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Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

Wij zijn

THUIS IN

Overal in de regio!

VERHUIZEN, WONING (VER)KOPEN,

VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

www.vanekeren.nl www.vanekerenkuiper.nl

Beatrixlaan 2a

T. 0183 672 999

E. info@vanekeren.nl E. info@vanekerenkuiper.nl

Je vindt onze moderne kantoren op twee prominente locaties:

Dalem - Gorinchem Leerdam

Voorwaartsveld 5a

T. 0345 632 100
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Leerdam Sporters, sponsoren en vrienden van Leerdam Sport 
’55. U heeft op dit moment het gloednieuwe clubblad in 
handen. Niet zomaar een clubblad maar een full color uitgave. 
Met onze nieuwe kledingsponsor Print en Inkstation Vianen is 
afgesproken dat zij al het drukwerk voor ons zullen gaan doen. 
Vandaar ook dat deze uitgave en alle volgende edities van het 
clubblad helemaal in kleur gedrukt zal worden. In deze uitgave 
komen we terug op clubbladen die in de loop der jaren zijn 
uitgegeven. Van een collage van de diverse voorkanten tot de 
columns van de medewerkers van het clubblad die jarenlang 
hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
hiervan. Ik denk dat we ons met zo’n mooi clubblad veel beter 
presenteren naar buiten toe.

Men vraagt wel eens aan mij: ‘Is een clubblad nog wel van deze 
tijd?’ En dan zeg ik volmondig Ja. Onze leden en dan zeker de 
wat oudere leden onder ons kijken er altijd naar uit om het 
clubblad te ontvangen. Het is een traditie sinds juni 1945 dat er 
meerdere keren per jaar een clubblad wordt uitgegeven en wij 
willen en zullen deze traditie niet doorbreken.

Elders in het clubblad kunt u lezen welke bedrijven de nieuwe 
kledingsponsoren zijn van onze A-selectie. Ik ben er trots op dat 
deze mensen vertrouwen hebben in ONS Leerdam Sport’55 en 
op deze manier hun steentje bijdragen.

Na de vakantieperiode komt alles weer langzaam op gang. 
Het balletje is weer gaan rollen en de trainingen zijn weer 
begonnen. Traditioneel beginnen we het voetbalseizoen met 
de nodige bekerwedstrijden voor diverse teams, gevolgd door 
de reguliere competitie. Ik wens langs deze weg alle spelers, 
leiders, trainers en natuurlijk toeschouwers een schitterend 
nieuw voetbalseizoen toe.

Zoals ik in het vorige clubblad al schreef, zal er op 4 en 5 
oktober een groep van Leerdam Sporters deelnemen aan de 
Samenloop voor Hoop in Leerdam. Met de schitterende naam “ 
Team Anjo” zullen wij lopen en natuurlijk geld ophalen. 
Ik wil u vragen om ons te komen steunen op deze dagen. In de 
regionale kranten leest u er alles over, van hoe laat de start is 
tot en met de locatie.

Een paar weken geleden is er een aftrap geweest met het Walk-
ing Footbal bij Leerdam Sport”55. Zelf heb ik ook meegedaan 
en ik mag wel zeggen dat ik heel positief verrast was met de 
training etc. Daarom wil ik hier alle oudere leden oproepen 
om eens te komen kijken of deel te gaan nemen als er weer 
getraind wordt (via onze website leest u de nieuwe datum).

Nog net voordat dit clubblad naar de drukker ging ontvingen wij 
het bericht dat ons lid Frans van den Berg op 93 jarige leeftijd 
is overleden. Frans was 82 jaar lid van zijn en ons Leerdam 
Sport '55. In ons volgende clubblad komen wij terug op zijn 
overlijden. Ik wil namens alle leden van Leerdam Sport'55 ons 
medeleven betuigen.

Dat je als bestuur ook met tegenvallers te kampen hebt, heb-
ben wij de afgelopen periode moeten ervaren. 
Secretaris Henri van Wijk en bestuurslid John Smit hebben 
beide aangegeven per direct te stoppen met hun werkzaam-
heden bij Leerdam Sport’55. Hoewel ik het betreur dat beide 
heren er mee stoppen, heb ik hun keuze wel te respecteren. 
In al die jaren heb ik altijd met veel plezier samengewerkt en 
zal hun inbreng dan ook zeker gaan missen. Ik wil beide heren 
langs deze weg dan ook heel hartelijk bedanken voor hun 
bestuurlijke inzet. Op een nader tijdstip zullen wij als vereniging 
hun bedanken voor alles wat ze voor Leerdam Sport ’55 gedaan 
hebben.

Als er mensen stoppen met hun functie, bieden zich voor 
andere gegadigden kansen aan om plaats te nemen aan de 
bestuurstafel, want het kan toch niet zo zijn dat de overige 4 
bestuursleden de kar verder moeten trekken. Ik doe dan ook 
een beroep op u allen! Heeft u tijd en zin om een bestuurs-
functie te bekleden, meldt u zich dan bij mij.

Ik weet het, het is nog ver weg, maar ik wil u toch vragen 
maandag 2 december 2019 vast in uw agenda te zetten. 
Op deze dag is onze Algemene Leden Vergadering en zullen wij 
verantwoording afleggen voor het gevoerde en te voeren 
beleid.

Tot zover mijn bijdrage, ik wens u veel lees plezier in deze 
nieuwe De Brug en natuurlijk hoop ik u te ontmoeten op ons 
complex.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55

TEAM
ANJO



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

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

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

info@afternet.nl     0345-615920 

Fonteinstraat 25, 4141 CE  Leerdam Alexy’s

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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!

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

0345 - 6 95 05
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Beker en oefenprogramma
 

17 aug VV Oosterhout 1 - : - Leerdam Sport 1 2 - 2
24 aug Leerdam Sport 1 - : - Bernardus 1 2 - 2
31 aug HRC'14 (zon) 1 - : - Leerdam Sport 1 2 - 2
07 sep Leerdam Sport 1 - : - MVV'58 1 3 - 3
14 sep SCR (zon) 1 - : - Leerdam Sport 1 3 - 0 

Competitie

21 sep Leerdam Sport 1 - : - Asperen 0 - 0
28 sep Leerdam Sport 1 - : - Beesd 1 0 - 0
05 okt Noordeloos 1 - : - Leerdam Sport 1 0 - 0
12 okt SVS'65 1 - : - Leerdam Sport 1 0 - 0
19 okt Leerdam Sport 1 - : - ASH 1 0 - 0

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

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

1 ASH 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Asperen 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Beesd 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Herovina 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Kerkwijk 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Lekvogels 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Peursum 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Rhelico 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SV Noordeloos 1 0 0 0 0 0 0 0
10 SVS'65 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Unitas 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Well 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Leerdam Sport 1 0 0 0 0 0 0 0

Selectie seizoen 2019 - 2020
M. El Idrissi, Hafiz?, 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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Algemene Ledenvergadering:
De Algemene Leden Vergadering van Leerdam Sport ’55 is 
maandag 2 december 2019, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze 
vergadering legt het bestuur verantwoording af m.b.t. het 
gevoerde beleid en zal de begroting worden vastgesteld. Naast 
de gebruikelijke agendapunten krijgt u ook de stand van zaken 
over de nieuwbouw van ons park, want de ontwikkelingen gaan 
gewoon door.

Nieuwjaarsreceptie:
Het lijkt nog ver weg, maar de Nieuwjaarsreceptie van Leerdam 
Sport ’55 is zondag 5 januari 2020 vanaf 14:00 uur in de grote 
kantine van Leerdam Sport ’55. De kantine is vanaf 13:30 uur 
geopend.

