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John Boekelman
Voorzitterspraat.

Beste Leerdam Sporters en lezers, op het 
moment dat ik dit voorwoord aan het 
schrijven ben, houd het Corona virus ons 
nog steeds in zijn greep.
Hoewel er wat versoepelingen zijn, word 
van ons als bestuurders verwacht de vinger 
goed aan de pols te houden.  
Ook wij ontkwamen er niet aan om  
bepaalde aanpassingen, in bijvoorbeeld de 
kantine, te laten plaats vinden om op deze 
manier de kantine toch weer open te 
stellen. Nu het voetbalseizoen gelukkig 
weer is begonnen gaat het ook in onze 
kantine weer drukker worden. 
Natuurlijk is dat harstikke gezellig, maar ook 
wij moeten ons aan de regels houden. 
Ik doe dan ook een dringend beroep 
op iedereen die onze kantine bezoekt, 
“HOUD JE AAN DE DOOR ONS OPGESTELDE 
REGELS!”. Op deze manier dragen ook wij 
bij om het Corona-virus onder controle te 
krijgen.

Voor wat betreft de aanleg van onze nieuwe 
accommodatie is er eindelijk groen licht 
gekomen van de omgevingsdienst Utrecht. 
Wanneer dit clubblad bij u op de mat ligt, 
zijn de werkzaamheden begonnen. Als de 
planning helemaal goed gaat en het weer 
geen spelbreker is, zal het kunstgrasveld 
rond de jaarwisseling klaar zijn. 
In de voorbereiding naar de aanleg moet er 
natuurlijk ook gesloopt worden. 
De woensdag werkers zijn vele uren bezig 
geweest om de tribune te ontmantelen van 
de zitbanken en de nishut leeg te halen. 
Door zelfwerkzaamheid kunnen wij wat 
centen terugverdienen. Langs deze weg: 
mannen, bedankt voor jullie inzet.

Ik durf haast geen datum meer door te 
geven aan jullie als leden, omdat je maar 
nooit weet wat voor tegenslag je nog kunt 
krijgen. Maar als het goed is zal medio april 
2021 de 1e paal worden geslagen voor ons 
nieuwe club- en kleedkamer gebouw. 
Ik spreek de hoop uit dat er nu eindelijk 
doorgepakt gaat worden met de aanleg, 
want u zult wel begrijpen dat deze lang-
durige vertraging ons als vereniging niet ten 
goede is gekomen. Tijdens de Nieuwjaarsre-
ceptie van 2018 heb ik mijn handtekening 
geplaatst onder de overeenkomst met de 
toenmalige gemeente Leerdam. Daarin 
stond dat wij in 2020 over een nieuwe  
accommodatie zouden gaan beschikken.  
Helaas is dit nooit gerealiseerd. Tal van 
jeugdleden hebben ons in de laatste jaren 
vaarwel gezegd, omdat er bij andere 
verenigingen wel goede voetbal- en 
trainingsfaciliteiten zijn, maar ik ben er van 
overtuigd dat straks wanneer ons nieuwe 
complex klaar is, het een ‘Kristalletje’ zal 
zijn in wijk West en er weer een aanzienlijke 
ledengroei plaats zal gaan vinden, zodat we 
weer een mooie en florerende vereniging 
worden.

Als je wilt groeien als club heb je ook kader-
leden nodig die het bestuur ondersteuning 
geven. Ik ben blij met de uitbreiding van de 
jeugdcommissie en de sponsorcommissie. 
Elders in dit clubblad presenteren zij zich-
zelf. Ik wens ze heel veel succes en plezier 
met het vervullen van hun taken. Laten we 
hopen dat er nog meer leden opstaan om 
mijn en hun Leerdam Sport naar een hoger 
niveau te brengen.

Het nieuwe voetbalseizoen is ook weer 
begonnen. Spannend is het natuurlijk hoe 
het 1e elftal zal gaan presteren. Dankzij Yoni 
en Paulo is er een ruime selectie gevormd, 
die volgens mij de prestaties van het 1e 
elftal ten goede zullen komen. Ik wens de 
technische staf en spelers een schitterend 
seizoen toe. Natuurlijk ook alle andere 
teams binnen onze club heel veel plezier en 
spelvreugde toegewenst voor het seizoen 
2020-2021.

