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John Boekelman
Voorzitterspraat.

Wat een bijzonder jaar is het geweest. 
Ik denk dat niemand, maar dan ook echt 
niemand dit in begin januari 2020 heeft 
aan zien komen. Corona is wereldwijd 
een drama geworden. Buiten de mensen 
die er aan zijn overleden, heeft het ook 
een hele grote impact gehad op het hele 
sociale leven. Bijzonder triest was het dat 
we de competitie niet konden spelen, en 
dat trainen ook niet meer mogelijk was. 
Dit alles met de gedachte dat bij de start 
van het nieuwe voetbalseizoen allemaal 
weer normaal moest worden. Helaas heeft 
de huidige situatie ervoor gezorgd dat we 
alleen de start van de competitie konden 
meemaken.

Jammer genoeg hebben de beslissingen 
vanuit Den Haag ook voor ons grote gevol-
gen. Naast het feit dat we geen kantine 
inkomsten meer hebben, maar onze vaste 
lasten wel gewoon door zijn gegaan,  
hebben wij ook moeten besluiten om onze 
Algemene Ledenvergadering uit te stellen. 
Ook onze Nieuwjaarsreceptie die gepland 
staat voor zaterdag 2 januari 2021 zal geen 
doorgang kunnen vinden. Een hoogtepunt 
van onze receptie is het huldigen van 
onze jubilerende leden. Deze keer zou de 
vereniging 13 trouwe leden in het zonnetje 
mogen gaan zetten, maar we zullen een 
andere oplossing moeten gaan vinden.  
Hoe en wat weet ik nog niet, maar alle ju-
bilarissen krijgen hun blijvende herinnering 
door de vereniging krijgen uitgereikt.

Dat het Coronavirus ook mensenlevens kost 
hebben we zelf mogen ervaren. Op 30 
september jl. ontvingen wij het bericht dat 
Bob Hennekes was komen te overlijden.
Tal van functies heeft Bob (vooral bekend 
als opa Bob) binnen zijn en ons Leerdam 
Sport ’55 bekleed. Hij is jaren huismeester 
geweest en daarnaast stond hij als sc-
heidsrechter ook zijn mannetje. Voorts 
heeft hij in diverse commissies zitting 
gehad. Voor al deze werkzaamheden zijn 
wij hem ontzettend dankbaar en zullen wij 
zijn trouw aan Leerdam Sport ’55 nooit 
vergeten.

Het doet mij goed te zien dat de bouw en 
aanleg van ons nieuwe sportcomplex in 
een stroomversnelling komt. Geen kikker, 
vleermuis of wat dan ook kan de aanleg en 
bouw nu nog tegenhouden. Op onze sociale 
media kunt u zien, door middel van foto’s 
en filmpjes, dat het kunstgrasveld zo goed 
als gereed is. Voor de a.s. Kerst hoopt de 
aannemer de reeds geplaatste lichtmasten 
van stroom te kunnen voorzien, zodat er 
in de avond weer volop getraind kan gaan 
worden. Ook het voorbelasten van de plek 
waar onze nieuwe kantine, kleedkamers en 
hoofdveld gaan komen is reeds klaar. Als 
het allemaal goed gaat zal medio april de 
eerste paal geslagen gaan worden, zodat de 
bouw dan letterlijk gaat beginnen.

De planning is nog steeds dat de gehele 
bouw en aanleg is afgerond bij de start van 
het seizoen 2022-2023 en wij dan over een 
schitterend nieuw complex beschikken.  
Ik ben ervan overtuigd dat wij met Leerdam 
Sport, met de uitstraling van een mooi en 
modern complex in de groeiwijk Broekgraaf 
en ook daarbuiten, weer een bloeiende 
vereniging gaan worden.

In deze periode is het gebruikelijk dat er 
met de hoofdtrainer wordt gesproken over 
een eventuele contractverlenging. Ook dit 
jaar is het niet anders, en zijn wij met onze 
trainer Yoni Sahertian in gesprek gegaan. 
De uitkomst hiervan is dat Yoni aangegeven 
heeft om Leerdam Sport aan het einde van 
dit seizoen te verlaten. Een keuze van hem 
die we moeten respecteren. Over een even-
tuele opvolger kan ik op dit moment nog 
niets zeggen. Via onze sociale media zullen 
wij u op de hoogte houden.

Natuurlijk ben ik als voorzitter trots op 
alle teams, leden en donateurs van ons 
Leerdam Sport ‘55. Toch wil ik 1 team in het 
bijzonder vermelden en dat is het 5e elftal. 
Dit vriendenteam staat bol van de energie 
voor wat betreft activiteiten buiten het 
voetbal om, die toch een link met Leerdam 
Sport ’55 hebben. Toen het voetbal loze 
tijdperk was aangebroken kwamen zij op 
het idee om wat filmpjes te gaan maken en 
deze online te gaan zetten, en ik mag wel 
zeggen met groot succes. Het is iedere keer 
weer een feest om naar te kijken. Dank, 
dank, dank, daarvoor.

Ik wil langs deze weg alle sponsoren die 
ondanks de huidige crisis Leerdam Sport 
‘55 ondersteunen, in welke vorm dan ook, 
bedanken en hoop ook in 2021 weer een 
beroep op jullie te mogen doen.