Vrijwilligers gezocht:
Leerdam Sport is een vereniging die niet zonder vrijwilligers 
kan. Helaas moeten wij op dit moment constateren dat wij vrij-
willigers te kort komen. Wij vragen u niet om 20 uur per week 
aan de club te besteden, maar elke hulp is welkom. Zo zoeken 
wij nog trainers en is er een tekort aan scheidsrechters. Bij elke 
wedstrijd is een scheidsrechter nodig, het is een helse job om 
aan scheidsrechters te komen. Er zijn bij de club verschillende 
mensen die 2 of meer functies uitvoeren. Neem de handschoen 
op en steun de club als vrijwilliger want: 
LEERDAM SPORT IS ER VOOR EN DOOR DE LEDEN!!!!!

Timmerdorp:
Het Timmerdorp is ook dit jaar een groot succes geworden. 
De samenwerking met de organisatie is fantastisch en vlekke-
loos verlopen. Wij hebben zowel van de organisatie als van 
deelnemers en ouders positieve reacties ontvangen. Wij 
bedanken een ieder die het Timmerdorp 2019 tot een succes 
heeft gemaakt voor hun inzet.

E-mailadressen:
Als bestuur van Leerdam Sport ’55 maken wij bij belangrijke 
gebeurtenissen gebruik van de e-mailvoorziening van Sportlink. 
Helaas is het zo dat wij niet van iedereen het (juiste) e-mail
adres hebben. Dus, ben je (spelend)lid, donateur, heb je een 
dameskaart etc. Geef s.v.p. via het wijzigingsformulier op onze 
website je juiste e-mailadres door zodat wij informatie met je 
kunnen delen.

Ledenkaarten:
Wij stoppen met het uitgeven van ledenkaarten .Maar weinig 
leden kwamen hun kaart ophalen en werden er onnodig kosten 
gemaakt op ze te laten drukken. 
Mocht u toch een lidmaatschapskaart willen ontvangen stuur 
dan even een mail naar info@leerdamsport.nl met uw naam en 
het verzoek, dan wordt deze alsnog aangemaakt.

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

maandag 2 december 2019, aanvang 20:00 uur in de grote kantine

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:

01 Opening
02 Vaststellen agenda
03 Ingekomen stukken
04 Vaststellen notulen vorige vergadering (10 december 2018)
05 Vaststellen jaarverslag secretaris
06 Vaststellen financieel verslag 2018 – 2019 *
07 Vaststellen begroting 2019 – 2020 *
08 PAUZE
09 Bestuursverkiezing   : aftredend en niet herkiesbaar, Henri van Wijk en John Smit

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

10 Nieuwbouw Sportpark
11 Vaststelling diverse commissies
12 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
13 Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 25 november 2019.
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Tegenstanders seizoen 2019 - 2020
Ook dit jaar is Zuid D weer het toneel waar ons eerste elftal zal 
gaan strijden voor de punten. Dat betekent een weerzien met 
een hoop bekende clubs. Nieuw op de zaterdag is v.v. Beesd. 
Zij spelen dit seizoen voor het eerst in de zaterdag competitie. 
a.s.v Asperen keert als degradant terug in deze afdeling.
Wij heten iedereen van harte welkom op ons sportcomplex.   

v.v. A.S.H.
Sportpark A.S.H.

Korfgraaf 3
4174 GL Hellouw.

Tel. 0418 - 581 531

s.v. Noordeloos
Sportpark "De Noordeloos" 

Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Tel. 0183 - 581 750

v.v. Peursum
Sportpark Peursum

Sportplein 1
3381 LL Giessenburg

0184 - 651 719

v.v. Asperen
Sportpark De Wiel
Leerdamseweg 39
4147 BM Asperen
Tel. 0345 - 613 687

v.v. Rhelico
Sportpark Boutenstein

Boutensteinseweg 2 
456 JZ Rumpt

Tel. 06 - 5324 3884

v.v. Beesd
Sportpark Molenzicht

Sportstraat 7
4153 AJ Beesd

Tel: 0345 - 681 701

v.v. Herovina
Sportpark De Kol
Zworrelstraat 75

4171 AH Herwijnen
Tel. 0418 - 581 528

g.v.v. Unitas
Sportpark Molenvliet 

Bataafsekade 6
4204 AX Gorinchem
Tel: 0183-623 984

S.V.S 65
Sportcomplex SVS '65

Spijkse Kweldijk 81
422 CX Spijk

Tel. 0183 - 562 220

v.v. Kerkwijk
Sportpark "De drie morgen"

Molenstraat 4
535 AA Kerkwijk

Tel. 0418 - 642 504

WSV Well
Sportpark "De Hoef"

Maaijenstraat 9
5325 XH, Well

Tel. 073 - 599 2668

v.v. Lekvogels
Sportcomplex Het Bosch

Nieuwe Rijksweg 8
4128 BN Lexmond
Tel. 0347 - 341 600
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Ook dit jaar willen we natuurlijk weer
het hele competiteschema van Zuid D 
met U delen. We beginnen dit jaar met 
de derby tegen onze buren uit Asperen. 
We zien U dit jaar graag weer langs de 
lijn om ons eerste elftal toe te juichen. 

23-11-2019   speelronde 9.
Herovina - : - Kerkwijk
Lekvogels - : - Peursum
Well - : - Noordeloos
Unitas - : - SVS'65
Asperen - : - ASH
Rhelico - : - Leerdam Sport

30-11-2019   speelronde 10.
ASH - : - Rhelico
Leerdam Sport - : - Lekvogels
Kerkwijk - : - Asperen
SV Noordeloos - : - Unitas
Peursum - : - Beesd
SVS'65 - : - Well

7-12-2019   speelronde 11.
Herovina - : - Rhelico
Well - : - ASH
Beesd - : - SVS'65
Kerkwijk - : - Noordeloos
Unitas - : - Leerdam Sport
Asperen - : - Peursum

14-12-2019   speelronde 12.
ASH - : - Lekvogels
Well - : - Unitas
Leerdam Sport - : - Herovina
Noordeloos - : - Beesd
SVS'65 - : - Asperen
Rhelico - : - Kerkwijk

25-01-2020   speelronde 13.
Herovina - : - Noordeloos
Lekvogels - : - Rhelico
Beesd - : - Unitas
Kerkwijk - : - Leerdam Sport
Peursum - : - ASH
Asperen - : - Well

1-02-2020   speelronde 14.
ASH - : - Beesd
Well - : - Herovina
Noordeloos - : - Lekvogels
Unitas - : - Kerkwijk
SVS'65 - : - Peursum
Rhelico - : - Asperen

8-02-2020   speelronde 15.
Herovina - : - ASH
Lekvogels - : - Well
Leerdam Sport - : - SVS'65
Kerkwijk - : - Beesd
Peursum - : - Rhelico
Asperen - : - Unitas

15-02-2020   speelronde 16.
ASH - : - Kerkwijk
Well - : - Leerdam Sport
Beesd  - : - Asperen
Noordeloos - : - Peursum
SVS'65 - : - Herovina
Unitas - : - Lekvogels

7-03-2020   speelronde 17.
Lekvogels - : - Beesd
Herovina - : - Asperen
Leerdam Sport - : - Noordeloos
Kerkwijk - : - Well
Peursum - : - Unitas
SVS'65 - : - Rhelico

14-03-2020   speelronde 18.
ASH - : - Leerdam Sport
Well - : - Peursum
Beesd - : - Rhelico
Kerkwijk - : - Herovina
Noordeloos - : - SVS'65
Asperen - : - Lekvogels

