2018 ondanks alle tegenslagen die wij te verwerken kregen 
was het een leuke tijd.

Dick de Jong: 
Bouwen aan een droom

Waarom was het een leuke tijd?
Als TC bouw je toch aan iets nieuws en bepaal je het voetbalbe-
leid van de club. Door de keuze van de trainer bepaal je ook hoe 
je gaat voetballen en daar ben je dan verantwoordelijk voor. Het 
stopt daar dan niet bij, want je wilt ook dat bepaalde spelers 
voor ons uit komen en dat ze het liefst uit Leerdam. Voor mezelf 
vond ik het belangrijk om een band met de spelers op te bou-
wen, om een soort vertrouwenspersoon te worden, want laten 
we wel stellen ik vind het heel leuk om met jongeren te werken 
en dan iets neer te zetten.

Het was toch niet allemaal leuk?
Inderdaad, als TC benader je per seizoen tussen de 10 en 25 jon-
gens die dan interesse toonden, maar als je er dan 2 of 3 binnen 
kon hengelen had je het goed gedaan. Voor de meeste jongens 
draaide het op niets uit, daar zat dan zo veel energie en een tijd 
in dat je dacht, ‘waar doe je het voor’. Plus dat het steeds lastiger 
werd om middelen te vinden om dingen te organiseren voor die 
gasten. Tegenwoordig verwachten ze ook allemaal iets van de 
club. Zoals een trainingskamp, dat de kleding op en top geregeld 
is, gratis voetbalschoenen, of een pak om er mee naar de wed-
strijden te komen. Het werd steeds lastiger om daar de middelen 
voor te vinden.

Ben je daarom gestopt met de TC?
Jazeker, het plezier verdwijnt heel snel wanneer je niet doelstel-
lingen bereikt. Dat is ook de reden waarom wij al redelijk vroeg 
voor onszelf beslist hadden te stoppen. Je weet gewoon dat het 
op is en dat er een nieuwe lichting moet komen die wel met deze 
situatie overweg kan. Daarnaast hadden wij zelf het idee van, 
moeten we niet de andere kant op. We staken heel veel tijd en 
energie in de senioren maar dachten, moeten we daar niet ge-
woon mee stoppen. Laat de senioren maar hun ding doen en 
gaan wij onze tijd, energie en middelen richten op de jeugd. Het 
bestuur ging er redelijk in mee, maar er was een gulden probl-
eem, onze trainer zou er ook mee stoppen.

Maar dan ben je nog niet uit de TC?
Er kwam al heel snel, met name vanuit de club, wat een inter-
essante keuze zou zijn voor een nieuwe trainer. Als je iemand 
van buitenaf haalt moet je maar afwachten hoe dat zal gaan, dus 
kwam al redelijk snel de naam van Joni om de hoek kijken. Hij 
had al een heel plan klaar inclusief het jeugdbeleid. Wij hebben 
toen gezegd, nou weet je wat wij willen de eerste gesprekken 
met de nieuwe trainer voeren en daarna trekken wij ons terug. 
Dan is het aan jullie om daarmee door te gaan. Want ja, wat 
heeft het voor zin wanneer wij met iemand gaan praten die het 
jaar erop het beleid gaat bepalen en wij stoppen.



Had het bestuur daar moeite mee?
Ik denk het niet, wij hebben eigenlijk altijd heel Open en ee-
rlijk naar het bestuur toe gecommuniceerd. Dat kon men wel 
waarderen. Dat het misschien in de club anders is gezien of op-
gevat is dan jammer. Nog een ding hierover, is dat het bestuur 
ons vroeg, willen jullie er niet nog eens over nadenken. Voor-
dat wij daar echt een antwoord op gegeven hadden, deelde het 
bestuur op de nieuwjaarsreceptie mee dat wij stopten. Laten 
we het zo zeggen, wij waren er niet echt rouwig om dat zij dat 
besluit voor ons hadden genomen.

Hoe gaat het met de familiedag?
We doen de organisatie nu 9 jaar en is voor mij nu inmiddels 
wel iets om naar uit te kijken. Het geeft mij altijd weer heel veel 
plezier om te zien dat mensen het naar hun zin hebben en dat 
ze waarderen wat wij doen. Stiekem heb ik er nog steeds veel 
plezier in.

Ik hoor toch een ‘MAAR’ in je stem?
Elk jaar wordt het moeilijker om de financiën voor deze dag 
rond te krijgen maar tot nu toe is dat nog steeds gelukt. Toen 
het eerste nog hoger speelde zat de kantine altijd vol en konden 
door middel van een loterij nog wat geld binnenhalen, maar nu 
wordt dat alleen nog moeilijker ondanks dat het goed gaat met 
de economie. Wat mij ook nog dwars zit is dat de familiedagcom-
missie al vanaf het begin hetzelfde is. Ik vind dat het tijd wordt 
dat er nieuwe mensen opstaan om ons te komen helpen bij deze 
topdag. Het geeft je toch een geweldig gevoel als je wat bereikt 
hebt voor deze club.