Tot slot wil ik u allen een goed, maar 
bovenal een gezond 2021 toewensen en ik 
hoop u weer snel op onze accommodatie te 
mogen gaan begroeten.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55
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Competitie

19 sep Lekvogels Leerdam Sport 1  - 0 
26 sep Leerdam Sport 1 SV Noordeloos 4 - 1 
03 okt SVS'65 Leerdam Sport 1  - 0
10 okt Leerdam Sport 1 ASH  3 - 4
17 okt Well Leerdam Sport 1  - 0
24 okt Leerdam Sport 1 Peursum  - 0 
31 okt Unitas  Leerdam Sport 1 - 0
7 nov  Leerdam Sport 1 Kerkwijk  - 0
21 nov Herovina Leerdam Sport 1  - 0
28 nov  Leerdam Sport 1 Asperen  - 0
5 dec  Rhelico  Leerdam Sport 1  - 0
12 dec Leerdam Sport 1 Beesd  - 0
16 jan OSC'45 Leerdam Sport 1  - 0

Programma & uitslagen Leerdam Sport '55 Stand 1e elftal vanaf 10 - 10 - 2020

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

1. ASH 4 4 0 0 12 18 9
2. Peursum 3 3 0 0 9 11 0
3. Kerkwijk 4 3 0 1 9 14 8
4. SVS'65 3 2 1 0 7 10 2
5. Asperen 3 2 0 1 6 8 4
6. Lekvogels 2 1 1 0 4 4 3
7. Unitas 2 1 1 0 4 2 1
8. Leerdam Sport 1 2 1 0 1 3 7 5
9. Beesd 3 0 1 2 1 4 6
10. SV Noordeloos 3 0 1 2 1 4 0
11. Herovina 3 0 1 2 1 2 6
12. OSC'45 2 0 0 2 0 4 15
13. Rhelico 3 0 0 3 0 1 10
14. Well 3 0 0 3 0 1 13

Selectie seizoen 2020 - 2021
R. Zandhuizen, D. Main, J. van Bruchem, M. Sporkslede, Mo El Idrissi, Joseph Charway, J. Grootbleumink, S. Stam (materiaal man)

K. Özveci, M. Tahamata, Ö.k Duman, M. Uysal, M. Steenbeek, D. Palicki, M. van Heusden, O. Boerleider, M. van Wijk (grensrechter)
E. Malawau, Y. Boudou, F. van der Wel, P. Lopulalan (teammanager), Y. Sahertian (hoofdtrainer), R. van Duinen, Y. Lemmer, E.Tapirima



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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Voetbal en Corona, wat nu?

De coronatijd maakte een abrupt einde aan het voetbalseizoen. 
Ik zie tot mijn spijt dat de 1e helft van het seizoen erop zit. Het 
is natuurlijk best bizar om mee te maken, maar de maatregelen 
die genomen zijn, daar kan ik me wel in vinden. Gezondheid en 
veiligheid staan boven alles. Hopelijk gaan we in januari 2021 
door en maken we er een halve competitie van, wat een lastige 
klus wordt voor de KNVB, iedereen 1 keer tegen elkaar. Elke 
wedstrijd zal een finale zijn. Dat is toch mooi?!

Ik heb met de selectie een goede voorbereiding gehad en dat 
was terug te zien in de fitheid van de jongens, met de nieuwe 
jongens die zijn toegevoegd aan de selectie is er kwaliteit bij
-gekomen. Je zag in de voorbereiding dat er vorm kwam in 
ons spel en dat was voor mij als trainer erg positief. Dit jaar 
moest ons jaar worden! Het is nog niet voorbij, maar mocht het 
doorgaan dan verwacht ik meer van mijn jongens, ze kunnen 
dan hun borst nat maken, want er moet gestreden worden in de 
wedstrijden en dat begint dan met trainen.

Als voetballer is het jammer, het is je passie, maar er is meer 
dan voetbal alleen. Helaas word het lastig om als groep afscheid 
van elkaar te nemen. Je probeert als technische staf de jongens 
bij elkaar te houden, maar je merkt dat dat onmogelijk is. 
Trainen als groep kan niet en hopelijk zal dit rond december 
misschien wel weer kunnen. Ik ben vroeg begonnen met in 
groepjes van 4 te trainen maar merkte aan de jongens dat het 
bezigheidstherapie werd en heb besloten om dat niet meer te 
gaan doen.

Als staf proberen we wel contact te houden met onze spelers. 
De spelers doen wat op eigen initiatief en nemen hier ook hun 
verantwoordelijkheid in. We zijn geen oppas om te checken of 
een ieder wat voor zichzelf doet of niet, dat zien we wel weer 
als we mogen beginnen met trainen, de conditietest wordt dan 
gelijk uitgezet. Als trainer hoop je natuurlijk dat al je spelers fit 
terugkomen.

We krijgen een nieuw kunstgrasveld en dat is een geweldige 
verbetering. Het veld is altijd bespeelbaar. Dat betekent dat het 
hoofdveld minder wordt bespeeld en aan kwaliteit toeneemt, 
zodat er een mooie grasmat komt te liggen.

Ik hoop natuurlijk dat het complex snel af is en dat de 
competitie weer snel en veilig kan starten.

Met vriendelijke groet,

Yoni Sahertian

Even voorstellen.
Sinds begin dit seizoen heeft onze sponsorcommissie een 
nieuwe samenstelling. Vol goede moed zijn zij in deze moeilijke 
tijden begonnen met hun eerste taak, de wedstrijdballen.  
Na toch wel een geslaagde actie zijn zij nu begonnen met 
het nadenken over hoe de kantine op ons nieuwe complex 
aangekleed moet worden. Dus als u nog leuke acties of initia-
tieven weet, horen ze dat graag.

 Wij van de redactie wensen ze veel succes met deze zware 
taak.
 

Op de foto staan van links naar rechts: 
John Klok, Marcel van Leusden, Dick de Jong, Ton van Lent, 
Dick Kruijs en Will Sleeuwits.
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Even voorstellen.
Naam: Ömer Duman
Geboortedatum: 01-06-2000
Lengte: 1.85
Been: rechts
Positie: linksback, middenveld
Clubs hiervoor: Leerdamsport, Heukelum

Wat doe jij naast het voetbal bij Leerdam Sport ’55?
Naast het voetballen doe ik nog fitnessen, studeren en werken.

Waar ben je trots op?
Dat ik tot nu toe veel dingen zelf heb bereikt en helaas wel veel 
mensen teleur moest stellen. 

Waarom Leerdam Sport ’55 voor jou?
Ik ben hier opgegroeid en mijn leukste jaren heb ik hier 
meegemaakt.

Wat is je mooiste ervaring als voetballer tot nu?
Dat is de wedstrijd tegen Kerkwijk, we stonden achter met 2-1 
en ik had de bal lekker op mijn rechter gekregen en natuurlijk 
trap ik hem in de kruising, 2-2. Vlak voor tijd maakten we ook 
nog de 4-2.

Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Voetbal betekent veel voor mij, wanneer ik bezig ben met 
voetbal denk ik aan niks en ben ik alleen geconcentreerd bezig 
met dit spel.

Waar kan een supporter jou aan herkennen als hij jou ziet 
spelen?
Aan mijn nummer dat ik draag, ik heb namelijk al 3,5 seizoenen 
nummer 14. 

Wat is jouw doel voor dit seizoen?    Wat wil je bereiken?
Tot nu toe heb ik alleen maar gespeeld voor handhaving. Ik zou 
zeker kampioen willen worden met dit team en geloof me, dat 
kan zeker met de kwaliteit die we hebben.

Ken je het clublied?
Ken ik niet. 

Hoe bereid jij je voor op de wedstrijd?
Dat is lekker ontbijten, concentratie muziek op en een sje in.

Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel respect 
voor op het voetbalveld?
Ik kan me echt irriteren aan scheidsrechters die denken dat ze 
wat zijn. Waar ik echt respect voor heb zijn spelers die mij alle 
hoeken van het veld laten zien, maar tot nu toe is dat geen een 
speler gelukt ;).

Heb je nog een tip voor de jeugd van LeerdamSport’55?
Als Leerdamsport moeten we meer jeugdspelers aantrekken 
meer investeren in de toekomst.

Nieuw Sponsorbord langs ons hoofveld gesponsord door 
Ikbezorgfruit.nl
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Van de Jeugdcommissie.

Beste leden,

We naderen het eind van het jaar 2020. Een goed moment dus 
om even terug te blikken op een aantal mooie dingen van een 
bijzonder jaar.

Eén van de mooie momenten voor ons, als jeugdbestuur, was 
de start van het kaboutervoetbal. Wat was het prachtig om te 
zien hoe onze jongste spelers bezig waren met voetbal.

Wij zijn een mooie samenwerking gestart met Leerdam Sport 
5, ook wel bekend als ‘Het Vriendenteam’. Zij hebben onder 
andere de trainingen voor de kabouters op zich genomen en de 
keeperstraining voor de jeugd. Op het moment van schrijven, 
werken zij achter de schermen aan iets leuks voor de jeugd. 
Daarover binnenkort meer, dus houdt het in de gaten!

We hebben er even op moeten wachten, maar onlangs was 
het zover; onze jeugdteams konden voor het eerst gaan trainen 
op het gloednieuwe kunstgrasveld. Na de winterstop zal het 
kunstgrasveld helemaal gereed zijn, zodat er ook ‘s avonds op 
getraind kan worden. 

De afgelopen tijd hebben diverse sponsoren de weg naar Leer-
dam Sport weten te vinden. Een aantal jeugdteams is hierdoor 
voorzien van onder andere trainingspakken, tenues en tassen. 
Ook de trainers en leiders werden niet vergeten, zij hebben  
allemaal een heerlijke warme jas gekregen.

Sinds het oprichten van het jeugdbestuur hebben wij niet 
stilgezeten. Het is jammer dat wij de ouders/verzorgers 
momenteel niet of nauwelijks zien. Laten we hopen dat er snel 
een betere tijd aanbreekt.Dat we elkaar weer mogen begroeten 
bij onze mooie vereniging! Tot die tijd, pas goed op uzelf en op 
elkaar.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 
2021!

Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram
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Eind juli zag ik een advertentie voorbijkomen op Facebook. 
Er zou een vriendenteam opgericht gaan worden bij Leerdam 
Sport. Zelf speelde ik toen nog aan de overkant van de Linge-
brug, in Asperen. Daar had ik het echter niet meer zo naar mijn 
zin en ik ben toen, nieuwsgierig als ik ben, gaan zoeken naar 
informatie over dit elftal. Toen ik ontdekte dat het team volledig 
bestaat uit jongens van mijn leeftijd, werd mijn interesse nog 
meer gewekt en ben ik serieus gaan kijken of het mogelijk was 
de overstap te gaan maken.

Op een middag in juli kwam ik Bodhi Sentjens tegen op het 
treinstation van Leerdam. Ik kende hem van het jeugdvoetbal in 
Asperen, waar hij ook had gespeeld.  
Ik kwam uit school, natuurlijk vol zin om thuis te gaan gamen en 
de colleges van die dag alweer ergens in mijn hoofd te  
begraven, maar toen ik Bodhi tegenkwam was ik direct weer 
alert. Ik had gehoord dat hij bij het vriendenteam van Leerdam 
Sport zou spelen, dus ik besloot hem aan te spreken. 
Hij vertelde me dat er een behoorlijk aantal jongens speelden 
die ik al kende van mijn tijd op het Heerenlanden College, wat 
mij nog enthousiaster maakte over een overstap naar Leerdam 
Sport. Ook stelde hij voor dat ik een keer mee zou trainen, wat 
me natuurlijk als muziek in de oren klonk.

Thuis sprak ik natuurlijk ook over het feit dat ik een overstap 
overwoog. Mijn ouders waren hierbij niet direct enthousiast, 
maar mijn vader vertelde me wel dat mijn familie al eerder 
betrokken is geweest bij Leerdam Sport. 
Mijn familie, hoewel bijna allemaal woonachtig in Asperen, 
komt oorspronkelijk uit Leerdam. Mijn opa, Arie Kersbergen, is 
lange tijd betrokken geweest bij de club. Wat hij precies deed 
weet ik niet, toen ik mijn vader ernaar vroeg vertelde hij me dat 
hij ‘in een of andere commissie had gezeten’. Helaas leeft mijn 
opa al een aantal jaar niet meer, dus ik kan het hem niet meer 
vragen. Wat ik wel met zekerheid weet is dat mijn vader vroeger 
in de jeugd van Leerdam Sport heeft gevoetbald. 

Dit was echter niet van heel lange duur en na een omweg 
via het basketbal en LRC is hij uiteindelijk bij Asperen terecht 
gekomen. Hoe dan ook ben ik dus de derde generatie van de 
familie Kersbergen die iets zou gaan doen bij deze club, hetgeen 
me ergens toch wel trots maakt.