21-03-2020   speelronde 19.
Herovina - : - Unitas 1
Lekvogels - : - ASH 1
Beesd - : - Well 1
Peursum - : - Leerdam Sport
Rhelico - : - Noordeloos
Asperen - : - SVS'65

28-03-2020   speelronde 20.
ASH - : - Peursum
Well - : - Asperen
Leerdam Sport - : - Rhelico
Kerkwijk - : - Lekvogels
Unitas - : - Beesd
Noordeloos - : - Herovina

4-04-2020   speelronde 21.
Lekvogels - : - SVS'65
Herovina - : - Leerdam Sport
Beesd - : - Noordeloos
Unitas - : - Well
Asperen - : - Kerkwijk
Rhelico - : - ASH

18-04-2020   speelronde 22.
Leerdam Sport - : - Unitas
Herovina - : - Beesd
Noordeloos - : - ASH
Peursum - : - Asperen
Rhelico - : - Lekvogels
SVS'65 - : - Kerkwijk

25-04-2020   speelronde 23.
ASH - : - SVS'65
Lekvogels - : - Herovina
Well - : - Rhelico
Beesd - : - Leerdam Sport
Unitas - : - Noordeloos
Kerkwijk - : - Peursum

9-05-2020   speelronde 24.
ASH - : - Asperen
Leerdam Sport - : - Kerkwijk
Peursum - : - Herovina
SV Noordeloos - : - Well
SVS'65 - : - Beesd
Rhelico - : - Unitas

16-05-2020   speelronde 25.
Kerkwijk - : - Rhelico
Lekvogels - : - Leerdam Sport
Unitas - : - ASH
Asperen - : - Noordeloos
Well - : - SVS'65
Beesd - : - Peursum

23-05-2020   speelronde 26.
ASH - : - Well
SV Noordeloos - : - Kerkwijk
Peursum - : - Lekvogels
Leerdam Sport - : - Asperen
SVS'65  - : - Unitas
Rhelico - : - Herovina

21-9-2019   speelronde 1.
Herovina - : - Well
Lekvogels - : - Noordeloos
Beesd - : - ASH
Kerkwijk - : - Unitas
Peursum - : - SVS'65
Asperen - : - Leerdam Sport

28-9-2019   speelronde 2.
Well - : - Kerkwijk
Leerdam Sport - : - Beesd
Noordeloos - : - Asperen
Unitas - : - Herovina
SVS'65 - : - Lekvogels
Rhelico - : - Peursum

5-10-2019   speelronde 3.
Herovina - : - SVS'65
Beesd - : - Lekvogels
Kerkwijk - : - ASH
Noordeloos - : - Leerdam Sport
Unitas - : - Peursum
Asperen - : - Rhelico

12-10-2019   speelronde 4.
ASH - : - Unitas
Lekvogels - : - Kerkwijk
Beesd - : - Herovin
Peursum - : - SV Noordeloos
Rhelico - : - Well
SVS'65 - : - Leerdam Sport

19-10-2019   speelronde.5
Herovina - : - Peursum
Leerdam Sport - : - ASH
Well - : - Lekvogels
Kerkwijk - : - SVS'65
Unitas - : - Rhelico
Asperen - : - Beesd

26-10-2019   speelronde 6.
ASH - : - Noordeloos
Lekvogels - : - Unitas
Beesd - : - Kerkwijk
Peursum - : - Well
Asperen - : - Herovina
Rhelico - : - SVS'65

2-11-2019   speelronde 7. 
Herovina - : - Lekvogels
Leerdam Sport - : - Peursum
Well 1 - : - Beesd
Noordeloos - : - Rhelico
Unitas - : - Asperen
SVS'65 - : - ASH

9-11-2019   speelronde 8.
ASH - : - Herovina
Lekvogels - : - Asperen
Leerdam Sport - : - Well
Peursum - : - Kerkwijk
Rhelico - : - Beesd
SVS'65 - : - SV Noordeloos
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Tijdens het zomerreces is de Partner-Sponsorcommissie, samen 
met de voorzitter, druk in de weer geweest om sponsoren te 
zoeken voor de kleding van ons 1e elftal. 
We moeten zeggen dat we hierin samen met de leiders en 
John Klok uitstekend zijn geslaagd. Kledingleverancier KOPPERS 
Sports.nl vertegenwoordiger van het merk MACRON heeft een 
schitterend LEERDAM SPORT TENUE en een RESERVE TENUE 
geleverd.

Nieuwe sponsoren kleding1e elftal.

Op deze tenues staan de volgende sponsoren.

Voorzijde: PRINT en INKSTATION VIANEN

Achterzijde: KEUKENSTUNTER GORINCHEM
 KOPPERS Sports.nl

Mouwen: TML Holland koel- en vriestransport
 SENDEL belastingadviseurs en adm. dienstverleners

Tevens zijn er nieuwe presentatie pakken met de daarbij 
behorende polo's en inloopshirts gesponsord door TML Holland 
koel-vriestransport.

Uiteraard zijn er voor de trainers, leiders, verzorger en wis-
selspelers Coachjassen en worden de spelers voorzien van 
sporttassen.

Wij denken deze kleding de komende 3 jaar te gebruiken en 
geven alvast de boodschap mee dat alle kleding na afloop van 
het seizoen weer moet worden ingeleverd.

Wij zijn bovengenoemde sponsoren ZEER DANKBAAR voor 
de sponsoring van deze kleding welke een waarde van vele 
duizenden euro's vertegenwoordigd en we verwachten dan 
ook dat de spelers deze sponsoring zullen waarderen en hun 
prestaties bevorderen. De spelers dragen niet alleen de naam 
van Leerdam Sport uit maar ook de naam van deze sponsoren. 
Positieve resultaten zullen beter overkomen dan negatieve 
resultaten en/of gebeurtenissen.

Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram
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Even voorstellen.

We zijn weer aan een nieuw seizoen begonnen en dat brengt 
weer de nodige info met zich mee.

Het 1ste elftal heeft behoorlijk wat mutaties gehad voor dit 
seizoen. Helaas zijn er diverse jongens vertrokken. Dit verlies 
hebben we kunnen opvangen met het aantrekken van diverse 
nieuwe krachten, wie het zijn en hoe ze eruit zien kunt u elders 
in dit blad zien. Daarnaast is Kees Kerkhof gestopt i.v.m. ver-
huizen en heeft Christiaan Bron vanwege privé redenen een 
flinke stap terug gedaan, maar is wel bereidt om in nood 
hoofdtrainer Yoni Sahertian te helpen.

De technische staf is van vers bloed voorzien. Marcel van Wijk 
is de nieuwe grensrechter, die de plaats van Gerko van Ooster
-om heeft overgenomen. Daarnaast is Gert-Jan Dol de nieuwe 
assistent van onze hoofdtrainer, Yoni Sahertian. Gert-Jan is 
overgekomen van vv Zuilichem, waar hij trainer was van het 2e 
elftal. Tevens is Gert-Jan keeperstrainer voor zowel de senioren 
als de jeugd, deze trainingen geeft hij iedere woensdag.

We zijn heel erg blij met de komst van deze jongens en we 
hopen op goede resultaten dit seizoen. Het doel is om promo-
tie af te dwingen, hetzij door de nacompetitie of door een kam-
pioenschap, dat zou het mooiste zijn. Maar we weten allemaal 
dat de 4e klasse een taaie competitie is, waar niet alleen goed 
voetbal bij komt kijken. Er zal zeker veel inzet en mentaliteit bij 
komen kijken, dit is een vereiste. Laten we hopen op een mooi 
seizoen en op veel publiek!

