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Dit is al weer het laatste clubmagazine van dit jaar. Een jaar wat 
weer is omgevlogen, het lijkt wel of het steeds sneller gaat.

In mijn vorige bijdrage heb ik het al wat kort geschreven 
omtrent het overlijden van Frans van den Berg. Op 93 jarige 
leeftijd is Frans overleden. Van deze 93 jaar is hij 82 jaar lid 
geweest van zijn en ons Leerdam Sport. Frans was een regel-
matige bezoeker van thuiswedstrijden van het 1e elftal en hij 
was een fervent fietser. Regelmatig kwam ik hem op de fiets 
tegen als hij er weer op uit was getrokken. Een bescheiden man 
was het ook, nooit trad hij op de voorgrond. Leerdam Sport zal 
zijn trouw aan zijn Leerdam Sport nooit vergeten.

Ook Anjo van Dijk is ons op 52 jarige leeftijd ontvallen. Hij heeft 
de strijd tegen zijn ziekte niet mogen overwinnen. Het was 
heel fijn om te zien hoe geliefd Anjo was in de Leerdam Sport 
familie. Ik denk dan aan het team dat zijn naam droeg tijdens 
de Samenloop voor Hoop en niet te vergeten zijn laatste bezoek 
aan een wedstrijd zijn 4e elftal. Heel veel leden hebben hun 
medeleven getoond na zijn overlijden en ik denk dat zijn vrouw 
en kinderen hierdoor gesterkt zullen worden.

Ook onze Algemene Ledenvergadering hebben we weer achter 
de rug. Een redelijk aantal leden hadden die avond de weg 
naar Leerdam Sport weten te vinden. Tijdens deze vergadering 
hebben wij van 2 bestuursleden afscheid genomen. 2 personen 
waar ik dus ook langdurig mee heb samengewerkt. Ik wil Henri 
en John S langs deze weg bedanken voor de prettige manier van 
samenwerken.

Tijdens deze vergadering is Egbert Egberts toegetreden tot het 
bestuur. Ik ken Egbert al wat langer en ik ben er van overtuigd 
dat met zijn toetreden er een mooie bestuursinvulling heeft 
plaats gevonden. Het neemt natuurlijk niet weg dat we nu nog 
steeds niet genoeg bestuursleden hebben. We zijn sowieso 
nog op zoek naar een secretaris en ook verdere aanvulling zal 
gewenst zijn. Dus als iemand zich geroepen voelt laat het mij 
weten.

Het project nieuwbouw begint nu toch wel te kriebelen bij mij. 
De vraag is alleen wanneer gaat het echte werk nu begin-
nen. Geduld is een schone zaak zeggen ze, maar ik wil nu echt 
vooruit. Ik heb de taak van Henri overgenomen en zal zelf 
regelmatig aanschuiven bij de gesprekken met de uitvoerende 
instanties en bedrijven. Elders in dit clubmagazine leest u er 
meer over.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zegt men. Gelukkig heb-
ben wij wat jeugdige leden die onze website en de voetbalapp 
onder hun hoede hebben genomen. Desmond en Justin langs 
deze weg mijn dank en waardering voor jullie inzet in deze.

In januari is de tijd weer aangebroken voor de Nieuwjaarsrecep-
ties. Ook wij doen daar natuurlijk weer aan mee. Op zondag 5 
januari 2020 om 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. Buiten het elkaar de beste wensten 
toe te wensen mag ik op deze middag weer 11 leden in het zon-
netje gaan zetten vanwege hun langdurig lidmaatschap. Dit zijn 
van die momenten waar ik als voorzitter van onze mooie club 
altijd weer naar uit kijk.

Ook zullen er tijdens de nieuwjaarsreceptie weer stembriefjes 
liggen waarop je je keus kunt aangeven voor de nominatie voor 
de Jan Sleeuwenhoek vrijwilligersprijs. De genomineerden 
worden tijdens onze vrijwilligersavond van 25 januari bekend 
gemaakt.

De maand december is echt zo’n maand waarin besturen en 
trainers met elkaar rond de tafel gaan zitten. Bij ons is dat niet 
anders en ook wij zijn in gesprek met onze hoofdtrainer Yoni 
Sahertian om te kijken naar de toekomst. Ik kan op dit moment 
nog niets zeggen over de uitkomst maar zodra er nieuws is 
plaatsen wij dit direct op onze website

Zaterdagavond 25 januari 2020 zullen we onze vele vrijwilligers 
weer in het zonnetje gaan zetten. Onder het genot van een 
hapje en wat drankjes kunnen ook de beentjes nog van de vloer, 
want ook dit jaar zal DJ Jan Millenaar weer voor de muzikale 
ondersteuning zorgen. Alle vrijwilligers krijgen die avond ook 
een attentie aangeboden namens een b€vri€nd€ sponsor. 
Ook als u geen vrijwilliger bent en toch een gezellige avond wilt 
hebben dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Tot slot van deze bijdrage wil ik u allen schitterende feestdagen 
toewensen en een gezond en voorspoedig 2020.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

Ik wil u allen schitterende 
feestdagen toewensen en een 
gezond en voorspoedig 2020.
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Facebook
voor leuke acties!

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

0345 - 6 95 05
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Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 6 95 05
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Competitie

21 sep Asperen 1 Leerdam Sport 1 2 - 1
28 sep Leerdam Sport 1 Beesd 1  2 - 1
01 okt Leerdam Sport 1 De Alblas 1 1 - 4
05 okt SV Noordeloos 1 Leerdam Sport 1 2 - 1
12 okt SVS'65 1 Leerdam Sport 1 2 - 2
19 okt Leerdam Sport 1 ASH 1 co 3 - 0
02 nov Leerdam Sport 1 Peursum 1 1 - 1
09 nov Leerdam Sport 1 Well 1  1 - 1
12 nov Leerdam Sport 1 Ameide 1 1 - 2
23 nov Rhelico 1 Leerdam Sport 1 0 - 1
30 nov Leerdam Sport 1 Lekvogels 1 1 - 1
07 dec Unitas 1 Leerdam Sport 1 4 - 3
14 dec Leerdam Sport 1 Herovina 1 3 - 7