Een week later stond ik voor het eerst op het veld bij Leerdam 
Sport. Het was toch een beetje een apart gevoel. Toen ik vier 
jaar oud was, ben ik begonnen met voetballen in Asperen. Hier 
stond ik dan, zestien jaar later, op een training bij een andere 
club. Een aantal jaar geleden had ik dat nooit voor mogelijk 
gehouden. De training was weinig bijzonders. Er werden wat 
simpele oefeningen gedaan, er werd wat afgerond op doel en 
er werd een matig partijtje gespeeld. Voor de trainingskwaliteit 
hoefde ik het blijkbaar niet te doen, maar de sfeer er omheen 
beviel me dusdanig goed dat ik het na een training al zeker wist: 
ik zou bij Leerdam Sport gaan voetballen. Het was de laatste 
training voor de zomerstop, wat ervoor zorgde dat we iets 
eerder eindigden dan normaal. Waar we in Asperen dan vaak 
gelijk na de training naar huis gingen, werd hier met het hele 
elftal de zomerstop ingeleid door middel van een paar drankjes. 
Opeens was er een kratje bier en werden er andere versnaper-
ingen geregeld, dit zorgde ervoor dat ik me vrijwel direct thuis 
voelde.

Na de zomerstop begon ik dan bij mijn nieuwe club. We train-
den een paar keer en de eerste wedstrijd volgde al snel.  
Het was toch een beetje gek. Zestien jaar lang had ik gevoetbald 
in het zwart-witte tenue van Asperen, het witte shirt voelde 
voor mij als iets speciaals. Dat speciale gevoel had ik ingeruild 
voor het Leerdamse rode shirt met de witte mouwen. Het 
gevoel dat ik hierbij had was nog niet hetzelfde als in Asperen, 
maar toch was ik heel blij om dit shirt aan te trekken. 
Het zou een nieuw hoofdstuk worden in mijn uiterst succes-loze 
voetbalcarrière, waarbij ik hoopte het plezier terug te vinden.
Dit plezier kwam al snel weer bovendrijven. 

(De bruine fruitschaal is hier net iets groter).
Leerdam Sport door de ogen van een nieuw lid.
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Op het veld, maar zeker ook daarbuiten. De situatie op het 
veld zullen we maar even buiten beschouwing laten. Leerdam 
Sport 5 wacht helaas nog op haar eerste punt, hetgeen door 
de ‘Corona-stop’ een schrikbarend lange tijdsperiode aan het 
worden is.  
Buiten het veld zijn we gelukkig een stuk succesvoller geweest. 
Al snel merkte ik dat we met open armen werden ontvangen in 
de kantine, wat voor mij zorgde voor een snellere binding met 
de club. Ook kreeg ik sterk het gevoel dat de club best blij is 
met ons team, aangezien we veel positieve reacties kregen en 
er wekelijks toch redelijk wat mensen langs de lijn staan als wij 
weer de weide betreden.

Wij als team hebben de gezelligheid hoog in het vaandel staan. 
Hierbij willen wij natuurlijk goed aanwezig zijn tijdens de derde 
helft. Het bier smaakt hier zeker niet minder dan in Asperen en 
de ‘bruine fruitschaal’ is hier toch net iets groter. De gezel-
ligheid die ik in de kantine heb ervaren heeft ervoor gezorgd 
dat ik in korte tijd wat meer gevoel heb gekregen bij deze club. 
Ik heb in de korte periode dat ik hier speel een aantal mensen 
ontmoet, waardoor ik me steeds meer thuis ben gaan voelen. 
Dit alles zorgt ervoor dat ik elke week weer een beetje trotser 
werd op het dragen van het rood-witte shirt van Leerdam 
Sport.

Naast de derde helft proberen wij als nieuw elftal ook zeker de 
rest van de club niet te vergeten. Dit proberen wij te uiten door 
middel van verschillende dingen, zo is een aantal jongens van 
ons team begonnen met het trainen van de jongste Leerdam 
Sporters. Op deze manier kunnen wij ons gezicht laten zien en 
kunnen wij iets terug doen voor de club, die ons in korte tijd 
veel gegeven heeft. Ook worden er af en toe jeugdwedstrijden 
gefloten en proberen wij ons te focussen op het organiseren 
van activiteiten.

Deze activiteiten konden helaas, dankzij de maatregelen 
omtrent COVID-19, nog geen doorgang vinden. Er stond een 
pub-quiz op het programma, waarbij wij gelijk van de gelegen-
heid gebruik wilden maken om mensen te leren kennen.  
De inschrijvingen voor deze quiz gingen heel hard en wij had-
den al snel een volle inschrijvingslijst. Wij hadden heel veel zin 
in het organiseren van deze quiz, maar het mocht helaas niet 
doorgaan. Wel heeft het enthousiasme van de mensen ervoor 
gezorgd dat wij er alles aan gaan doen om deze quiz te laten 
plaatsvinden zodra het weer mag. Wij zitten vol ideeën, dus u 
gaat zeker nog veel van het Vijfde zien!

In de tussentijd hebben wij geprobeerd om onszelf op een 
andere manier te laten zien. Doordat wij niet op de club konden 
komen, hebben wij besloten om gebruik te maken van de 
sociale media. Al snel kwam het idee om een eigen ‘talkshow’ 
te maken. Opnames werden gemaakt, waarin wij allerlei zaken 
omtrent ons team bespraken. Vooral Sandro Blom’s ‘roddel-
corner’ was hierbij een leuke invulling denk ik, aangezien we 
hier onze fantasie de vrije loop konden geven. De talkshow 
werd gelukkig wijdverspreid opgepikt, waarbij de afleveringen 
stuk voor stuk meer dan duizend keer bekeken werden. 
Wij zijn erg verrast door de grote aantallen, maar het geeft wel 
aan dat we op de goede weg zijn. Deze goede weg is voor ons 
heel belangrijk, omdat wij als nieuw team ons plekje nog willen 
verdienen. Ook van mensen buiten de club kregen wij veel 
positieve reacties, hetgeen in mijn ogen zeker bijdraagt aan de 
goede naam van dit team en de hele club.