Ik weet dat het nog ver weg is, maar toch 
wil ik u vragen om 2 datums alvast in 
uw agenda te plaatsen. Op maandag 7 
december 2020 houden we onze algemene 
ledenvergadering. Ik nodig alle leden uit om 
naar deze vergadering te komen.  
Wij zullen verantwoording afleggen voor 
het gevoerde en nog te voeren beleid. 
Dit gaat u als leden allemaal aan. Ik reken 
op een grote opkomst deze avond.

Het is al jaren gebruikelijk dat wij onze 
Nieuwjaarsreceptie op zondag houden. Wij 
hebben als bestuur besloten om de receptie 
deze keer op zaterdag 2 januari 2021 te 
houden. De aanvang is 17.00 uur.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. 
Ik wens u allen veel gezondheid toe in deze 
Corona tijd en hoop u te mogen ontmoeten 
op onze accommodatie.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55
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Ons eerste elftal.
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Beker
15 aug Leerdam Sport 1 Heukelum 1 1-5
22 aug SCO 1 Leerdam Sport 1 5-3
29 aug Asperen Leerdam Sport 1 1-4 
05 sep Leerdam Sport 1 SC Everstein - 
12 sep SV Meerkerk Leerdam Sport 1 - 

Competitie

19 sep Lekvogels Leerdam Sport 1 - 
26 sep Leerdam Sport 1 SV Noordeloos - 
03 okt SVS'65 Leerdam Sport 1 - 
10 okt Leerdam Sport 1 ASH  -
17 okt Well Leerdam Sport 1 -
24 okt Leerdam Sport 1 Peursum - 
 

Programma & uitslagen Leerdam Sport '55 Stand 1e elftal vanaf 19 - 09 - 2020

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT

1. ASH 1 00 00 0 0 00 00 00
2. Asperen 1 00 00 0 0 00 00 00
3. Beesd 1 00 00 0 0 00 00 00
4. Herovina 1 00 00 0 0 00 00 00
5. Kerkwijk 1 00 00 0 0 00 00 00
6. Leerdam Sport 1 00 00 0 0 00 00 00
7. Lekvogels 1 00 00 0 0 00 00 00
8. OSC 45 00 00 0 0 00 00 00
9. Peursum 1 00 00 0 0 00 00 00
10. Rhelico 1 00 00 0 0 00 00 00
11. SV  Noordeloos 1 00 00 0 0 00 00 00
12. SVS'65 1 00 00 0 0 00 00 00
13. Unitas 1 00 00 0 0 00 00 00
14. Well 1 00 00 0 0 00 00 00

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
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Alles of niets
De koptekst zegt het al, dus wat kan ik de Leerdam Sport’55 
supporters nog meer vertellen?

Leerdamsporter.
Om te beginnen ben ik een jongen van de club en heb ik hier 
en daar wat uitstapjes gemaakt. Bij de buren van ons gespeeld, 
toen VVV-Venlo beloften, IJsselmeervogels, s.v. Jong Ambon, 
v.v. Heukelum en weer terug bij af. Naast het veldvoetbal 8 jaar 
eredivisie zaalvoetbal gespeeld mede door Jason Latumaerissa. 
Ik heb de goede en slechte jaren van Leerdam Sport’55 als 
speler en als assistent-trainer meegemaakt. Ik ben trots dat 
ik hoofdtrainer mag zijn van LeerdamSport’55, en geniet van 
oudgedienden (Oom tata, Oom Dick Kruijs, Vico Vink, Ton van 
Lent, Ton Schaaij, Teun Klok, Wil Sleeuwits, Eddy de Keizer, John 
Klok, Dick de Jong en Jaco Brongers) die langs het veld staan om 
het 1e elftal te steunen.