Programma & uitslagen Leerdam Sport 55 Stand 1e elftal vanaf 12 - 09 - 2019

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

Asperen 1 10 7 2 1 23 31 15
SV Noordeloos 1 10 7 2 1 23 22 14
Herovina 1 10 6 2 2 20 28 13
Peursum 1 11 4 7 0 19 24 15
SVS'65 1 11 5 3 3 18 28 13
Leerdam Sport 1 10 3 4 3 13 16 14
Beesd 1 10 4 1 5 13 17 19
ASH 1 10 3 3 4 12 16 20
Kerkwijk 1 10 2 4 4 10 17 20
Lekvogels 1 10 3 1 6 10 14 22
Unitas 1 10 2 3 5 9 21 29
Rhelico 1 10 2 2 6 8 12 24
Well 1 10 0 2 8 2 06 34

Selectie seizoen 2019 - 2020
M. El Idrissi, H,Mohamed, M. van Heusden, M. Steenbeek, D. Palicki. D. Metekohij, J. van Bruchem, R. Kant, J. Grootbluemink, U. Elmas

Y. Boudou, J. Pieris, A. Latuhihin, S. Onurlubasgil, Y. Sahertian, G-J, Dol, O. Boerleider, M. Seddigh, J. Leihitu, E. Malawau



Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

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

www.podologie-versantvoort.nl
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Ook dit jaar is er natuuurlijk weer onze vertrouwde 
oudjaars borrel.

U bent op oudjaarsdag weer van harte welkom om 
alle gebeurtenissen van het afglopen jaar nog een 
keer door te nemen. 

U bent welkom vanaf van 14.00 tot 18.00 uur.

Arie en Beja

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

U bent van harte welkom op zondag 5 januari 2020.
aanvang 14:00 uur (kantine open vanaf 13:30 uur).

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

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

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

LEERDAM 

SPORT ’55



            DE BRUG I december 2019        10

Keuze Architect voor het gebouw.
Op het moment van schrijven van dit stukje staan we aan de 
vooravond van een nieuwe fase !

Er zijn architecten voor het nieuwe clubgebouw geselecteerd. 
Met een aantal mensen uit de club gaan we vervolgens komen 
tot de keuze van de beste partij. Maandag 9 december is hier-
voor het overleg met de Gemeente geweest, daarna zullen we 
met presentaties gaan werken om te kijken welke partij en idee 
we het beste bij ons vinden passen.

Aanleg velden.
Zoals in de ledenvergadering op 2 december is verteld wachten 
we met spanning op de volgende landmeting. Deze moet gaan 
uitwijzen wanneer de aanleg echt kan starten van veld 2 en 3. 

De zakking van de grond moet stabiel genoeg zijn daarvoor. We 
verwachten bij de nieuwjaarsreceptie al wat meer te kunnen 
vertellen. Hou ook de website in de gaten, daar zullen we ook 
nieuws plaatsen.

Crowdfunding, nog tot eind januari.
De crowdfunding actie loopt nog door tot en met januari 2020. 
Je hebt dus nog even tijd om mee te helpen met financiële 
steun.
Op dit moment staat de teller boven de € 3500,00 euro, maar 
we hopen natuurlijk dat in de laatste fase nog wat bijdrages 
zullen komen!

Ga voor een bijdrage naar de site: 
https://crowdfundingvooramateurverenigingen.nl/leerdam-
sport

Met vriendelijke groet,
Wout Elbertse

Stand van zaken glaspark West.

ob

ob

Opdrachtgever: Voorbereiding: Uitvoering:

Groen
Wonen
Natuur
en Sporten

Een nieuw sportpark voor Leerdam sport 
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Beste Leerdamsporters,

Vanuit de onderbouw valt er positief nieuws te melden.

De laatste maanden is de onderbouw flink aan het groeien. Dit 
heeft er toe geleid dat we tijdens de winterstop 2 teams heb-
ben mogen inschrijven. Het gaat hier om een MO-11 (meisjes 
onder de 11 jaar) en een JO-7-2 (jongens onder de 7 jaar).
Heel fijn dat we al deze leden kunnen onderbrengen in een 
team. Laten we hopen dat dit in de (nabije) toekomst vaker gaat 
voorkomen en we als club kunnen groeien. De groei zou vooral 
mooi zijn als richting het nieuwe complex gaan.

Los van de groei van spelende leden, is het natuurlijk ook zeer 
gewenst dat het aantal vrijwilligers in de vorm van trainers/

Voetbal verbindt mensen, zowel op het veld als op de tribune. 
Of je nu zelf voetbalt, of graag naar voetbal kijkt: alle voetbal-
fans – van jong tot oud – genieten op een veilige en plezierige 
manier van de grootste en leukste sport van Nederland. Voetbal 
is van iedereen en voor iedereen. Maar voetbal is een afspiege-
ling van de maatschappij. Helaas wordt voetbal daarom nu en 
dan geconfronteerd met maatschappelijke spanningen, zoals 
discriminatie en racisme. Deze discriminerende en anderszins 
kwetsende uitingen horen niet thuis op en rond de velden. We 
vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht huidskleur, religie 
of seksuele voorkeur, zich welkom blijft voelen in het voetbal.

leiders en scheidsrechters ook gaat toenemen. Dit zal het onze 
kinderen ook een stuk aangenamer maken, dit alles zodat ze 
lekker zonder zorgen kunnen voetballen. Want dat is wat we 
tenslotte allemaal het liefste zien.

Dus bij dezen een oproep naar een ieder die Leerdam Sport ’55 
en hun leden een warm hart toedraagt: “Kom onze club verst-
erken en laat onze kinderen genieten!”

Zonder de vrijwilligers is het bestaan van een club niet mogeli-
jk... Ook onze club niet.

Ik wens jullie alvast al het beste voor 2020 en laten we 2019 
mooi afsluiten!

Met vriendelijke groeten,

Paulo Lopulalan
Hoofd Technische Commissie.

Daarom steunen de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste 
Divisie samen met het gehele voetbal en minister Asscher 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de campagne: ‘Voetbal is 
van iedereen, zet een streep door discriminatie’. De boodschap 
is niet zozeer bedoeld om degene aan te spreken die discrimi-
neren, maar verenigt juist de 99% normale voetballiefhebbers 
die het ook zat zijn geassocieerd te worden met kwetsende en 
discriminerende uitingen in het voetbal. Door een koppeling te 
maken tussen de campagne van de rijksoverheid en de verbin-
dende kracht van voetbal versterken we de eensgezindheid in 
het voetbal.