De afgelopen periode heeft de club kennis kunnen maken met 
het vriendenteam, maar het vriendenteam zeker ook met de 
club. Van onze kant bevalt het in ieder geval meer dan prima en 
wij hopen dat dit gevoel wederzijds is. Zelf heb ik het voet-
balplezier weer teruggevonden bij deze club, dus ik ben zeker 
blij met mijn eerste maanden in Leerdam. Na de Corona-stop 
hoop ik snel weer aan de slag te gaan binnen Leerdam Sport, 
zodat het Vijfde snel een welbekend onderdeel van deze mooie 
vereniging mag zijn.

Tim Kersbergen.

Wilt u graag op de hoogte blijven van 
alles wat Leerdam Sport 5 bezig houd 
scan dan QR code.
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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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ONZE VASTE COLUMNIST DAAN RUIS HOUDT ONZE 
CLUB EN HET NEDERLANDSE AMATEUR VOETBAL

 NAUWLETTEND VOOR ONS IN DE GATEN. 

Houten bankjes.

Tsjonge jonge, en nog is de corona-pandemie niet voorbij. 
Een voorzichtige, hoopvolle seizoenstart gaf ons enige afleiding, 
maar het mocht niet zo zijn. Weer zitten we met z’n allen in een 
gedeeltelijke “Lock down”, waar voetballen/trainen bijna niet 
mogelijk is. Ik vul de dagen met voetbal op TV kijken, beetje 
Netflix-en, wat huishoudelijk gerommel en het opruimen van 
de zolder. Toch heeft dat laatste ook zijn voordelen. Tijdens het 
opruimen kwam ik een bewaarde column, geschreven door 
Nico Vuurens, uit het Algemeen Dagblad tegen. De column ging 
over onze club. We zaten als club sportief gezien in zwaar weer. 
Nico Vuurens was destijds een alom gerespecteerd voetbal-
trainer uit de regio, die op dat moment geen club onderhanden 
had. Graag breng ik de column “Houten Bankjes” onder uw 
aandacht. We gaan terug naar 8 november 1999.

Leerdam Sport ’55. Ik heb wat met die club. Heel gek misschien, 
als u nagaat dat ik er nooit mijn geluk heb beproefd. Niet als 
speler, niet als trainer. Toch doet de vereniging me iets. Het 
heeft met vroeger te maken. Met de zeventiger jaren. Toen Nol 
de Ruiter -jawel, de Nol die nu bij FC Utrecht zit- het er nog voor 
het zeggen had. Toen de club nog tweede klasse KNVB speelde. 
Toen die prachtige antieke tribune, in die tijd een zeldzaam 
verschijnsel op de amateurvelden, nog wilde vollopen. Toen het 
nog gezellig was en toen het nog goed ging met het voetbal bij 
Leerdam Sport.

Ik ging er vaak met de fiets heen om er mijn hart op te halen. 
Altijd strijd, aantrekkelijk spel, minimaal duizend toeschouwers 
langs de lijn. Beleving zonder einde. Knus op houten bankjes 
kijken naar een lekkere pot voetbal. Leerdam Sport was in die 
jaren een begrip in de verre omtrek, daar keek je tegenop. 
Tijden veranderen. Leerdam Sport is inmiddels afgegleden naar 
een bedenkelijk niveau: vijfde klasse (district Zuid 1).  
Het ging mis pal na de succesjaren, aan het eind van de seven-
ties zeg maar. Volgens Nico Stuurman – al 45 jaar lid en zeer 
trouw supporter van Leerdam Sport – had dat te maken met 
het opheffen van de zaterdagafdeling, die destijds nog vol leven 
zat. Onder leiding van de toenmalige voorzitter Jan Verwey 
werd die beslissing genomen. Reden: er zouden te veel spelers 
overstappen van de zaterdag- naar de zondagtak en omgekeerd. 
Uiteindelijk kwam dat over-en-weer-geren Leerdam Sport duur 
te staan. 

Spelers vertrokken massaal, van de zeventien seniorenelftal-
len die ze toen hadden bleven er welgeteld zes over. Bekende 
trainers als Jan van Renswouw, Cor Hildebrand en Jan de Bruin 
behoedden de club in eerste instantie voor een nog verdere 
terugval, maar vorig seizoen volgde dan toch het absolute  
dieptepunt: de aftocht naar de vijfde klasse zondag.

Goed, gisteren speelde de ploeg eindelijk, na vele jaren, weer 
eens een wedstrijd om de bovenste plaatsen. SAB uit Breda 
werd met 1-0 verslagen en daarmee nam Leerdam Sport de 
koppositie over. Een heuglijk moment, maar het verdoezelt 
de problemen enigszins. Want het rommelt nog altijd binnen 
de gelederen. Ondanks de hoge klassering van het keurkorps 
stapte trainer Peter Loobeek een paar weken geleden op. Nog 
steeds heeft men in Leerdam geen vervanger voor hem kunnen 
vinden. Dat lijkt me geen goed teken. Ik vraag me in alle ernst 
af wat er moet gebeuren om de vrije val te stoppen. Ik heb het 
voorgelegd aan Nico Stuurman, de man die dag en nacht op 
de club te vinden is. Hij weet het niet, óók niet. Als hij, hoogst-
waarschijnlijk de trouwste volger van Leerdam Sport, het al niet 
meer weet …….

Dus probeer ik een antwoord te vinden. Ik denk dat er als de 
bliksem iemand moet worden gevonden met een sterke arm. 
In een gemeente met 20.000 inwoners moet toch ergens een 
genie rondlopen dat de organisatie weer op de rails krijgt?  
Leerdam Sport verdient het. Nico Stuurman verdient het. 
De trouwe supporters op die oude tribune verdienen het. En ik 
zou het leuk vinden om met mijn fiets weer eens naar Leerdam 
te rijden om tweede klasse voetbal te aanschouwen.

Door de corona hebben wij het als club weer moeilijk, maar 
tussen de periode van bovenstaande column en het heden 
heeft Leerdam Sport veel mooie (sportieve) momenten mogen 
meemaken. En wat dacht u van het heden? Het vordert gestaag 
met onze nieuwe accommodatie. Laten we hopen dat Leerdam 
Sport met de realisatie van het nieuwe sportpark ook weer zijn 
sportieve hoogtepunten met hun leden kan delen. Wellicht 
kan Leerdam Sport dan ook Nico Vuurens op zijn fiets weer 
verwelkomen.