Ambitie.
Mijn ambities liggen hoog als trainer, elk jaar pas ik mijn 
doelstelling aan en bekijk het van een positieve kant. Ik leer van 
mijn fouten en ben erg kritisch naar mezelf toe. Je bent ergens 
aan begonnen om uiteindelijk succes te behalen. Uit de 4e 
klasse!

Mentaliteit.
“Vroeger was alles anders, was alles beter”, hoor ik mensen 
zeggen. Je had meer vrijwilligers, meer trainers, meer jeugd 
elftallen en je voelde meer positiviteit. Het was gezellig! Ieder-
een zette zijn beste beentje voor, maar de mentaliteit van ‘toen’ 
en ‘nu’ is totaal verschillend.

Proces.
Als ik terugblik naar mijn eerste jaar, had ik op papier een goede 
selectie, Leerdamse identiteit, jongens uit de jeugd en ervaren 
jongens die de ‘glorietijden’ hebben meegemaakt. Maar het 
ontbrak aan trainingsintensiteit en mentaliteit. Veel jongens 
werkten in ploegen en konden vaak niet trainen. Bij sommige 
ontbrak het aan mentaliteit. Waren niet kritisch naar zich-
zelf toe. De selectie werd hierdoor kleiner, waardoor er geen 
concurrentie was. Jongens wilden niet in een 2e elftal spelen 
voelde zich daar te goed voor. Wat moet je dan als trainer?

Afscheid nemen van oude gewoontes.
Het 2e jaar heb ik tegen de HTC gezegd; “ik zet mijn visie op 
de achtergrond, Leerdamse identiteit??? Dat komt later wel”. 
Ik ben gaan kijken in de regio. En ben spelers gaan benaderen 
waarvan ik weet dat ze altijd kunnen trainen. Trainen is prior-
iteit nummer 1. Je kunt geen wedstrijden winnen zonder te 
trainen. Geen bezigheidstherapie, maar doelbewust trainen. 
Ik heb nu spelers van buitenaf. Jongens die in mijn verhaal 
geloven, maar ook in die van Leerdam Sport ’55. De mooiste 
club in de regio met een historisch verleden.

Oog op de Toekomst.
De afgelopen jaren is dat alleen maar bergafwaarts gegaan. Veel 
mensen zijn negatief, als je iets goeds probeert te doen, is het 
fout. Als een speler een slechte wedstrijd speelt, branden we 
hem af. Als er iets gebeurt op de training, word dat gelijk in een 
negatief daglicht gezet.

Wat ik mij dan afvraag is, Waar is die positiviteit? “Wij Leerdam 
Sport supporters, wij blijven spontaan”.
Willen wij nog wel dat Leerdam Sport ’55 blijft bestaan?

We moeten oog hebben voor de jeugd, leuke activiteiten 
organiseren als jeugdtoernooien, clinics voor de jeugd van een 
oud-prof of wat nog leuker is, een oudgediende en daar wil ik 
best bij helpen, aan het einde van het seizoen een leuk voet-
balkamp, maar om dit alles te realiseren heb je vrijwilligers/oud 
gedienden nodig. We moeten nu opstaan!

Geen woorden, maar daden!
De beste stuurlui staan aan wal, praten te veel en kijken vanaf 
een afstand met hun handen in hun zakken. Wat ik hiermee wil 
zeggen is; “hou op met negatief zijn, met zijn allen de schoud-
ers eronder en samen door het vuur gaan!” Er moeten nieuwe 
mensen opstaan zowel binnen als buiten de club die ons komen 
versterken, anders gaan ‘we’ het echt niet redden.

Mijn laatste jaar, ja of nee?
Als trainer wil je iets bereiken, ik heb mezelf 3 jaar gegeven om 
iets op te bouwen en dat jaar is nu aangekomen. Laten we maar 
eerst op dit jaar focussen.