Technische Commissie

Zet een streep door discrimnatie.
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Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram

Sneeuwbaleffect.

Maandag 2 december jongstleden was ik aanwezig op de 
vergadering waar het bestuur verantwoording aflegt over het 
gevoerde beleid en de begroting presenteert voor het komende 
verenigingsjaar. Dat verenigingsjaar is al op dat moment overi-
gens al 5 maanden onderweg zodat er van voorspellen niet echt 
meer sprake is.

Maar goed, vorig jaar opende deze column met een verwacht-
ingsvol ”dat geeft de burger weer een beetje moed”. Ondanks 
dat ook toen de jaarvergadering laat in het jaar belegd werd, 
bleek maandag jl. dat er van die gemelde ‘moed’ zogezegd 
weinig tot niets is overgebleven. Het was eigenlijk schokkend 
om te zien dat we er met z’n allen niet in geslaagd zijn om de 
zwarte cijfers van toen ook nu te behalen. En erger, de con-
tributie loopt terug. Minder leden! En dat gaat als een sneeu-
wbaleffect door de club, want minder leden is, minder geld, 
minder mensen in de kantine, minder inkomsten daar, minder 
resultaat op de jaarrekening.

Wat gaat er dan mis? Vorig jaar werd er vooruitlopend op het 
verkrijgen van een 3e voetbalveld nog wat lacherig gedaan over 
het uitbreiden van de club met (slechts) 3 elftalletjes. Zo van 
‘oh, is dat alles. Dat komt goed hoor!’ of woorden van gelijke 
strekking. Nou, die elftallen zijn er niet gekomen, sterker, ik 
begreep dat er zelfs minder elftallen zijn. Een treurige consta-
tering dus. Waarom lukt het Leerdam Sport niet om vastere 
grond onder de voeten te krijgen? Waarom gaan mannen die al 
jaren bij ons voetballen, als ze vader zijn, als trainer aan de slag 
bij LRC om hun eigen kroost te trainen? Waarom niet bij ons? 
Wat ligt daar aan ten grondslag? Geen kans gehad? Geen kans 
gevraagd? Afgewezen? Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. 
Wie weet dat? Wat gaat daar mis? En wat weet het bestuur e/o 
de TC daar van? En nog belangrijker als zij het wisten, wat is er 
aan gedaan om ze alsnog bij ons te laten starten?

In De Brug van juli 2018 nam de vorige TC zichzelf de maat. 
In dat stuk stond dat er een aantal opties aan het Bestuur 
waren voorgelegd, omdat die vorige TC er op basis van 3,5 jaar 
daarvoor, geen brood meer in zag. Een optie was om het vizier 
volledig op de jeugd te richten. Iemand aantrekken, een coör-
dinator e/o een met diploma’s en bewezen diensten omhangen 
jeugdtrainer, die jeugd moet aantrekken, lijnen uitzetten en een 
club ‘vertrouwelingen’ om zich heen moet verzamelen die allen 
in diezelfde richting denken om op die manier van de onderkant 
af te gaan bouwen aan een doorstroming op termijn. Voordat 
het Bestuur daar een echt ei over legde, was daar het plan van 

de inmiddels huidige TC en technische staf. Een zeer ambitieuze 
impuls voor het 1e en de jeugd.

Vorig seizoen werd O-19 opgeofferd om het 2e in de competitie 
te houden. Dat laatste lukte, maar vraag niet hoe. Dit seizoen 
werd er al snel afscheid genomen van het 2e. Onlangs stopten 
de Dames er ook mee. Onverwacht begreep ik. Hoe is het mo-
gelijk vraag je je af?

Wat mij maandag jl. ook opviel was, hoe zal ik het zeggen, een 
soort gelatenheid van de aanwezigen. Niemand die het bestuur 
onder vuur nam over de stand van zaken zoals die nu is en wat 
de plannen zijn om het aan te pakken. Alsof er gedacht wordt 
dat het straks op een nieuw sportcomplex vanzelf gaat. Finan-
cieel zijn er weliswaar enkele kostenposten die wat gunstiger 
uitvallen, maar dat is ook alles. Wat dat betreft was er wel een 
prima voorstel om de mensen op de Broekgraaf te laten weten 
dat er een voetbalclub naast hun wijk is gevestigd. Een begin-
netje, zeg ik dan maar.

Natuurlijk, mankracht is nodig. En daar ontbreekt het al jaren 
aan. Maar ik vind het te makkelijk om alleen dat te benadruk-
ken. Richting geven is ook nodig. Ik weet natuurlijk niet of een 
dergelijke keus DE oplossing is, maar het lijkt mij wel helder dat 
hoe het nu gaat we geen lang leven meer beschoren zijn.

Bernardus.
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Vrijwilligersbeleid

Beste leden van Leerdam Sport’55,

Leerdam Sport’55 is een amateur-sportvereniging die bestaat 
vooral en dankzij de inzet van vrijwilligers. Voor het goed func-
tioneren van onze vereniging is het daarom van groot belang 
dat voldoende, liefst regelmatig aandacht wordt besteed aan 
deze belangrijke doelgroep. Sinds de algemene ledenvergader-
ing van begin december 2019 ben ik door de aanwezige leden 
unaniem gekozen als bestuurslid belast met de coördinatie 
van het vrijwilligersbeleid en sponsorzaken binnen Leerdam 
Sport’55. Dat is een hele eer, maar het schept net als elke an-
dere vrijwilligerstaak verplichtingen, en verwachtingen.

De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan 
de ander. Iedere bijdrage, hoe beperkt ook, is belangrijk voor 
het voortbestaan van onze vereniging. Voorwaarde is dat de 
betreffende vrijwilliger plezier en voldoening kan halen uit de 
werkzaamheden die worden verricht.

Onze vereniging wil de komende jaren voor iedereen toegan-
kelijk blijven en de leden ‘waar’ voor hun contributie blijven 
geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er beleid is, waarbij 
werving en vooral het behoud van vrijwilligers voorop moet 
staan.

Ook omdat Leerdam Sport’55 een belangrijke rol speelt in het 
maatschappelijk leven in Leerdam streven we als bestuur na 
dat zoveel mogelijk vrijwilligers een actieve rol binnen de ve-
reniging vervullen. En inspraak hebben in wat er te doen staat. 