Ik wens u en uw naasten veel geluk, gezondheid en wijsheid toe 
voor 2021.

Daan Ruis
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Zoals u ziet op deze mooie luchtfoto, de werkzaamheden aan 
het nieuwe complex vorderen gestaag. Het kunstgras veld is 
inmiddels aangelegd en andere werkzaamheden gaan ook in rap 
tempo door. De jongste leden van onze club hebben inmiddels 
al vol enthousiasme gebruik kunnen maken van het nieuwe veld. 
Inmiddels is er ook al aan de andere velden begonnen en zullen
wij als Leerdam Sporters nog even geduld moeten hebben voor-
dat we volop kunnen gaan genieten van ons nieuwe complex.

Werkzaamheden.
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Foto: D. de Jong & J. de Bruin.
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Nieuw elan!

Het nieuwe voetbalseizoen waar ik in de vorige Brug nog 
hoopvol naar uitkeek was alweer teneinde, voordat het goed 
en wel begonnen was. Trainen zat er ook niet in, behalve voor 
de jeugd. Van lieverlee werd helder dat trainen voor 18 jaar 
en ouder in groepjes van 4 wel toegestaan werd, zodat onze 
veteranen eerst op zondagochtend een paar keer sfeer kwa-
men proeven op het splinternieuwe kunstgrasveld, om dat 
later voorzichtig voortzetten op de al sinds mensenheugenis 
bekende donderdagavond, op het hoofdveld. Elkaar weer zien 
en spreken en een beetje ballen. Heerlijk!

Ik heb, of misschien moet ik zeggen had, het niet zo op kunst-
gras, maar ik kan niet ontkennen dat het een heerlijk (zacht) 
veld is. Die kurkbolletjes zijn echt prettiger dan autoband-
korrels. Het veld is nog zó nieuw dat de bal soms niet rolt, 
maar glijdt over het veld. Zo weinig weerstand is er nog van de 
sprietjes. En wat ziet het er prachtig uit. Zo strak, alles nieuw en 
sinds deze week staan de lichtmasten er ook. Vandaag zag ik dat 
ze nog aangesloten moeten worden, en dat gebeurt nog vóór 
de a.s. Kerst. Heerlijk!!!

Het enige dat nog niet aanwezig is op dat veld zijn een paar 
vuilnisbakken. En die zijn hard nodig, want als je ziet wat er in 
beide dug-outs op het huidige hoofdveld aan blikjes en pakjes 
wordt achter gelaten, dan kan ik alleen maar hopen dat die 
mensen inzien dat dat straks op het nieuwe veld toch echt niet 
past. Dat doet het nu natuurlijk ook niet, maar iedereen 
verdient een 2e kans.

Gelukkig is de bouw, na enige tijd stilgelegen te hebben, vrij 
vlot hervat. Het vordert echt. De hoop zand en grond die de 
afgelopen week op de plek van het inmiddels verdwenen B-veld 
is neergelegd, is indrukwekkend (hoog). We gaan echt op een 
hoger niveau voetballen. ;-)

Corona heeft toch ook een soort van gek voordeel. Er zijn 
mensen die het maar niets vinden dat we qua nieuwbouw 
achterlopen op ‘de overkant’, maar ja, als je sowieso al veel 
later begint, dan haal je dat nooit in. De ontstane vertraging 
als gevolg van het tot 2x toe stilleggen van de bouw is beperkt 
gebleken en omdat de competitie toch stilligt, maar de bouw 
voortgaat, zijn we straks, als het thans omschreven licht aan het 

eind van de tunnel daadwerkelijk Corona vrij is, een heel eind 
op weg naar de oplevering. En als het kunstgrasveld model staat 
voor de rest van wat er nog opgebouwd moet worden dan ligt 
er straks echt een prachtig complex. Iets om echt naar uit te 
kijken. 

Dat moet voor veel mensen een stimulans zijn om deel uit te 
maken van een nieuw Leerdam Sport’55. Als trainer, leider, 
commissielid of gewoon als voetballer(tje). De Broekgraaf, de 
jongste wijk van Leerdam ligt dichtbij. En hoe mooi zou het zijn 
om op fietsafstand naar een prachtig nieuw voetbalcomplex te 
komen. 

Verder kan ik de oproep verderop in deze De Brug om onze 
sponsors (en misschien ook wel de plaatselijke ondernemers) te 
steunen door waar mogelijk, spullen bij hun af te nemen, alleen 
maar onderschrijven. Velen hebben het moeilijk a.g.v. Corona. 
Tegelijk, als je dan tóch een internet aankoop doet, check dan 
onze Clubwinkel in onze app. Met aankopen via die app steun je 
Leerdam Sport ook direct. 

Fijne feestdagen en een gezond 2021 gewenst.

Bernardus.
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Even voorstellen.
Naam: Roderick van Duinen
Geboortedatum: 10-05-1991
Lengte: 1.70
Been: Rechts
Positie: Middenvelder
Clubs hiervoor: Sv Geinoord, Uvv Utrecht en SC Everstein

Wat doe jij naast het voetbal bij Leerdam Sport ’55?
Dan breng ik veel tijd door met mijn gezin en werk ik met uit-
huisgeplaatste jongeren op een woongroep.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn vrouw en kinderen omdat ze mij veel geluk 
in het leven brengen.

Waarom Leerdam Sport ’55 voor jou?
De ambitie van Leerdam Sport '55 spreekt mij erg aan. Ik wil de 
club graag helpen een stapje omhoog te maken. 

Wat is je mooiste ervaring als voetballer tot nu?
Mijn seizoen bij Uvv waarbij we lang hebben meegedaan om de 
prijzen en echt een goed team hadden.

Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Heel belangrijk. Ik blijf voetballen tot het voor mij echt onmo-
gelijk word om niet meer te kunnen spelen.

Waar kan een supporter jou aan herkennen als hij jou ziet 
spelen?
Wat mij kenmerkt als voetballer is het winnen van persoonlijke 
duels.