Met sportieve groeten,

Yoni Sahertian
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Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram
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Tegenstanders seizoen 2020 - 2021

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. O.S.C 45
Sportpark Noord
Het Wielsem 2B

5231 BW Den Bosch
073 - 641 0505

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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19 sep 
ASH – Beesd
Lekvogels - Leerdam Sport
Kerkwijk -  Well 
SV Noordeloos - Rhelico 
SVS'65 - OSC'45 
Unitas - Asperen
Peursum - Herovina 
 
26 sep 
Leerdam Sport - SV Noordeloos
Beesd - Unitas
Herovina - SVS'65
OSC'45  - ASH
Well - Peursum 
Asperen - Kerkwijk
Rhelico - Lekvogels

3 okt 
ASH - Rhelico
Lekvogels - SV Noordeloos 
Well - Beesd 
Kerkwijk - Herovina
SVS'65 - Leerdam Sport
Unitas - OSC'45
Peursum - Asperen

10 okt 
Leerdam Sport - ASH 
Beesd - Kerkwijk 
Herovina - Unitas
OSC'45 - Lekvogels
Asperen - Well 
Rhelico - Peursum 
SV Noordeloos - SVS'65

17 okt
Herovina - Beesd
Well - Leerdam Sport 
Asperen - Rhelico
Kerkwijk - OSC'45 
SVS'65 - ASH
Unitas - Lekvogels 
Peursum - SV Noordeloos 

24 okt 
Leerdam Sport - Peursum
ASH - Unitas 
Beesd - SVS'65 
Lekvogels - Kerkwijk 
OSC'45 - Asperen
Rhelico - Herovina 
SV Noordeloos - Well 

31 okt
Herovina SV - Noordeloos 
Well - Rhelico 
Asperen - Beesd
Kerkwijk - ASH 
SVS'65 - Lekvogels 
Unitas - Leerdam Sport 
Peursum - OSC'45 

7 nov 
Leerdam Sport - Kerkwijk 
ASH - Well 
Beesd - Peursum
Lekvogels - Asperen 
OSC'45 - Herovina 
Rhelico - SVS'65 
SV Noordeloos - Unitas

21 nov
Beesd - Lekvogels 
Herovina - Leerdam Sport
Well - OSC'45 
Asperen - ASH 
Kerkwijk - SV Noordeloos 
Rhelico - Unitas 
Peursum - SVS'65

28 nov 
Leerdam Sport - Asperen
ASH - Peursum
Lekvogels - Herovina
OSC'45 - Rhelico 
SV Noordeloos - Beesd 
SVS'65 - Well 
Unitas - Kerkwijk

5 dec 
ASH - Herovina
Asperen - SV Noordeloos
Beesd - OSC'45
Kerkwijk - SVS'65
Rhelico - Leerdam Sport
Well - Unitas
Peursum - Lekvogels

12 dec
Leerdam Sport - Beesd
Herovina - Well
Kerkwijk - Rhelico
Lekvogels - ASH 
SV Noordeloos - OSC'45
SVS'65 - Asperen
Unitas - Peursum 

16 jan
ASH - SV Noordeloos
Beesd - Rhelico 
OSC'45 - Leerdam Sport
Well - Lekvogels
Asperen - Herovina
SVS'65 - Unitas 
Peursum - Kerkwijk 

23 jan 
Leerdam Sport - Well
Herovina - OSC'45
Lekvogels - SVS'65
Kerkwijk - Beesd
Rhelico - Asperen
SV Noordeloos - Peursum 
Unitas - ASH

30 jan
ASH - Leerdam Sport 
Beesd - Herovina
OSC'45 - Unitas
Well - Kerkwijk
Asperen - Lekvogels
SVS'65 - SV Noordeloos
Peursum - Rhelico 

6 feb 
Leerdam Sport - SVS'65
Herovina - Peursum
Lekvogels - OSC'45
Well - ASH
Kerkwijk - Asperen
Rhelico SV - Noordeloos
Unitas - Beesd

27 feb
Leerdam Sport - Lekvogels
ASH - Kerkwijk 
Beesd - Well
OSC'45 - Peursum 
Asperen - Unitas
SV Noordeloos - Herovina
SVS'65 - Rhelico