Doel en verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid.
Om de continuïteit van de vereniging op langere termijn te 
waarborgen zal gericht beleid ontwikkeld gaan worden ten aan-
zien van de inzet van vrijwilligers. Dit vrijwilligersbeleid moet 
bijdragen aan een optimale bezetting van de verschillende 
functies en taken binnen onze vereniging met gemotiveerde 
en deskundige vrijwilligers. Doel van het vrijwilligersbeleid is 
om de vicieuze cirkel van het steeds terugkerend probleem van 
werven en behouden van vrijwilligers te doorbreken. Mensen 
komen, mensen blijven en mensen gaan immers van tijd tot tijd 
binnen onze sportvereniging. Dat is elders ook zo. Maar daar 
moet wel steeds op ingespeeld blijven worden. Een taak van 
het bestuur, maar ook een medeverantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke leden.

Functies en taken.

In het vrijwilligersbeleid dat de komende maanden wordt 
aangepast aan de huidige en toekomstige tijd (als Leerdam 
Sport’55 een nieuwe accommodatie gaat betrekken) wordt 
onderscheid gemaakt tussen functies en taken. Een functie 
wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspannings-
verplichting geldt en geen urenverplichting. Een functie omvat 
een - min of meer omschreven - pakket aan taken waarvoor 
een persoon de verantwoordelijkheid heeft. Een taak is een rol 
die roulerend door verschillende leden kan worden ingevuld.

Verantwoordelijkheid Algemeen Bestuur.
Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het 
Algemeen Bestuur. Het beleid wordt door het verantwoordelijk 
bestuurslid ‘Vrijwilligerscoördinator’ uitgevoerd en aanges-
tuurd. Het vrijwilligersbeleid is onderdeel van het algemeen 
beleid en wordt jaarlijks in het Algemeen Bestuur geëvalueerd. 
En steeds gerapporteerd aan de algemene ledenvergadering.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren?
De komende maanden staan in het teken van het opnieuw 
ontwikkelen en beschrijven van het vrijwilligersbeleid. Daarin 
zal worden opgenomen een totaaloverzicht aan noodzakelijke 
functies, de bijhorende functieomschrijvingen, bijhorende 
taakomschrijvingen, de bijpassende functieprofielen en de 
(geschatte) hoeveelheid tijd die benodigd is voor de betref-
fende vrijwilliger om de functie c.q. taak te (kunnen) vervullen. 
Daar waar functies c.q. taken deelbaar zijn onder meerdere 
personen zal dit worden aangegeven. Voorbeeld: in het bestuur 
is de functie secretaris deelbaar qua taken. Zo kan de secre-
taris worden geassisteerd bij het vastleggen van notulen door 
een notulist. Beide zijn in te vullen door een dame of heer. In 
het vrijwilligersbeleid wordt ook uitgegaan van het feit dat bij 
Leerdam Sport’55 alle functies en taken uitvoerbaar zijn door 
dames en/of heren, en een aantal door meisjes of jongens.

Om tot een hernieuwd vrijwilligersbeleid te komen zal ik 
proberen de komende maanden zoveel mogelijk vrijwilligers 
persoonlijk te spreken. Ik vraag dan ook ieders medewerking. 
Alvast bedankt.

Ondertussen zal ik ook af en toe wat wedstrijden blijven fluiten 
voor de vereniging. Om naast mijn bestuurstaken het goede 
voorbeeld te geven dat als je in staat bent ook (nog) wat anders 
te doen je dit gerust mag doen.

Egbert Egberts
Bestuurslid Coördinatie vrijwilligersbeleid.
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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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Afscheid nemen.
Binnenkort nemen we afscheid van ons huidige complex. Dit 
zullen we natuurlijk met veel pijn in ons hart doen. Daarom 
hebben we hier nog wat verhalen over deze iconische bouw-
werken. Het hele complex is bijna alleen met behulp van de 
vele vrijwilligers gemaakt. Na jaren er hard aan gewerkt te 
hebben was daar toen in 1973 het nieuwe complex van ONS 
Leerdam Sport ’55.

Ons meest iconische bouwwerk is toch wel de tribune. Het 
heeft wel 600 zitplaatsen en ziet er zelfs in deze tijd nog indruk-
wekkend uit. Hoewel onze tribune er nog steeds goed uit ziet, 
word deze toch steeds ouder. De tribune is natuurlijk al weer 
46 jaar oud, en het word steeds moeilijker om hem te onder-
houden, maar onze OTO zal er alles aan doen om er voor te 
zorgen dat hij tot het einde gebruikt kan worden.

Tijdens de bouw waren verscheidene vrijwilligers bezig. Als 
jochie van zes jaar zag ik al die mannen bezig om een waar 
kunstwerk neer te zetten waar we nu nog steeds trots op kun-
nen zijn. Je had staalvlechters, metselaars constructiewerkers 
en lassers nodig om dit iconische bouwwerk tot stand te bren-
gen, ook al was je geen vakman dan was je aan het sjouwen of 
aan het graven. Hierbij wil ik deze mensen bedanken voor het 
fantastische werk dat zij hebben verzet.

De tribune was zo mooi dat er in de jaren zeventig en tachtig 
nog apart betaald moest worden om erop te mogen zitten. Het 
kostte je 10 gulden en dan kreeg je een ‘T’ in je ledenkaart met 
een vak-, rij- en stoelnummer erin, want je mocht niet zomaar 
overal gaan zitten. In die tijd was dat een hoop geld maar het 
was het waard.

Door de jaren heen hebben er veel iconische figuren op de 
tribune gezeten. Zoals in de jaren zeventig en tachtig zat altijd 
achteraan Piet van Dam zijn wedstrijdverslagen te schrijven van 
ons eerste elftal, later hadden we tante Geertje die met haar 
aparte stem altijd iedereen uit volle borst aanmoedigde. Ja, het 
was altijd een gezellige boel, er was altijd wel iemand die opviel 
door zijn gedrag, daar had je de Prik met zijn scheldpartijen en 
de voetbalmoeders zoals mevr. Wielders en Wildner. Helaas 
zien we de laatste tijd niet meer van zulke kleurrijke mensen, 
wat ik toch een gemis vind.

Ik hoop nog veel verhalen over onze tribune te horen, zowel in 
onze huidige als nieuwe kantine. De toekomst zal het ons leren.

Jaco Brongers.