Wat is jouw doel voor dit seizoen?    Wat wil je bereiken?
Voor nu is mijn doel gewoon weer kunnen voetballen en 
het seizoen kunnen uitspelen, als dit weer gebeurt dan wil ik  
promoveren en wedstrijden winnen door goed en georgani-
seerd als team te spelen. 

Ken je het clublied?
Niet uit mijn hoofd, haha.

Hoe bereid jij je voor op de wedstrijd?
Ik zit vaak op zaterdag ochtend bij de Kapper. Koti Wieri in 
Nieuwegein. Daarnaast voetbal ik vaak even met mijn kinderen.

Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel respect 
voor op het voetbalveld?
Ik kan mij ergeren als ons spel niet loopt zoals het hoort. Ik heb 
respect voor goede voetballers die hun voeten laten spreken.

Heb je nog een tip voor de jeugd van Leerdam Sport ’55?
Elke dag voetballen en beter proberen te worden zodat we 
over een aantal jaar misschien wel samen in het 1ste kunnen 
voetballen.

JA OF NEE !
Naam:  A. Santegoed
Functie:  Brug Editor
Positie:  Achter de pc.
Lid sinds: 1995

1: Alles goed met u?    Ja
2: Geniet u van de dingen om u heen?   Ja
3: Bent u getrouwd?    Nee
4: Heeft u de Corona crisis tot zo ver goed doorstaan? ja
5: Bent u blij als het voetbal weer gaat beginnen?  Ja
6: Heeft u zelf ook gevoetbald?   Ja
7: Is walking voetbal wat voor u?   Nee
8: Heeft u familie die nog bij Leerdam Sport voetbalt? Nee

09: Heeft u het nog naar uw zin bij Leerdam Sport?  ja
10: Is het lastig om het clubbad vol te krijgen?    Ja
11: Word het tijd voor een nieuw sport park?   Ja
12: Gaat u ons oude sportpark missen?    Ja
13: Denkt u dat het nieuwe park volgend jaar klaar is?  Nee
14: Kijkt u nu anders naar kikkers?    Ja
15: Twitter de voorzitter te veel?     Ja
16: Alles naar geweten beantwoord?    Ja



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 

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

0345 - 61 95 05
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Sponsorcommissie

Sinds begin maart zijn wij bekend met de termen ‘Corona' en 
'Covid-19'. We lijken eraan te wennen, maar het virus zijn we 
voorlopig nog niet kwijt. De competities liggen helaas opnieuw 
stil en de horeca is gesloten.  
Uiteraard willen wij dat onze sponsoren ook na deze crisis onze 
club blijven steunen, dus nu is het moment aangebroken om in 
deze moeilijke tijden extra aan onze sponsoren te denken.

Als sponsorcommissie van Leerdam Sport ‘55 roepen wij onze 
leden en de lezers van De Brug op, om waar mogelijk jullie 
in- en aankopen te doen bij onze trouwe sponsoren. Zij kunnen, 
nog steeds, misschien meer dan ooit, een steuntje in de rug 
prima gebruiken. 

Verder hebben wij dankzij de onderstaande sponsoren ook nog 
de volgende spullen voor onze jeugdafdeling kunnen regelen:

Hoewel onze activiteiten nu praktisch stilliggen, hebben wij net 
vóór deze Corona-periode toch nog wel wat kunnen bereiken.

De actie ‘LAAT ZE ROLLEN’ is een daverend succes geworden!     
We zijn erin geslaagd veel ballen aan de man te brengen.  
Dat leverde een zeer welkome bijdrage ten gunste van Leerdam 
Sport ’55 op. Naast een aantal anonieme sponsoren, hebben 
onderstaande personen, ondernemers en bedrijven spontaan 
wedstrijdballen geschonken. Hierdoor is de vereniging in staat 
geweest naast wedstrijdballen, ook trainingsballen voor de 
jeugd en voor de senioren aan te schaffen.

Oproep aan alle leden, supporters en vrienden van Leerdam Sport ‘55

Electro World Leerdam
JPL Daktechniek
Afternet
Autoschade Leerdam
Administratiekantoor MVM
Bakker Bart
Bakker de Jager
Café 't Fonteintje
China Garden
CIGO
Café-eetsalon De Zwaan
Cafetaria BEJA
Cor & Ditty
Dent All Care
De Graaf Visspecialiteiten
De Leeuw Auto's
Eddy de Keyzer
Effe Anders Mini Warenhuis
EM Kantoorsystemen
Café "Het Vennetje"
Kleppe Beheer
Juwelier Van Kerkwijk
Keurslager Rien Baas
Peter Balsters Slaapcomfort
Restaurant 't Veerhuis
Schoenreparatie A. Versantvoort

Tandarts Van Slooten
Thuisin Van den Berg
TML Holland
Tweewielcentrum van Bruggen
Grand Café Mijn Moeder
Van de Berg Makelaars
Versluis Optiek
Vink Motoren
Aannemersbedrijf A. Kolenberg
W.E.G. Barten Sloopwerken
KCN Koeriers
Verhoeks Bloemen
China Garden
Stichting Darius
Family Fit Muslu
MSE B.V.
RD Forgings B.V.
J. Brendal montage
Print Inktstation Vianen
Tandarts De Wildt
Juwelier P.A. Stift
Hemen's Barbershop
Rainbow Sol. Marcel Kool
Steenplaza Frans de Bruijn
Story Assurantiën
SNS Bank

Verkuil Installatietechniek
Wuite vrijetijdsmode
Flexparts B.V.
Laco Leerdam
Kiky aan de Linge
Klaas schep financiële Dienst
M. Dokman Tegel, stuc en metselwerk
Restaurant De Lachende Gans Werkendam
Lucky's Snackbar
Danckaerts Modevakschool
Koeriersdienst Leerdam
Loonbedrijf Beverloo
Marokkaanse-Islamitische ver. El Mouahidine
Mevr. Boekelman
De heer Hans Rijkaard
Adri v/d Linden
Johan de Veer
Humphrey Renfurm
An & Teunis Klok
John Klok
Arne van de Voorst
Atilla Taşdöĝen
Egbert Egberts
Dhr. J. Kwint
2e elftal zondag

-     Trainingspakken voor de Jo-9 geschonken door de heer Leen Bakker.