Onze jongens van het 1ste zullen allen in een “nieuw jasje” 
gestoken worden. Zo krijgen ze nieuwe trainingspakken, polo’s, 
inloopshirts, een thuis- uittenue en tassen. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door onze nieuwe sponsoren.

Mooie vooruitzichten! Tip top aangekleed en voor de rest... Zet 
‘m op boys! Maak er een mooi seizoen van!

Met sportieve groeten,
Paulo Lopulalan (Hoofd Technische Zaken

Helaas is er van Resul Gokdemir geen foto.
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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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De stand van zaken.

Het lijkt rustig rond de aanleg van ons nieuwe sportpark. De 
echte bouw laat nog op zich wachten tot komend voorjaar, 
dan is de grond goed ingezakt, en kunnen er velden aangelegd 
worden. Het inzakken van de grond is een belangrijk proces, om 
straks mooie gladde velden te kunnen aanleggen, die niet meer 
verzakken.

Ondertussen is de gemeente met ons bezig een architect uit 
te zoeken voor het clubgebouw. Zodra we hier meer beeld bij 
hebben, kunnen we ook de leden informeren over wat er gaat 
komen en hoe het eruit ziet.

Met de projectorganisatie kijken we verder wat we allemaal 
voor de wijk en stad kunnen doen op ons toekomstige park. Bij 
de aanleg al willen we rekening houden met andere vormen 
van bewegen voor verschillende doelgroepen. Binnenkort gaan 
we via de projectleiders in gesprek met omliggende organisa-
ties om daarmee te kijken naar samenwerking, zoals de brede 
school, fysiotherapie, verzorgingsinstanties etc.

In de volgende brug hoop ik al wat meer te kunnen zeggen over 
het gebouw. Met de werkgroep gaan we met de voorstellen van 
de architect kijken naar opties en keuzes.

Crowdfunding ook in het nieuwe seizoen.

Wat een leuke en mooie bijdrages hebben we al gezien. Het 
is echt super om de betrokkenheid te zien bij onze club en de 
teksten die bij de donaties aangegeven worden. We hebben al 
een mooi bedrag bij elkaar om extra dingen te kunnen doen op 
het nieuwe park. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet!

Help je mee met een kleine bijdrage en een leuke tekst?
Via de site en facebook houden we jullie regelmatig op de 
hoogte van de stand en de leukste teksten die meegegeven 
worden.

We merken dat Leerdam Sport weer langzaam aan begint te 
leven. Ik zag prachtige foto’s langskomen op Instagram van de 
jo16, leuke foto’s van ons nieuwe jo7 groepje met begeleiding, 
nieuwe leden in de jeugd en senioren. Onze technische commis-
sie geeft ook aan dat het lekker loopt onderling. Timmerdorp 
was een groot succes, en wordt mogelijk volgend jaar weer bij 
ons gehouden. Daarbij een groot compliment naar onze kanti-
necommissie onder leiding van Arie en Bea, zij hebben het echt 
geweldig gedaan en ondersteund.

Ons vlaggenschip, het eerste elftal, gaat hopelijk een mooi jaar 
neerzetten met goede prestaties en sportief voetbal. Dat gaat 
onze club zeker verder helpen en nieuwe leden aantrekken, en 
dat moet een belangrijke doelstelling zijn voor de hele groep.

Net als bij het crowdfunding, we zijn er nog lang niet, maar 
goed in beweging.

1e clinic walking football geslaagd!

Op 1 september was daar dan de primeur van het walking 
football in Leerdam. Samen met de ouderenbond en stichting 
samen doen hebben we dit opgestart. Een erg leuke clinic met 
allerlei oefenvormen voor het hele lijf. De deelnemers waren 
erg enthousiast en we hebben afgesproken om ermee door te 
gaan onder leiding van Joop Kols.

Ben je al wat ouder en is het gewone voetbal iets teveel van 
het goede? Dit is een erg leuke vorm om toch nog bezig te zijn; 
Beweging, gezelligheid, lachen en sociale contacten. Ook als je 
lichamelijk niet volledig fit bent, kunt je echt meedoen met deze 
vorm van bewegen!

Wil je meedoen bij de volgende clinic?
Deze is op 25 september om 19.30 uur op ons hoofdveld. 
Fijn als je me even laat weten dat je komt.
Wout elbertse 06-28574129.

" Via Walking Football 
  kun je een leven lang 
  van  voetbal blijven 
  genieten  "



De Brug 1956 - 1978 De Brug 1978 - 1981

Clubnieuws l.v.v Sparta 1945 - 1946 Clubnieuws l.v.v Sparta 1946 - 1947 Clubnieuws l.v.v Sparta 1947 - 1955

De Brug 1982 - 1968

De Brug door de jaren heen. 
Het zult u vast al opgevallen zijn dat ons 
vertrouwde clubblad "De Brug" een meta-
morfose heeft ondergaan. 
Vanaf heden wordt ons clubblad volledig 
in kleur geprint. Met behulp van onze 
nieuwe hoofdsponsor Inkstation Vianen.
Wij zijn de eigenaren Gert-Jan en Corinne 
den Hartog zeer dankbaar dat zij dit voor 
de vereniging Leerdam Sport ‘55 mogelijk 
hebben gemaakt. Zo maken we weer een 
nieuwe stap voorwaarts in de geschiedenis 
van ONS clubblad.

Ons clubblad wordt al jaren door bevlogen 
vrijwilligers gemaakt voor onze leden. 
Van een enkel blad in 1945 van het toen-
malige L.v.v. Sparta tot de full color editie 
die u nu voor u heeft liggen. 

Dat een clubblad in gedrukte versie een 
zeldzaamheid begint te worden in het 
digitale tijdperk van nu kunt u gerust een 
understatement noemen.

Vele clubs zijn inmiddels overgestapt naar 
alleen een digitale versie. Natuurlijk is 
ook ons clubblad digitaal te lezen op de 
website van onze voetbal club.
Maar voor velen wordt De Brug als een 
gedrukt exemplaar nog steeds erg ge-
waardeerd. Dat een clubblad veel werk is, 
hoeft voor niemand een verassing te zijn. 
Maar de redactie van de ‘De Brug’ slaagt 
er nog elke keer weer een nieuwe editie 
af te leveren. En nu is er dus voor het 
eerst een full color editie in de al zo lange 
geschiedenis van ons blad. 

Als leden nog leuke ideeën hebben of 
graag iets willen zien in het blad zijn ze 
natuurlijk van harte welkom om contact 
op te nemen met de redactie van de brug 
via ‘debrug@leerdamsport.nl’.
Op deze twee pagina's willens we u graag 
de geschiedenis van De Brug laten zien 
door middel van voormalige edities die er 
door de jaren heen hebben zijn gerweest.

De redactie van De Brug.



De Brug 1992 - 1993 De Brug kersteditie 1992 De Brug 1993 - 1994

De Brug 1994 - 1995 De Brug 1995 - 2001 De Brug 2001 - 2012

De Brug "Jubileum jaar "2012 - 2013 De Brug 2013 - 2019 De Brug 2019 - ???



0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18
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De Brug

Van de K.N.V.B

Tot 1955 voer de veerpont van Arie de Weerd (in de volksmond 
Aai de Veerman) dagelijks de Linge over om mensen van Leer-
dam naar Asperen en vice versa te brengen. Met de opkomst 
van de automobiel industrie was dit niet langer rendabel en 
werd er een brug over de Linge gebouwd. Toentertijd gaf dat 
een behoorlijke impact aan de inwoners van Leerdam. 
De feestelijke opening van de Lingebrug ging gepaard met de 
laatste tocht van de veerdienst van Aai de Veerman.