De volgende keer gaan we het hebben over de lichtmasten. Dus 
mocht u nog mooie verhalen of anekdotes hierover hebben, 
dan hoor ik dat graag.



Sinds kort ben je cosponsor van ons eerste elftal. Wat heeft je 
er toe bewogen om dit op je te nemen?
Ik heb dat altijd al willen doen, nu was er een mooie gelegen-
heid om er in te stappen. 

Wat verwacht je terug van Leerdam Sport?
Niet veel, een beetje gezelligheid en het zou fijn zijn als de club 
weer een beetje in de lift komt te zitten zodat we weer kunnen 
groeien in de toekomst.

Inmiddels heb je laten zien dat sponsoring bij jou niet ophoud 
bij alleen een financiële bijdrage, maar je staat ook regelmatig 
langs het veld en bezoekt de jaarvergadering. Waar komt die 
betrokkenheid vandaan?
Ik vind dat er wat moet gaan gebeuren bij de club, er moeten 
nieuwe mensen opstaan zowel binnen als buiten de club. En 
dat is moeilijk want niemand stapt er graag in als het minder 
gaat en ik denk dat het juist nu de tijd is voor die mensen om 
in er te stappen, want er wordt op dit moment nog niet zo veel 
verwacht en is alles nog te bespreken. Zelf had ik dat graag 
gedaan als ik geen eigen bedrijf had.

Je was dus op de jaarvergadering en wat valt je dan het meest 
op?
Dat er veel oudere leden zitten en de jongere leden daar geen 
interesse in tonen, dat is jammer want ik denk dat we hier en 
daar wel mogen verjongen. 

Heb je zelf ook ideeën om de club verder te helpen?
Op dit moment niet. Ik zou graag wat andere mensen binnen de 
club halen, maar dat is op dit moment niet haalbaar.

Hoe zie je de toekomst van Leerdam Sport?
Geen idee. Ik denk echt wel dat de toekomst er mooier uit kan 
komen te zien, maar dat hangt een beetje van verschillende 
factoren af. Er mogen bestuurlijk gezien wel wat mensen bij om 
vandaar uit verder te bouwen. De Jeugd is belangrijk daar mag 
zeker wel wat in gebeuren. 

Ben je zelf ook actief geweest als voetballer? Zo ja, met wie 
heb je o.a. gespeeld? 
Ik heb hier gevoetbald met Paulo Lopulalan, Jason Leseputi, 
Edwin Molenaar, Ruud Keinemans, Martin van Stien, Gert Heijs-
teeg, Marcel van Laar, Antoine van Dijk en Galib Bas.

Doe je zelf nog aan sport of komt dat er niet van door je 
drukke werkzaamheden voor TML Holland? 
Nee, daar heb ik geen tijd meer voor. Het zou wel erg goed 
voor me zijn, maar ik kan me daar niet meer toe zetten na een 
drukke dag. 

Waar staat TML Holland eigenlijk voor?
Eigenlijk heel simpel Tjerk Mostertman Leerdam.

Wanneer ben je met het bedrijf gestart en wat was de aanlei-
ding hiervan?
In januari 2010. Dat is een lang verhaal, maar in het kort kreeg 
ik woorden met mijn werkgever en dacht: wat hij kan, kan ik 
beter en toen ben ik er aan begonnen.

TML Holland: 
Tjerk Mostertman

Wat vervoeren jullie vooral?
Wij leveren voornamelijk Proviand aan grote zee schepen, daar-
naast rijden we nog regelmatig bloemen.

Inmiddels heb je 5 trucks op de weg en bent actief van Gerona 
tot Gdansk. Ga je verder uitbreiden of ben je tevreden zoals 
het nu loopt?
Voorlopig vind ik 5 trucks wel even genoeg, maar ik sluit ook 
niet uit dat er in de toekomst nog een wagen bij komt.

Hoe zie je de toekomst van het vervoer in Nederland met het 
oog op het steeds drukkere verkeer?
Vervoer zal er altijd blijven bestaan en drukte is er overal, dat 
zal nooit veranderen.

Hoe bind jij je personeel aan je?
Een goede chauffeur kan tegenwoordig makkelijk een baan 
vinden. Dat is moeilijk. Goed personeel is moeilijk te vinden, 
ook omdat de chauffeurs bij ons regelmatig het weekend onder-
weg zijn. Voor nu heb ik goede jongens in dienst en hoop in de 
toekomst ook nog een aantal goede chauffeurs aan ons bedrijf 
te kunnen binden.

Spring je zelf nog wel eens in een truck?
Regelmatig, veelal in het weekend of maandag morgen, dan 
kunnen de chauffeurs nog even lekker thuis genieten van hun 
verdiende vrije weekend.

Zie je verbanden tussen het reilen en zeilen van een bedrijf 
zoals jij hebt en een voetbalclub?
Er zijn wel dingen die op elkaar lijken maar een voetbalclub en 
mijn bedrijf is toch iets heel anders.

Even een heel andere vraag; worden ‘we’ Europees kampioen 
(voetbal) aanstaande zomer?
Nee, dat worden we zeker niet. Ik hoop het wel, maar landen 
als Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn sterker dan Nederland.

Tjerk bedankt voor dit interview en voor je steun aan onze club.

Ik denk dat we 
hier en daar wel 
mogen 
verjongen"





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
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  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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JA OF NEE !
Naam: Daan Ruis 
Eftal: Langs de lijn. 
Positie: Supporter 
Lid sinds: mensenheugenis 

01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Bent u getrouwd? Ja
04. Heeft u het naar u zin bij Leerdam Sport? Ja
05. Heeft u ooit zelf gevoetbald? Ja
06. Word het tijd voor een nieuw sportpark? Ja
07. Gaat u ons oude sportpark missen? Ja
08. Ziet u elke wedstrijd van ons 1e elftal? Nee

09. Gaat het 1e elftal nog een periode halen? nee
10. Schrijft u uw colums met veel plezier ja
11. Blijft u positief kritisch in columns?? ja
12. Krijgt u wel eens kritiek op uw colums? ja
13.Blijft u u colums schrijven voor de brug? ja
14. Vindt u dat leden meer van zich af moeten bijten? Ja
15. Ziet u nog een toekomst voor Leerdam Sport? Ja
16. Alles naar geweten beantwoord? Ja

Contractverlenging of toch niet.