6 mrt 
Herovina - Asperen 
Lekvogels - Beesd
Well - SVS'65 
Kerkwijk - Leerdam Sport
Rhelico - OSC'45
Unitas - SV Noordeloos
Peursum - ASH

13 mrt
Leerdam Sport - Herovina
ASH - Lekvogels
OSC'45 - Well
Asperen - Peursum
SV Noordeloos - Kerkwijk
SVS'65 - Beesd
Unitas - Rhelico

20 mrt
Beesd - Leerdam Sport
Herovina - Kerkwijk
Lekvogels - Well
OSC'45 - SVS'65
Rhelico - ASH
SV Noordeloos - Asperen
Peursum - Unitas

27 mrt
Leerdam Sport - OSC'45
ASH - Asperen
Beesd - SV Noordeloos
Lekvogels - Rhelico
Well - Herovina 
Kerkwijk - Unitas 
SVS'65 - Peursum

10 apr 
Herovina - Lekvogels
OSC'45 - Kerkwijk
Asperen - Leerdam Sport
Rhelico - Well
SV Noordeloos - ASH
Unitas - SVS'65
Peursum - Beesd

17 apr
Leerdam Sport - Rhelico
ASH - OSC'45
Beesd - Asperen
Lekvogels - Unitas
Well - SVNoordeloos
Kerkwijk - Peursum
SVS'65 - Herovina 

24 apr 
 Herovina - ASH
OSC'45 - Beesd
Asperen - SVS'65
Rhelico - Kerkwijk
SV Noordeloos - Lekvogel
Unitas - Well
Peursum - Leerdam Sport 1

8 mei 
Leerdam Sport 1 -  Unitas
Beesd - ASH
Herovina - Rhelico
Lekvogels - Peursum
OSC'45 SV - Noordeloos
SVS'65 - Kerkwijk
Well - Asperen

15 mei
 ASH - SVS'65
Asperen -OSC'45
Kerkwijk - Lekvogels
Peursum - Well
Rhelico - Beesd
Noordeloos - Leerdam Sport 1
Unitas - Herovina

Ook dit jaar willen we natuurlijk weer
het hele competitieschema van Zuid 
4e klasse D met u delen. We starten 
dit seizoen met een uitwedstrijd tegen 
Lekvogels. We zien U dit jaar graag weer 
langs de lijn om ons eerste elftal toe te 
juichen. 
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Technische Commissie

Beste Rood-Witten,

Even een beeld van onze selectie schetsen zoals we er nu voor 
staan en wat er gedaan is.

Voorbereiding.
Ondanks de Corona hebben onze jongens van de selectie 
gewoon de gehele maand juni, juli en augustus doorgetraind. 
Ook hebben we inmiddels vijf oefenwedstrijden gespeeld. Jan 
van Arckel en Faja Lobi werden verslagen en van Sporting’70, vv 
Heukelum en SCO werd er helaas verloren.

Wat goed is om te zien is, dat de trainingsopkomst, in vergelijk-
ing met de vorige twee seizoen aanzienlijk beter is. Hierdoor 
kan onze hoofdtrainer Yoni Sahertian wekelijks met een grote 
groep trainen, waardoor er wedstrijd gericht getraind kan 
worden. Ook hebben we met de selectie 12 kilometer afgelegd 
in de duinen/bossen/strand van Katwijk en in het Amsterdamse 
bos de nodige kilometers gemaakt. Was erg zwaar, maar heel 
erg goed gegaan. Knappe prestatie van de jongens!

Bekerwedstrijden.
Voor wat betreft de bekercompetitie, hebben we een hele 
mooie loting. Één keer tegen een 4e klasser en twee keer 
tegen een 3e klasser, een goede aansluiting op de start van 
de competitie. Op het moment van schrijven hebben we al uit 
tegen vv Asperen gespeeld en met 1-4 gewonnen. Daarna thuis 
tegen sc Everstein waar we door wat kleine foutjes met 1-3 van 
hebben verloren, maar het vertoonde spel was zeer goed, waar 
we zeker trots op zijn. Nu moeten we nog uit naar sv Meerkerk, 
maar daar gaan we door de afgelopen wedstrijden vol vertrou-
wen naar toe.