Met een soort van trots moeten de leden van Leerdam Sport, 
die het idee hadden opgepakt om een clubkrant te vervaar-
digen, rond 1956 hebben gedacht om twee maatschappelijke 
verantwoorde termen bijeen te brengen in de naam van de 
nieuwe clubkrant. Leerdam Sport ’55 en de Lingebrug moe-
sten de kracht van Leerdam uitstralen. En zo werd de nieuwe 
clubkrant “ De Brug “ genoemd. Tot op de dag van vandaag heet 
onze clubkrant zo, iets waar je als vereniging heel trots op mag 
zijn.

Sinds de eerste editie is er veel veranderd. De voorzijde heeft 
diverse lay-outs gehad. Hoewel diverse foto’s de laatste tijd de 
voorzijde sieren, blijf ik de combinatie van voetballer en de brug 
de mooiste vinden.

In mijn jeugdjaren hield ik dagenlang de brievenbus in de gaten 
voor de nieuwe editie van De Brug. Nieuwsgierig naar alles wat 
er geschreven werd, maar bovenal benieuwd naar de wedstrijd-
verslagen. Het belangrijkste wedstrijdverslag was natuurlijk die 
van je eigen elftal. Als je in één van de wedstrijden had 
gescoord werd je naam in het verslag genoemd en dat was 
natuurlijk iets om trots op te zijn. Alle leden van Leerdam Sport 
lazen namelijk ook jouw naam. Je hoopte dan ook dat je door 
jouw doelpunt werd aangesproken door één van de oudere 
leden om een compliment in ontvangst te nemen.

Ook dit nieuwe seizoen heeft de K.N.V.B de nieuwe regels die 
de internationale spelregelcommissie (IFAB) heeft veranderd 
overgenomen. Deze gelden voor zowel de profs als amateurs.

Wij geven u hier een klein overzicht met de belangrijkste 
veranderingen die voor dit seizoen zijn doorgevoerd.

• Plek van wisselen. 
Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter 
bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet 
gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslis-
sen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een 
blessure.

• Doeltrap. 
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, 
hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat 
een medespeler de bal mag aanraken. De bal is in het 
spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk 
beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct 
in de zestien meter aanraken.

Ook de inhoud van De Brug is in de laatste decennia verand-
erd. De huidige redactie doet er alles aan om echt inhoud aan 
De Brug te geven. Zo is er tegenwoordig plaats voor een groot 
interview met één van de leden of een sponsor, twee vaste col-
umns en diverse andere mooie artikelen. Kortom, ons clubblad 
mag gerust een magazine worden genoemd. 
Het is alleen heel erg jammer dat deze hardwerkende redac-
tieleden zijn aangesproken over mijn columns, omdat deze wel 
eens een kritisch karakter hebben. Ik haal graag een citaat van 
wielrenner Tom Dumoulin aan: “Zonder wrijving, geen warmte” 
en zo hoort dat ook binnen Leerdam Sport ’55 te zijn.

Waar veel clubs digitaal gaan, blijven wij als Leerdam Sport ’55 
trouw aan onze papieren versie. Sterker nog, wij gaan full-color. 
Ik zal niet zeggen dat dit een unicum voor deze tijd is, maar wel 
iets waar wij als vereniging trots op kunnen zijn.

Mijn felicitaties gaan dan ook naar die leden, die dit voor elkaar 
hebben gekregen.

Ik kijk nu al uit naar de volgende editie.

Daan Ruis

• Scheidsrechterbal. 
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler 
in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de bal laat 
vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als 
laatste heeft aangeraakt. De rest van de spelers moet op 
minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsre-
chtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd voor de 
keeper.

• Kaarten voor teamofficials. 
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven 
aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs 
het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. 
Afgelopen seizoen is hier al mee geëxperimenteerd in het 
betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor 
het amateurvoetbal.

• Muurtje. 
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje 
neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers 
minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als 
de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een in-
directe vrije schop voor de verdedigende partij.
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Dindsdag t/m       Vrijdag    09.30-21.00 uur
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De Brug 2003-2013.

In 1994 werd ik lid van Leerdam Sport en toen verscheen 
De Brug al op A-4 formaat. Op de omslag een tekening/print 
van de Lingebrug met enkele rood gekleurde details die het 
rood witte karakter benadrukten. Ik denk dat De Brug toen-
tertijd nog gestencild werd. Tot – ik denk- 1998 zag De Brug er 
ongeveer zo uit. Nadat Dick Hoogerwaard de voorzittershamer 
had overgenomen werd er snel besloten tot in ieder geval een 
poging om van De Brug een iets mooiere uitgave te maken. Dat 
bestond in ieder geval uit een kleuren omslag. Destijds werden 
er direct duizenden omslagen besteld. Dat was goedkoper 
en daarmee konden we enkele jaren vooruit. Vanaf (ergens 
in 2003) werd ik de eenhoofdige redactie van De Brug. In het 
begin was het vooral zoeken naar kopij. In het begin vormden 
vooral – en ook (deels) op aanvraag – wedstrijdverslagen, een 
behoorlijk deel van de inhoud van De Brug. Dat gebeurde mede 
omdat de weekbrief in z’n oude vorm verviel, waardoor de 
wedstrijdverslagen niet meer wekelijks, maar slechts 5x per 
seizoen op de deurmat vielen.

Na verloop van tijd kreeg ik links en rechts wat meer voet aan 
de grond en werden anderen enthousiaster over de vorm en 
uitgaaf van De Brug. De Brug kreeg meer inhoud en werd letter-
lijk dikker! Nieuwe artikelen deden (al dan niet opnieuw) hun 
intrede: Redactieraad; Uit de bestuurskamer (naast voorzitters-
praat dat er al jaren in staat), en verder sloot de jeugdcom-
missie aan met Jeugdpraat en lieten de commissie velden en 
de sponsorcommissie ook steeds geregelder van zich horen. 
Ook ‘wat weet u van’ en ‘Ja& Nee’ verschenen toen in De 
Brug. Daarnaast waren de foto’s (in zwart-wit) van veel betere 
kwaliteit. Zij zorgden voor een extra trekker om stukjes tekst te 
lezen. Dat gold ook voor de advertenties, dat bleek een extra 
plus. Zelfs een bijdrage van de 2 verschillende hoofdtrainers, 
maakte 2 seizoenen deel uit van de vaste inhoud van de Brug. 
Een van die hoofdtrainers was trouwens degene die de opmaak 
van De Brug een x aantal jaren verzorgde. Hij werkte bij de 
drukker waar wij klant waren. Hij leukte De Brug letterlijk op 
met kleine herkenbare voetbal(achtergrond)plaatjes. Ook dat 
beetje aandacht gaf De Brug een extra tintje.

Voor mij is ook altijd de inhoud van belang geweest. Een blad 
wat (zeker toen) ook expliciet bij sponsoren in de brievenbus 
viel, moet er in mijn beleving ook tekstueel zo goed mogelijk 
uitzien. Ik gruwel van ‘ik gaat’ of ‘hij ga’ om maar een dwars-
straat te noemen. Op die manier wordt het nooit en ook niet 
wat qua uitstraling!

Ik kijk met plezier terug op een periode van 10 jaar redactie-
werk t.b.v. De Brug. Dat viel echt niet altijd mee. Als je 
voldoende kopij weet te verzamelen is dat prima, maar als 
mensen besluiten te stoppen is vervanging zoeken en vinden, 
geen sinecure. Zeker niet als er niemand is om even mee te 
sparren.