Vroeger was het de normaalste zaak om in februari/maart als 
bestuur om de tafel te gaan zitten met de hoofdtrainer en te 
spreken over een voortzetting van het dienstverband of beëin-
diging van de samenwerking. In de loop der jaren is dit proces 
sterk veranderd. Steeds meer werd de nieuwjaarsreceptie het 
tijdstip waarop de vereniging kenbaar maakte al dan niet met 
de huidige hoofdtrainer door te gaan. Als dit niet zo was, dan 
werd vaak aan de leden verteld wie de hoofdtrainer voor het 
volgende seizoen zou zijn.

Soms zijn hoofdtrainers het bestuur voor en melden zij hun ver-
trek bij de vereniging. Ook het tijdstip waarop dit soort mede-
delingen in de media komen, is steeds vroeger. Zo kreeg onze 
collega vereniging GDC uit Eethen begin november al te horen 
dat zijn hoofdtrainer Edin Curic aangaf op zoek te gaan naar een 
nieuwe uitdaging. Wat moet je daar als bestuur nu in vredes-
naam mee? Je zit nog 7 maanden met zo’n man opgezadeld en 
weet niet hoe de selectie hierop reageert. 
Meneer Curic denkt alleen maar aan zijn eigen belang. Ik vind 
dit best frustrerend dat passanten (want dat zijn trainers, uit-
zonderingen daar gelaten) het bestuur van een voetbalverenig-
ing hiermee opzadelen.

Voorgaande brengt mij trouwens bij onze eigen hoofdtrain-
er. Inmiddels is onze hoofdtrainer zo’n anderhalf jaar als 
hoofdtrainer aan de slag bij onze vereniging. Binnenkort zal er 
een evaluatiemoment gaan komen om het besluit te nemen al 
dan niet als vereniging ook in het seizoen 2020/2021 door te 
gaan met deze hoofdtrainer.

Uiteraard hangt dit besluit van veel factoren af. Zo zijn de 
resultaten van het vorige seizoen niet goed genoeg. Ook de 
resultaten van het huidige seizoen zijn reden voor discussie. 
De één zal zeggen dat er begin december pas drie keer is verlor-
en, de ander zal zeggen dat er pas drie keer is gewonnen. Weer 
een ander kijkt het liefst naar vertoonde spel. Persoonlijk vind 
ik de resultaten nog de minst belangrijke reden. Wat ik wel heel 
belangrijk vind, is de chemie tussen hoofdtrainer en selectie, 
alsmede de voorbeeldfunctie van een hoofdtrainer. 

De hoofdtrainer is tenslotte toch het uithangbord van de 
vereniging. Als ik hoor dat de hoofdtrainer op een training-
savond van de A-selectie verschrikkelijk boos wordt op zijn 
selectie (soms zal dit nodig zijn!) en vervolgens de zaterdag 
hierop bewust een reservebal het veld inschiet om de voort-
gang van de wedstrijd te belemmeren, lijken mij dit geen juiste 
voorbeelden van een goede verstandhouding tussen trainer en 
selectie, alsmede van de voorbeeldfunctie die je hebt als train-
er. Dit spreekt helaas niet in het voordeel van onze hoofdtrainer. 
Daarnaast ben ik bang voor belangenverstrengeling tijdens 
het evaluatiemoment. Ons Hoofd Technische Commissie heeft 
een goede vriendschappelijke band met onze hoofdtrainer. 
Daarnaast heeft deze samen met onze hoofdtrainer vorig 
seizoen het nieuwe technische beleid met succes geïntrodu-
ceerd. Wat doet hij bijvoorbeeld zelf als hij meent het contract 
met de hoofdtrainer niet te verlengen. Stort ons technische 
beleid dan in elkaar? Is hij in staat om deze facetten van elkaar 
te scheiden en de juiste beslissing te nemen? Uiteindelijk zal de 
eindbeslissing bij ons bestuur liggen. Ik ben in ieder geval heel 
erg benieuwd.

Ik wens de betrokken personen veel wijsheid toe en hoop dat 
zij, wat de uitkomst ook zal zijn, de enige en juiste beslissing zul-
len nemen voor de sportieve toekomst van onze club.

Daan Ruis.



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

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

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

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

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

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

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

Tel.     0345 - 63 22 75
Fax.    0345 - 53 53 88
Gsm. 06 - 54 24 27 03s
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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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Geachte geïnteresseerde sponsor,

“Uw bedrijf een mooie uitstraling aanbieden is iets wat wij als 
Leerdam Sport’55 graag doen. Dat op een verzorgde profes-
sionele wijze, zodat u als bedrijf zich kunt herkennen in en bij 
onze voetbalvereniging”.

Dit is onze missie bij het verwerven van sponsoren voor 
Leerdam Sport’55. Graag zouden wij ook uw onderneming 
verwelkomen.

Een mooie bloeiende voetbalvereniging, met in de nabije 
toekomst een prachtig nieuwe sportaccommodatie in Leerdam 
West, kan niet functioneren zonder sponsorbijdragen. Naast 
contributie en horeca-inkomsten is sponsoring dé inkomsten-
bron van onze voetbalvereniging. Sponsorinkomsten blijven 
in het huidig economisch klimaat redelijk op peil, maar staan 
wel onder druk. Leerdam Sport’55 is dan ook continue op zoek 
naar interessante partners, die onze vereniging een warm hart 
toedragen. 

Maatschappelijke betrokkenheid.
Sponsoring van Leerdam Sport betekent ook uw bedrijf op een 
sympathieke manier onder de aandacht brengen. Iedere week 
zijn honderden mensen betrokken bij Leerdam Sport’55. Voet-
ballers, supporters, familieleden en collega ondernemers. Volop 
mogelijkheden om nieuwe klanten, nieuwe partners of nieuwe 
leveranciers voor uw onderneming enthousiast te maken. 
Veel ondernemers vinden het leuk iets terug te doen voor de 
samenleving. Maatschappelijk betrokken werknemers zijn 
namelijk meer waard voor een onderneming. Deelname aan 
maatschappelijke projecten kan een positieve bijdrage leveren 
aan de bedrijfsdoelen. Maatschappelijke betrokkenheid moet 
in het DNA verankerd zitten. Je kunt als bedrijf niet een paar 
maatschappelijke activiteiten omarmen en denken dat dit direct 
afstraalt op jouw bedrijf, omdat je daar extra geld in stopt. Het 
gaat om betrokkenheid op lange termijn. Maatschappelijke 
betrokkenheid is niet alleen iets wat je doet, maar ook wat je 
bent. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we altijd rekening 
houden met een maatschappelijke component bij het aangaan 
van een overeenkomst.