Wat vind je van de nieuwbouw?
In het voortraject had ik toch wat meer info verwacht vanuit de 
club. Ik heb natuurlijk af en toe wat foto’s voorbij zien komen op 
de sociale media, hartstikke leuk allemaal maar dan denk ik, kom 
op jongens wij willen ook wel eens weten wat de gemeente voor 
ideeën heeft en hoe het eruit moet komen te zien. Zoals, hoe 
ziet ons nieuwe clubgebouw eruit en hoeveel velden hebben we 
tot onze beschikking. Andere vragen zullen zijn, hoe denken we 
dat straks te gaan betalen gezien het ledenaantal. Ook geef ik de 
schuld aan de gemeente, deze mogen ook wat duidelijker zijn 
naar onze leden, vooral als je in de krant leest dat ONS hoofdveld 
volgend jaar als kermisplein wordt gebruikt.

Hoe vind je dat het nu gaat bij Leerdam sport?
Zorgelijk! Zoals het nu gaat zijn we een hele instabiele club 
zonder duidelijke lijnen. In mijn ogen zou dat inderdaad beter 
moeten. Wil je zo meteen op het nieuwe park aan iets nieuws 
kunnen bouwen en profijt trekken van het feit dat er heel veel 
nieuwbouw om je heen komt, dan moet het beter gestructu-
reerd zijn. Dat begint bij de jeugd, we zijn al op de goede weg 
maar het moet gewoon beter denk ik. Laat het eerste elftal ge-
woon lekker in de 4e klasse met veel plezier spelen, maar om 
hogerop te komen als club moet je een goede fundatie hebben 
en dat begint toch echt met een goede opleiding van onze jeug-
dspelers. Laten we met zijn allen bouwen aan deze droom en dat 
we dan uiteindelijk uitkomen in de hoofdklasse. Misschien zijn er 
al mensen die wat groter denken, maar nog naar voren moeten 
treden. De jaren zullen het ons leren.

Dus je houdt de moed er in?
Weet je, het zou doodzonde zijn als deze club ter ziele zou gaan, 
dus ik hoop dat het beter gaat als we eenmaal verhuisd zijn. Al-
leen hebben we hier vrijwilligers voor nodig, daar schort het ge-
woon aan, mensen die echt iets willen doen. Er zijn nog steeds 
teveel mensen die denken van, ik betaal contributie en dan moet 
het geregeld zijn voor mijn kind. De contributie betaal je voor de 
faciliteiten en het onderhoud van de velden. De mensen maken 
de vereniging door zich in te zetten voor een ander. Zij die lei-
der zijn op zaterdag, een training geven of zich op wat voor een 
manier dan ook zich inzetten voor ONZE club. Mensen die daar 
iets mee doen, daar ontbreekt het aan.

Wil je nog wat kwijt?
Ik hoop dat een jongere generatie opstaat die het beste met de 
club voor heeft en verder gaat waar men in 1912 is mee begon-
nen. Dat er een mentaliteitsverandering komt onder de leden en 
zich realiseren dat contributie betalen niet genoeg is, dus niet 
meer erover praten maar het doen. Hopelijk gaat daar de ko-
mende jaren verandering in komen, want ik zal altijd een Leer-
dam Sporter in hart en nieren blijven, zodat ik nog jaren van 
ONZE club kan genieten.

Jaco Brongers.
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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



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 

            25                    DE BRUG I juli 2019 



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. 



Leerdam Sport  J010-01 
Kampioen seizoen 2018/2019
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Activiteitencommissie

Wat hebben we een goed jaar met volop leuke activiteiten 
achter de rug. We kunnen trots terug kijken op wat we weer be-
reikt hebben en wat hebben we tijdens de familiedag genoten 
van iedereen die onze kraam bezocht heeft. We willen iedereen 
bedanken voor hun steun aan ons Leerdam Sport. We kunnen 
terug kijken op een geslaagde dag en hopen dat iedereen het 
naar zijn zin gehad heeft.

We hopen dat we u volgend seizoen weer terug zien bij ons 
Leerdam Sport.

Namens de activiteitencommissie,
Antoinette de Bruin



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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Fotos Familiedag
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Uit de (niet zo) oude doos

 2013:
Manus aan het werk.

2014: 
Bierpul aan het werk.
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