Ik heb het met plezier gedaan. De Brug van toen is de basis van 
de huidige De Brug en met de huidige technieken zijn opmaak, 
aanzicht en omslag vele malen beter en mooier te maken. Zeker 
als de nieuwe shirtsponsor met zijn nieuwste apparatuur er een 
full color uitgaaf van maakt. Ik ben er benieuwd naar.

MvL
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‘Print en Inkstation Vianen’ is de naam die het nieuwe shirt 
van ons 1e elftal komend seizoen draagt inclusief bijbehorend 
kleurig logo. En alsof dat niet genoeg is, komt er ook een 6 
meter lang reclamebord ter hoogte van de middenlijn van het 
A-veld, krijgen de kopers van een toegangskaartje een heus 
voor die wedstrijd geprint toegangskaartje en verder zal de 
huisstijl van Leerdam Sport een meer eenduidig beeld moeten 
gaan vormen. Dat laatste idee is uitgesproken door Gert-Jan 
den Hartog, de man die samen met Eric Dahler de vestiging van 
Print en Inkstation Vianen bestiert.

Gert-Jan en Eric kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd in de 
horeca. Gert-Jan begint op zijn 16e als leerling kok. Hij liep stage 
en werkte in Meerkerk en Utrecht. Bij het Scandic Crown hotel 
bleef hij hangen en schopte het na 5 jaar souschef te zijn 
geweest, van de een op de andere dag tot chef-kok. Zijn voor-
ganger stopte plotsklaps en hij werd als opvolger gevraagd. 
En dat is echt een wereld van verschil met souschef. “Je moet 
gewoon tot ver in de avond aan de gang”. Op een gegeven 
moment kwam er een directeur uit het A’damse naar Utrecht, 
maar dat klikte niet heel erg. “Hij had heel andere ideeën”, zegt 
Gert-Jan. In ieder geval ideeën waar hij zich niet in kon vinden. 
Hij zegt: “De motivatie nam daardoor af en dan moet je gewoon 
stoppen. Jammer, want mijn team was een ster in koken. 
Mensen die in het Holiday Inn hotel (ook in Utrecht) sliepen 
kwamen speciaal bij ons eten.”

Zijn vrouw Corine was toentertijd in Leerdam met een zaken-
partner een winkel begonnen. Tot zij beiden een jaar of 3 
geleden besloten dat ieder zijn eigen weg zou vervolgen. 
Op dat moment was Gert-Jan al aangesloten en fungeerde als 
‘vliegende keeper’ tussen de vestigingen Leerdam en Vianen. 
Die was er toen ook al. Gert-Jan vertelt dat zij door een vriend 
uit Vianen getipt werden dat zo’n Inkstation als in Leerdam, in 
Vianen ontbrak. Zo werd vestiging Vianen ontwikkeld. Gert-Jan 
belde Eric met de vraag: “Wat vind je ervan om je bij ons aan te 
sluiten in deze totaal andere business.” Eric waagde de sprong 
in het diepe en zegt dat het in de basis niet heel veel anders 
is dan in de horeca, want zegt hij: “Dienstverlening is mensen 
pleasen!” En inmiddels zijn Gert-Jan en Eric daar fulltime mee 
bezig. Van in plaats van 70 uur per week in de horeca, naar nu 
zo’n 50 uur in het Inkstation.

Hoe ben je bij Leerdam Sport terecht gekomen?
Gert-Jan is geboren en getogen in Leerdam, woonde zogezegd 
om de hoek van Leerdam Sport, aan de Jacoba van Beieren-
straat, tussen de LTS en de Patrimoniumstraat. “Vroeger zat ik 
gewoon bij Leerdam Sport, LRC was er nog niet eens, dat was 
nog weiland, daar. Later zijn we verhuisd van West naar Noord, 
we kregen een zoon en hij wilde voetballen bij LRC”. 
De contacten met LS via John Boekelman waren er al. Later ook 
nog eens via John Smit, die voor ‘rouwwerk’ langskwam. En zo 
is het gekomen. Leerdam Sport wil De Brug wat professioneler 
aanpakken. Full-color. Dat ziet er straks echt prachtig uit. En ook 
voor de adverterende partijen is het een extra stimulans!” Hij is 
al geruime tijd vaste klant bij Leerdam Sport, want zegt hij: “Het 
is nog steeds een mooie vereniging”. Zijn vader komt ook vaak 
kijken.

Print en Inkstation Vianen
Leerdam Sport heeft een nieuwe shirtsponsor gezocht en gevonden.

Gert-Jan: “Met het Inkstation Vianen en in samenwerking met 
Kleppe Beheer hebben we toen de pakken gesponsord voor het 
jubileum. Dat was zo’n beetje de eerste grote sponsoring. Tot 
die tijd deden we enkel wat print- en drukwerk en een vlag. Nu 
is het allemaal anders! Nu staan we op de shirts! Uit en thuis!”

Doen jullie zelf nog aan sport? Eric vertelt: “Vroeger deed ik 
veel aan duiken en daarnaast was ik een fervent bowler, maar 
inmiddels heb ik de zorg over 2 kinderen en ontbreekt het mij 
aan tijd om een sport op te pakken”. Gert-Jan probeert iedere 
zondagochtend vroeg met een groepje vaste fietsmaten te 
mountainbiken. “Ontspanning is heel belangrijk”, zegt hij. Hij 
fietst veel in de Drunense duinen, Zeist of in de buurt van Ede.

Wat verwachten jullie te bereiken via de sponsoring van 
Leerdam Sport?
Gert-Jan: “Wij hopen met ons bedrijf meer naamsbekendheid 
in Leerdam te krijgen. En als het even meezit is zo’n full color 
uitgave van De Brug een mooie aanzet voor andere geïnteres-
seerden”.

Qua boekjes is De Brug een uitdaging voor Eric en Gert-Jan. 
Zij zijn goed in kleinere oplagen, flyers, trouwboekjes en de 
wat kleinere verenigingsboekjes. “De Brug is een flinke oplage, 
waarvoor wij met een partner samenwerken. En naast al dat 
druk- en pintwerk kan je bij ons ook terecht voor refurbished 
laptops”, vertelt Eric. “Meer dan geregeld krijgen wij via een 
zakenpartner diverse laptops aangeboden die net een paar 
jaar oud zijn en die we zelf leegmaken en weer installeren t.b.v. 
particulieren”. En omdat het oog ook wat wil, zegt Eric: ”Ik 
wil alleen de onbeschadigde laptops. Dat weet de leverancier 
inmiddels, dus wij krijgen de mooiste exemplaren. Soms zelfs 
ongebruikt! Want zo’n groot bedrijf heeft er 400 nodig, dan 
kopen ze er vaak 450 in. 50 als reserve en ook als er daar een 
groot aantal ongebruikt blijven, worden ze na 2 of 3 jaar toch 
allemaal vervangen door een nieuwe lichting. En grote kans 
dat wij een fiks deel van die ongebruikte laptops aangeboden 
krijgen”. Maar die gaan vast niet voor dezelfde lage prijs de deur 
uit als die wel gebruikte? “Jawel”, antwoordt Eric, “zeker wel! 
Houdt onze Facebook maar in de gaten”.

Hoe staat het met de Internet concurrentie?
“Als wij niet zorgen voor een nette en keurige klantbenadering, 
jagen we die klanten zelf naar het Internet en dat is nu net wat 
we niet willen. Dus zijn wij heel service gericht. Vaak komen er 
mensen met alleen een USB stickje zonder dat ze echt een idee 
hebben hoe het er uit moten komen te zien. Wij helpen ze dan 
volledig. Vanaf het openen van het USB stickje tot het moment 
dat zij zeggen dat het goed is. Dat is onze kracht.”