Jeugd heeft de toekomst.
“De jeugd heeft de toekomst” is een gevleugelde uitspraak, 
waar wij bij Leerdam Sport’55 veel waarde aan hechten. Een 
goede doorstroming van jeugdspelers is belangrijk voor de 
continuïteit van de vereniging en het niveau waarop de sen-
iorenteams zich kunnen blijven handhaven.

Enkele seizoen geleden heeft er bij Leerdam Sport’55 een her-
ziening van het beleid plaatsgevonden. Onze vereniging wilde 

vanaf dat moment terug naar hoe het ooit begon: een eerste 
elftal gebaseerd op de inbreng van talenten, voortkomend uit 
de eigen jeugdopleiding of met spelers die een Leerdamse 
achtergrond hebben. Inmiddels is ongeveer 90 % van onze 
selectie hieraan gerelateerd. 

Plezier hoog in het vaandel.
Onze jeugdopleiding, gericht op de uiteindelijke doorstro-
ming naar het eerste elftal of een passende plek in een 
ander seniorenvoetbalelftal, is continue bezig haar kwaliteit 
te verbeteren. Dit door betere trainers, door ondersteuning 
naar diezelfde trainers door intern gekwalificeerde trainers, in 
samenwerking met een enthousiast team dat de technische 
commissie binnen onze club vormt. Maar ook voor alle andere 
(jeugd)leden hebben wij aandacht, omdat plezier in het voetbal 
hebben bij onze voetbalvereniging hoog in het vaandel staat. 
Prima materiaal en uitstekende begeleiding zijn essentieel bij 
het plezier hebben in en de ontwikkeling van de voetbalsport. 
Leerdam Sport’55 streeft ernaar om de faciliteiten binnen de 
vereniging op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en daarbij 
de contributie laagdrempelig te houden. Op deze manier willen 
wij iedereen de kans bieden om met veel plezier en een goede 
ontwikkeling te gaan voetballen.

Interesse in sponsoring?
Het geld dat door uw onderneming wordt gesponsord aan onze 
voetballende leden wordt gegarandeerd besteed aan facilitei-
ten en activiteiten. Maar misschien wilt u ook wel in materiële 
zaken een bijdrage leveren? Uiteraard doen wij als vereniging 
ook wat terug. Op verschillende manieren. In het verschiet ligt 
een voetbalontmoetingsdag voor al onze sponsoren. Te starten 
zodra wij op onze nieuwe accommodatie genesteld zijn.

Bent u geïnteresseerd? Lees de diverse opties om te partici-
peren eens door:
https://website.storage/Data/LeerdamSport/RTE/Bestanden/
Algemeen/PDF/Partnergids.pdf

Heeft u vragen? Of weet u nu al wat u voor ons kunt 
betekenen? Neem gerust contact op met Wil Sleeuwits (06-
12202238) of met mij. Wij maken graag tijd voor een (kennis-
makings)gesprek met u vrij.

Egbert Egberts
Bestuurslid Sponsorzaken
06-81133666

Sponsoring.



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



van de sponsor commisie

Afternet.nl
Autoschade Leerdam BV
Alexy's
Bakker Bart
Bakker de Jager
Boek en Co
Café Fonteintje
Cafetaria Beja
Café-Eetsalon “De Zwaan”
Chin-Ind. Rest. China Garden
Cigo Leerdam
Cor & Dit
Dent All Care
De Graaf Visspecialiteiten
De Leeuw Auto's
De Vier Heerlijkheden
Eddy de Keyzer (2 ballen)
Effe Anders Mini Warenhuis
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
Paramedicenter ADFYS

PrintPro Leerdam
Grand Café m’n Moeder
Ger Boekelman & Rie van Wijk
Henk van Beek Koeriersbedrijf
Het Westen, Tuin-Bloemencentrum
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Koeriersdienst Leerdam
Koppelhoeve Kaaswinkel
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo
Lucky's Snackbar
MSE Metal Service Europe BV
Peter Balsters Beddenspecialist
Plusmarkt Teeuw
Restaurant 't Veerhuis
Rentmeesters-Makelaars

Taxatiekantoor Van Ekeren
Restaurant Het Oude Posthuis
Schoenrep. A. Versantvoort
SNS Bank Leerdam
Steenplaza Frans de Bruijn
Story assurantiën
Tandarts van Slooten (2 ballen)
Tandarts de Wildt
Thuisin van den Berg
TML Holland
Tweewielercentrum v. Bruggen
Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters-Makelaars-& 
Taxatiekantoor
Van de Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Versluis Optiek
Vink Motoren
Wuite Vrijetijdsmode

Nieuwe kleding 1e elftal

Voorafgaande aan de wedstrijd Leerdam Sport – Well zijn de 
nieuwe tenues door de sponsoren Gert Jan den Hartog van 
PRINT en INKSTATION VIANEN en Tjerk Mostertman van TML 
Holland Koel-vriestransport overhandigd aan de aanvoerder van 
Leerdam Sport '55 Fabian van der Wel. De gesponsorde kleding 
bestaat uit:
THUIS- en UIT-TENUE
PRESENTATIE PAKKEN
PRESENTATIE POLO'S
INLOOPSHIRTS
COACHJASSEN

Wij gaan er vanuit dat zij een bijdrage zullen leveren aan het 
plezier en prestaties van ONS 1e elftal.

Ook bedanken wij kledingleverancier KOPPERS SPORT nl van het 
kledingmerk MACRON voor zijn bijdrage in de sponsoring van 
deze kleding.

Nieuw: kleuren clubmagazine Leerdam Sport '55

Wij hebben vele positieve reacties ontvangen op ons kleuren 
clubmagazine. Wij zijn nu veel flexibeler in de lay-out hiervan. 
Op de voorkant van het clubblad kunnen we nu iedere keer een 
andere foto plaatsen welke de uitstraling van de club ten goede 
komt.