-     Trainingspakken en rugtassen voor Jo-13 geschonken door Tandarts Ben van Slooten.

-     Nieuwe tenues voor Jo-13 geschonken door CK Maatwerk en Alles Works.

-     Polo’s voor het jeugdbestuur geschonken door TML Transport.

-     Coachjassen voor de jeugdafdeling geschonken door TML Transport.

Onze dank aan onze sponsoren is groot en wij zullen boven-
genoemde sponsoren dan ook na beëindiging van de corona 
perikelen in het zonnetje zetten.

Sponsorcommissie Leerdam Sport “55



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

                        

Voor al uw tuin en park machine’s nieuw en gebruikt. 
Ook voor onderhoud en goed advies!  

Erkende STIHL dealer 
 

Hoogeind 28B, Leerdam      www.lmbdewith.nl      info@lmbdewith.nl 
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Nieuwe uitrusting voor het Jeugd Onder-13 team!
De jongens van JO-13 zijn afgelopen week in het nieuw 
gestoken door 3 enthousiaste sponsors.

Tandartspraktijk Dental Artist in Leerdam verzorgde een nieuw 
trainingspak en sporttas met persoonlijke Bidon voor het team.

Tevens werden 2 sponsors bereid gevonden om het gehele 
team in een nieuw wedstrijd tenue te hijsen. 

Alles Works en CK Maatwerk interieur zorgden voor een nieuw 
shirt, broekjes en nieuwe sokken.

Alles Works is een bedrijf hoofdzakelijk gericht op metaal-
bewerking, machinebouw en technische dienstverlening.  
Een enthousiast team probeert elke dag een passende  
oplossing te vinden voor de klant. Van grote modificaties aan 
grondverzetmachines tot stalen deuren of een beugel voor uw 
aanhangwagen.

CK Maatwerk interieur maakt niet alleen garderobe en kleren-
kasten maar ook TV-meubels en vergadertafels precies op maat 
en in de door u gewenste kleur.

Door Corona maatregelen hebben we er samen met de sponors 
helaas geen feestelijk moment van kunnen maken maar het 
spreekt voor zich dat wij als team zeer blij zijn met deze spon-
soring!



www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

Westwal 6 - Leerdam 4141 AP - Leerdam -  0345 - 613186
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Waar een oproep op onze site en gedeeld op onze Facebook-
pagina al niet goed voor is!

Op voorspraak van 2 jonge senioren leden die de digitalisering 
bij Leerdam Sport met enthousiasme vormgeven, werd onlangs 
een vraag om sponsoring van een tv-toestel digitaal uitgezet. 
Electro World Leerdam was de eerste die spijkers met koppen 
sloeg.

De winkel aan de Vlietskant was tot eind 2019 een Witgoed-
specialist, maar door de mogelijkheid om meer ruimte in het 
pand te creëren werd de overstap naar Electro World gemaakt. 
Hierdoor kon de ambitie om beeld en geluid te gaan verkopen, 
ingevuld worden.  
Electro World en Witgoedspecialist zijn beiden formules van 
dezelfde organisatie United Retail waar je als lid inkoopt en 
tevens ondersteuning krijgt in de processen van bijvoorbeeld 
verkoop en automatisering. Eigenaresse Dineke Blok; “Toen wij 
inmiddels zeven jaar Witgoedspecialist waren en steeds meer 
vraag kregen naar beeld en geluid, gingen bij ons de radartjes 
op volle toeren draaien. Samen met ons geweldige team en alle 
medewerking van United Retail kreeg het de juiste vorm”.

Sinds de ombouw naar Electro World is het ongekend druk in 
de winkel. De aanloop is fors toegenomen en daarmee dus ook 
de werkzaamheden. Er is ondertussen personeel bijgekomen, 
met name voor de afdeling inbouw en beeld en geluid. Dineke; 
“Dit is met name te danken aan het uitgebreide assortiment en 
de juiste service. De klant is hier nog echt koning!”. In de winkel 
staat alles demonstratie klaar, zodat de apparatuur bediend en 
werkend, goed bekeken en uitgeprobeerd kan worden. Als er 
behoefte aan meer uitleg is, dan komt Dineke op afspraak bij de 
klant thuis.

Met recht zijn Dineke Blok en Peter van Opijnen trots op hun 
zaak en kijken met vol vertrouwen naar de toekomst.

Electro World Leerdam
Vlietskant 25
0345-633099
www.electroworld.nl



Steengoede
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Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 
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Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl
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Sinterklaasfeest Leerdamsport ’55.

Op woensdag 2 december was het dan eindelijk zo ver, het Sin-
terklaasfeest voor onze kleinste leden bij Leerdamsport ’55.

Vanwege de RIVM-richtlijnen was het dit jaar wat anders dan 
voorgaande jaren, maar dat mocht de pret niet drukken. De 
ouders konden vanaf buiten onder het genot van wat warms en 
op gepaste afstand het feest toch bijwonen.

Er waren maar liefst 26 kinderen van het kabouterteam en J07 
opgegeven, waarvan vele in hun mooiste Sinterklaas/Pieten out-
fit naar het feest toe kwamen. Kortom, alle ingrediënten waren 
aanwezig voor een leuke avond.

We begonnen de avond met een Pieten Disco, waarbij de 
kinderen volop hun beste dansmoves aan de meegekomen 
pieten konden laten zien. Hier werd uiteraard volop gebruik van 
gemaakt en de pieten konden er stiekem nog wel wat van leren.

Na een tijdje was het dan zo ver, Sinterklaas kwam het feest 
bijwonen. Opgewacht door de kleinste leden werd de Sint warm 
onthaald. Gelukkig had Sinterklaas de tijd om iedereen persoon-
lijk toe te spreken en lieten onze leden hun mooiste Sinter-
klaasliedjes luidkeels horen. Uiteraard had Sinterklaas voor 
iedereen een passend cadeau. Versierd in een echte pieten-
cadeau zak werden de cadeautjes met open armen ontvangen.

We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd feest en 
willen daarom iedereen bedanken die het feest tot een succes 
heeft gemaakt.

Activiteitencommissie Leerdamsport ’55



Uit de oude doos

1968 9 mei: Werkschema lichtmasten. 
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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