"Het is nog steeds een  
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Voorzitter John Boekelman samen met eigenaren Eric Dahler en Gert-Jan den Hartog tijdens het tekenen van het nieuwe contract.

Als ik nou in Leerdam kom wonen, waarom zou ik dan voor en 
opdracht naar Print en Inkstation Vianen gaan?
Gert-Jan zegt: “Wij zijn scherp geprijsd, heel scherp zelfs, maar 
wat misschien nog veel waardevoller is, is onze service gerich-
theid. Wij maken niets, als we er niet zelf achter staan. Bij de 
grote concurrent in Nieuwegein lever je een USB stick in en ligt 
het over een week klaar, maar wij openen het bestand met de 
klant erbij, lopen alles door en pas als het helder is, gaan we 
echt aan de slag. Dat gaat ver, misschien weleens te ver zakelijk 
gezien, maar dat is wellicht ook iets wat we uit de horeca mee 
hebben genomen. Dienstverlening is pleasen! Dat is onze 
kracht. Als het moet brengen we de spullen zelfs bij de mensen 
thuis. En als je onze klanten hoort, dan is het wel heel erg pret-
tig als dat zo gewaardeerd wordt. Voor ons is dat een drijfveer, 
het is prettig als je voelt dat het klopt. Sommigen mensen 
weten niet eens hoe de winkel heet, die spreken slechts over 
‘de winkel van Gert-Jan en Eric’, hahaha.”

Gert–Jan en Eric zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet, ze 
willen blijven groeien en gezien het groeiende klantenbestand 
zit dat er ook in. Een aandachtspuntje wordt dan wel de om-
vang, beter, de krapte van het pand aan de Voorstraat waar ze 
nu huizen. Afgelopen week is een nieuwe hypermoderne Xerox 
geplaatst. Dat apparaat vervaardigt de boekjes bijna helemaal 
zelf, van A tot Z en daarnaast leverde het 1,5 meter besparing 
op, maar de ruimte blijft beperkt. “Trouwens,” zegt Gert-Jan, 
“dat apparaat levert een geweldige kwaliteit. Het verschil met 
hoe we daarvoor werkten is opzienbarend! Zo mooi.“

Hoe flexibel zijn jullie met spoed werk?
“Heel flexibel”, antwoorden ze gezamenlijk. Eigenlijk zijn ze 
maar 2 dagen dicht per jaar: Nieuwjaarsdag en 1e kerstdag en 
dit jaar 1 week in de zomervakantie. Voor rouwwerk zijn ze 7 
dagen per week beschikbaar. En dat weten inmiddels steeds 
meer uitvaartbedrijven. De factuur voor een recente opdracht 
was voor een grote uitvaartondernemer reden om te vragen of 
die wel klopte. Zo scherp!

Gert-Jan meldt nog dat zijn vader zich heeft aangemeld bij Leer-
dam Sport voor het walking voetbal, hij ziet er naar uit. 
z79 jaar is ie!

Als afsluiter stellen we Gert-Jan de vraag of hij ruimte ziet voor 
2 voetbalverenigingen in Leerdam.
Hij antwoordt met ja. “Prettig om te kunnen kiezen”, maar, zegt 
hij ook, “als ik de toeschouwersaantallen zie en de sponsoring 
dan denk ik wel eens,.tja wellicht was 1 club beter geweest”.

Wij bedanken Gert-Jan en Eric voor dit interview en wensen 
hen het allerbeste. Gaat het met hun goed dan gaat het met 
Leerdam Sport ook goed, hopen wij.

John Klok en MvL.

"Service gerichtheid 
  is waardevol"

Bezoek ook eens de 
website en facebook 
pagina van inkstation 
Vianen 

website Facebook
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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 



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. 



            27        DE BRUG I september 2019 

SamenLoop voor Hoop: Team Anjo
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor ieder-
een die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs 
wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker 
én vieren we het leven. Tijdens het evenement lopen deel-nem-
ers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand 
aan het wandelen is. 
Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige 
braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de 
bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. 
De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een 
SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat.

Ook vanuit Leerdam Sport is er weer een team opgestaan om 
mee te lopen tijdens dit belangrijke event. De meeste mensen 
bij onze club kent wel iemand in zijn familie of sportclub die 
onder deze vreselijke ziekte te lijden heeft gehad 
Enkele personen binnen onze club heeft daarop een team 
opgericht om tijdens dit belangrijke event hun steentje bij te 
dragen om deze ziekte te doen bestrijden.
Dit zal gebeuren onder de naam "Team Anjo - Leerdam Sport"
Vele hebben zich al opgegeven om mee te gaan lopen.
Dit zal gebeuren tijdens een 24 uurs loop van 4 tot 5 oktober 
op het terrein van Schreuders Sport. Het zou dan ook heel mooi 
zijn als ook u zich ook gaat opgegeven mits u dat natuurlijk al 
niet gedaan heb. De kosten voor dit evenement zijn €15 ,- . 
U Kunt voor dit bedrag tevens een mooi T-shirt krijgen.  
Het opgebrachte geld gaat in zijn geheel naar de KWF.

Scan de QR-code met uw telefoon om op het 
inschrijfformulier van samenloop voor hoop 
"Team Anjo - Leerdam Sport" te komen.

www.samenloopvoorhoop.nl
SamenLoop voor Hoop Leerdam, 4-5 oktober
Terrein Schreuders Sport, Plesmanstraat 4, 4143 HL Leerdam
Industrie terrein Leerdam

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-& Taxatie-
kantoor
Van de Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Versluis Optiek
Vink Motoren
Wuite Vrijetijdsmode

Dankzij de inzet van ons lid Cor Sleeuwenhoek, hebben 
onderstaande ondernemers, bedrijven en particulieren voor 
het aankomend voetbalseizoen voor de wedstrijden van ALLE 
ELFTALLEN een wedstrijdbal geschonken. Wij zullen hiervoor 
reclame maken via het wedstrijdprogramma van het 1e elftal en 
ook via de omroepinstallatie voorafgaande van de wedstrijd.

Wij zijn als vereniging zeer dankbaar voor deze ondersteuning.
Namens de partnercommissie
Wil Sleeuwits.



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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Competitie indeling
2019 - 2020

1. Groot-Ammers JO11-1
2. HSSC'61 JO11-1
3. Leerdam Sport'55 JO11-1
4. Lekvogels JO11-1
5. Sliedrecht JO11-2
6. Unitas JO11-2

Leerdam Sport JO11-1

1. Beesd JO7-1
2. Brederodes JO7-1
3. Brederodes JO7-3
4. LRC JO7-1
5. Leerdam Sport'55 JO7-1
6. SC Everstein JO7-1

Leerdam Sport JO7-1

1. ASH JO9-1
2. Arkel JO9-2G1
3. BZS JO9-1
4. Haaften JO9-1
5. Leerdam Sport'55 JO9-1
6. Lekvogels JO9-1
7. MVV'58 JO9-2
8. Nivo Sparta JO9-2
9. RKTVC JO9-2
10. Rhelico JO9-1
11. SC Everstein JO9-1
12. Theole JO9-2

Leerdam Sport JO9-1 

1. ASH JO9-1
2. Arkel JO9-2G1
3. BZS JO9-1
4. Haaften JO9-1
5. Leerdam Sport'55 JO9-1
6. Lekvogels JO9-1
7. MVV'58 JO9-2
8. Nivo Sparta JO9-2
9. RKTVC JO9-2
10. Rhelico JO9-1
11. SC Everstein JO9-1
12. Theole JO9-2