Ook maken wij onze sponsoren erop attent dat wij per uitgave 
een andere of nieuwe advertentie van de sponsor kunnen plaat-
sen, mits deze op tijd wordt aangeleverd in een pdf bestand 
met het juiste formaat. De maten voor de formaten zijn, 18x27 
cm, 18x13 cm, 18x6,5 cm, 6,5x8,5 cm en 3x8,5 cm. Deze kunt 
u per mail zenden naar: w_m_sleeuwits@hotmail.com of naar 
info@leerdamsport.nl.

Ons clubmagazine komt 4 x per jaar uit in de maanden maart, 
juni, september en december.

Aangezien wij als vereniging een belangrijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de wijk “BROEK-
GRAAF” zullen wij het clubmagazine tijdelijk ook bij de nieuwe 
bewoners van deze wijk bezorgen.

Sponsor: praktijk Luksen.

Wij bedanken onze ‘oud speler’ Marco Luksen voor zijn 
sponsoring van trainingspakken en tassen aan onze pupillen 
Jo7. Marco bedankt.

Als u meer wilt te weten komen over praktijk 
Luksen bekijk dan eens de website en scan de 
Qr code.

Balsponsoren



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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Competitie indeling
2019 - 2020

1. Groot-Ammers JO11-1 10-23
2. Lekvogels JO11-1 10-20
3. Leerdam Sport JO11-1 09-16
4. HSSC'61 JO11-1 08-10
5. Sliedrecht JO11-2 09-07
6. Unitas JO11-2 10-04

Leerdam Sport JO11-1

1. SCR 2 (zon) 10-27
2. Teisterbanders 4 (zon) 09-23
3. Theole 4 (zon) 11-19
4. Buren 3 (zon) 11-37
5. Beesd 2 (zon) 11-17
6. Wadenoijen 4 (zon) 10-15
7. SCZ 3 (zon) 09-13
8. BZS 5 (zon) 11-13
9. Leerdam Sport 2 (zon) 09-12
10. RKTVC 4 (zon) 10-10
11. GVV 4 (zon) 10-04
12. 1Rhelico 2 (zon) 11-03

Leerdam Sport 2
1. SV Meerkerk 3 10-23
2. Ameide 3 08-22
3. Beesd 2 08-19
4. Leerdam Sport 3 09-15
5. Lekvogels 3 10-14
6. Heukelum 3 08-12
7. LRC 5 08-12
8. GJS 5 09-12
9. Theole 3 10-08
10. SC Everstein 3 10-04
11. HSSC'61 4 10-10

Leerdam Sport 3

1. Haaften 3 10-24
2. Herovina 3 08-21
3. MEC'07 2 08-19
4. GVV 3 11-19
5. Rhelico 3 09-16
6. Tricht 5 10-13
7. Nivo Sparta 8 11-13
8. Leerdam Sport 4 09-12
9. MVV'58 5 10-10
10. WNC 4 10-09
11. Vuren 3 10-06
12. ASH 3 10-05

Leerdam Sport 4
1. GJS JO19-2 10-28
2. DSS'14 JO19-1 08-20
3. SC Everstein JO19-1 07-18
4. Heukelum JO19-1 08-18
5. Almkerk JO19-1 08-16
6. LRC JO19-2 09-10
7. RKTVC JO19-2 09-09
8. Beesd JO19-1 10-07
9. Sliedrecht JO19-2 09-06
10. Leerdam Sport JO19-1 08-05
11. Hardinxveld JO19-2 08-00

Leerdam Sport JO19-1
1. BZC'14 JO16-1 09-22
2. Theole JO16-1 09-21
3. Leerdam Sport JO16-1 09-13
4. Haaften JO16-1 08-09
5. Vuren JO16-1 09-09
6. GVV'63 JO16-1 10-06

Leerdam Sport JO16-1

1. RPC JO14-1 11-31
2. SV BLC JO14-1 11-27
3. BMC JO14-1 11-22
4. VV Trinitas Oisterwijk JO14-2 11-22
5. FC Engelen JO14-1 11-20
6. Marvilde JO14-1 10-16
7. ODC JO14-2G 11-14
8. SV Reeshof JO14-1 12-13
9. Helvoirt JO14-1G 10-09
10. Emplina JO14-1 10-07
11. Leerdam Sport JO14-1 08-05
12. SBC JO14-2 10-05
13. Teisterbanders JO14-1 08-03

Leerdam Sport JO14-1 
1. Theole MO13-1 11-33
2. Heukelum MO13-1 11-23
3. Tricht MO13-1 09-22
4. LRC MO13-1 10-22
5. Vuren MO13-1 10-19
6. SteDoCo MO13-1 10-17
7. Theole MO13-2 10-13
8. Leerdam Sport MO13-1 10-09
9. SVW MO13-1 09-06
10. GRC-14 MO13-1 10-06
11. VVAC MO13-2 10-03
12. Sliedrecht MO13-1 08-00

Leerdam Sport  MO13-1

LEERDAM 

SPORT ’55

Bij Onder 9 en jonger worden geen standen meer bijgehouden 
en zijn de uitslagen niet zichtbaar op Voetbal.nl en in de 
Wedstrijdzaken-app.



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
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d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl
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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote
hoeveelheid brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van

Frans van den Berg

Dank aan dr. Wouters, verpleging Buurtzorg, Leerdam Sport ’55 
en dhr. De Weerd en collega’s voor de keurige verzorging van 
het geheel.

Het was een grote steun te weten
dat er zovelen met ons hebben meegeleefd.

Riet van den Berg.
Kinderen en kleinkind.

Dankbetuiging

Hierbij willen wij het bestuur, het 4e elftal en alle belangstellen-
den bedanken tijden het ziek zijn en na het overlijden van onze 
grote liefde

Anjo van Dijk.

Miranda, Michael, Wendy en Jordy.

Dank betuigingen
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Uit de oude doos

1982 19 mei Leerdam Sport 3 Kampioen 
Stnd J. Niks, H. Schaaij, W van Dijk, H. van Hoogdalem, R. Kuit, Z. Salhuteru, E. Rijswijk, P. Wattimury, C. Verdugt, D. Marinus 

Ztnd: B. Usmany, H. Sahertian, J. Wattimury, L. Tromp, C. Bor, L. Malawauw, B. Verdugt

1995 
Rabobank Directeur A.A.M. de Vrieze overhandigt Nieuw tenue aan V. Vink.
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Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf behang vloeren raamdeco gordijnen zonwering stylingadvies



Winkelcentrum

www.europaplein.nl