Leerdam Sport JO9-1 

1. ASH 2
2. BZC '14 3
3. GJS 4
4. GRC-14 3
5. Herovina 2
6. LRC 4
7. Leerdam Sport'55 2
8. MVV'58 4
9. Nivo Sparta 4
10. RKTVC 2
11. Roda Boys/Bommelerwaard 3
12. Theole 2

Leerdam Sport 2
1. Asperen 3
2. Beesd 2
3. GJS 5 4
4. HSSC'61 4
5. Heukelum 3
6. LRC 5
7. Leerdam Sport'55 3
8. Leerdam Sport'55 4
9. Lekvogels 3
10. SC Everstein 3
11. SV Meerkerk 3
12. Theole 3

Leerdam Sport 3

1. Asperen 3
2. Beesd 2
3. GJS 5 4
4. HSSC'61 4
5. Heukelum 3
6. LRC 5
7. Leerdam Sport'55 3
8. Leerdam Sport'55 4
9. Lekvogels 3
10. SC Everstein 3
11. SV Meerkerk 3
12. Theole 3

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

Leerdam Sport zon 2
1. Arkel VR1
2. De Alblas VR1
3. HSSC'61 VR2
4. Heukelum VR1
5. LRC VR1
6. Leerdam Sport'55 VR1
7. Lekvogels VR1
8. SC Everstein VR1
9. ST Peursum/Schelluinen VR2
10. ST Unitas/SVS '65 VR2
11. SV Noordeloos VR2
12. VVAC VR2

Leerdam Sport VR1 

1. Beesd JO19-1
2. DSS'14 JO19-1
3. GJS JO19-2
4. Hardinxveld JO19-2
5. Heukelum JO19-1
6. LRC JO19-2
7. Leerdam Sport'55 JO19-1
8. RKTVC JO19-2
9. SC Everstein JO19-1
10. SV Meerkerk JO19-1
11. Sliedrecht JO19-2
12. Streefkerk JO19-1

Leerdam Sport JO19-1
1. BZC'14 JO16-1
2. GVV'63 JO16-1
3. Haaften JO16-11
4. Leerdam Sport'55 JO16-1
5. SC Everstein JO16-1
6. Theole JO16-1
7. Vuren JO16-1

Leerdam Sport JO16-1
1. BZC'14 JO14-1
2. Beesd JO14-1
3. Emplina JO14-2
4. GJS JO14-2
5. GRC-14 JO14-1
6. Haaften JO14-1
7. Leerdam Sport'55 JO14-1
8. Rhelico JO14-1
9. Roda Boys/Bommelerwaard JO14-1
10. SC Everstein JO14-1
11. Theole JO14-1
12. Vuren JO14-1

Leerdam Sport JO14-1 

1. GRC-14 MO13-1
2. Heukelum MO13-11
3. LRC MO13-1
4. Leerdam Sport'55 MO13-1
5. SVW MO13-1
6. Sliedrecht MO13-1
7. SteDoCo MO13-1
8. Theole MO13-2
9. Tricht MO13-1
10. Unitas MO13-1
11. VVAC MO13-2
12. Vuren MO13-1

Leerdam Sport  MO13-1

1. Ameide JO8-2
2. Arkel JO8-1
3. Asperen JO8-1G
4. HSSC'61 JO8-1
5. Herovina JO8-1
6. Kozakken Boys JO8-1
7. Leerdam Sport'55 JO8-1
8. Lekvogels JO8-1
9. SteDoCo JO8-2
10. Unitas JO8-1
11. Vuren JO8-1

Leerdam Sport  MO8-1

LEERDAM 

SPORT ’55
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Uit de oude doos
"In gesprek met Arie Brongers"

Hij stond nu niet direkt te popelen van ongeduld toen we hem 
benaderden voor een “praatje en een plaatje”. Toen onze 
fotograaf het laatste gedaan had kon hij er niet meer omheen 
om een klein gesprekje te hebben, graag niet te lang, want hij 
had nog wat 'werk'. Typisch Brongers, altijd bezig en het liefst 
niet zo op de voorgrond. Een man die altijd met sport bezig is 
geweest en uiteraard nog. Loopt al vanaf 1938 mee binnen onze 
vereniging en mocht in januari jl. daarvoor het insigne voor 
veertig jaren lidmaatschap in ontvangst nemen.
Kon destijds nog en aardige poot voetballen ook zonder tot de 
uitgesproken top te behoren, maar heeft het wel zo'n jaar of 
vijftien volgehouden. Daar tussendoor bedreef hij ook nog atle-
tiek, samen met Frans Verhoeks heeft hij menig wedstrijd gelo-
pen. Bescheiden als hij is zegt hij daarover, “Ik was eigenlijk zo’n 
beetje een sparringpartner voor Frans, een sprintje aantrekken 
en zo, maar altijd bijzonder leuk. Met voldoening kan ik op die 
tijd terugdenken. Ja, maar eenmaal kwam ook hier de tijd dat er 
een streep onder gezet moest worden”. 
Tussen al deze bedrijven door is zijn hart altijd stevig blijven 
kloppen voor de jeugd. Was op zijn achttiende jaar, tegen de 
toen bestaande regels in van éénentwintig jaar, al jeugdleider. 
Met veel plezier vertelde hij dat hij toen drie jaar lang 21 jaar 
is geweest om toch maar met de jeugd te kunnen optrekken. 
Jaartallen kon hij niet noemen maar heeft ook nog een jaar of 
acht zitting gehad in het bestuur met als funktie wedstrijd-
secretaris. Toendertijd was dat een baantje wat in het bestuur 
thuis hoorde. Later is dat gewijzigd toen de z.g. Technische 
Commissie, in de volksmond kortweg de TC genoemd, zijn 
intrede deed. Verdween daardoor ook uit het bestuur. 
Wedstrijdsecretaris is hij gebleven al ressorteert dat nu onder 

de Commissie Senioren.
Ook bij de bouw en de totstandkoming van ons huidige complex 
heeft hij meer dan zijn steentje bijgedragen. Geen werk was 
hem teveel om mede te realiseren, wat er nu ligt. Met enkele 
woorden is het zo geschreven maar de prestatie is er zeker niet 
minder om geweest. Het was dan ook bijzonder goed gezien 
van het toenmalige bestuur, gezien zijn ijver en inzet bij de 
bouw maar ook daarvoor, hem in 1973 te benoemen tot Lid van 
Verdienste. Een onderscheiding die meer dan verdiend was en 
waar hij met recht trots op mag en kan zijn.

In de opsomming van alle aktiviteiten die hij deed en nog steeds 
doet kunnen we de Toto-Lotto zeker niet vergeten. Toen de Toto 
destijds op heel bescheiden wijze begon was Arie er toen bij om 
ook hier de helpende hand te bieden. Met wijlen Jan Hettema 
en Teunis Lamboo en nog vele anderen heeft hij zich ingezet om 
deze bron van inkomsten te maken tot wat het nu is.

Zijn allerlaatste aktiviteit is zijn inbreng bij onze befaamde 
draaiavonden van de club. Vooral de avonden rond de Kerst 
hebben zijn voorkeur. Gezellige drukte een vlot verloop en 
goede inkomsten. Terugziende en resumerend kunnen we stel-
len dat Brongers een waardevolle kracht is voor onze verenig-
ing. Maar laten we Mevr. Brongers daarbij vooral niet vergeten, 
zij is toch steeds maar weer degene, die haar man wil afstaan in 
het belang van de vereniging.

Dit Artikel stond in de brug uit de jaren 70.
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Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl
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Winkelcentrum

www.europaplein.nl