Daarnaast zullen we ook actief zijn in de EM-Cup. Hiervan volgt 
het wedstrijdschema nog.

Waarom is er bij een zo grote selectie geen 2e elftal?
We hebben er bewust voor gekozen om een grote selectie te 
formeren. Op papier hebben we 29 man. En nogmaals, dat is 
op papier. Gezien de laatste seizoenen, wijst de praktijk helaas 
anders uit.

Vandaar dat we door deze ervaring gekozen hebben voor een 
grote selectie:

1.    Grote concurrentie voor iedere positie, hierdoor is de 
        op komst groot en wil iedereen voor zijn plek gaan.
2.    Blessures (momenteel kampen we al met 3 lang 
       geblesseerden).
3.    Schorsingen.
4.    Werk. Sommige werken in ploegen.
5.    Altijd kunnen trainen met een grote groep, waardoor je
       altijd wedstrijd gericht kunt trainen.

Door de smalle selectie van de afgelopen seizoenen, ging het 
ten koste van de kwaliteit binnen de selectie. Het wegvallen 
van mensen (blessures/schorsingen), kon niet goed worden 
opgevangen, waardoor je op trainingen te weinig mensen had 
en tijdens de wedstrijden vaak de gedachte boven kwam van: 
“Ik speel toch wel! Of ik nou één of twee keer in de week train.” 
Deze vlieger gaat niet meer op. Iedereen moet er wekelijks voor 
vechten. Daarnaast heb je niet het probleem dat je iedere week 
maar moet afwachten of we genoeg mensen hebben voor de 
wedstrijden van het 2e elftal. Het is te vaak voorgekomen dat 
we wedstrijden hebben moeten afzeggen, dit gaat ten koste van 
de naam van onze mooie club. Dit moeten we niet willen.

Kortom...
We zijn actief op verschillende fronten. De oefenwedstrijden, 
competitie, de beker en de EM-Cup. Genoeg wedstrijden te 
gaan dus. Hier heb je een grote selectie voor nodig.

Wij (Yoni en ik) gaan er voor de volle 100% voor om met onze 
jongens er een goed seizoen van te maken, met als doel: pro-
motie! Het zij door een kampioenschap of het spelen van de 
nacompetitie.

Kom ons wekelijks steunen!

Met sportieve groeten,

Paulo Lopulalan.
Hoofd Technische Commissie.
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Van Werkgroep jeugdvoetbal naar Jeugdcommissie.

Begin februari dit jaar heeft Dick Schaaij sr. het initiatief 
genomen voor een gesprek over het jeugdvoetbal van Leerdam 
Sport. Het ging hem als ras Leerdamsporter aan het hart, dat 
de jeugdteams steeds kleiner werden en sommige teams zelfs 
helemaal verdwenen. Na enkele gesprekken en vele whatsapp-
berichtjes later, kwamen we tot de conclusie dat het opstarten 
van een werkgroep voor het jeugdvoetbal haalbaar kon zijn.
 Er moest per slot van rekening iets gebeuren voor de jeugd.

Binnen enkele weken zaten er ongeveer tien mensen rondom 
een grote tafel in de kantine met 1,5 meter afstand van elkaar. 
Op de bewuste avond kwam de werkgroep met instemming 
van iedereen tot stand. Het was jammer dat de Covid-19 crisis 
uit was gebroken en er geen voetbalactiviteiten meer plaats 
konden vinden.

Dick Schaaij sr., Lin van de Weteringh en Klaas Hoekstra zetten 
in die tijd de structuur van de jeugdcommissie op. Er werden 
diverse whatsapp-groepen gemaakt om regelmatig contact te 
houden. Er kwam Cloud-beheer voor alle documenten die er 
gemaakt werden.

Daarnaast werden de trainers en leiders geïnformeerd over de 
werkwijze van de werkgroep. Het hoofdbestuur stemde in met 
de voorgestelde werkwijze van de werkgroep en vanaf dat 
moment was de werkgroep veranderd in de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie bestaat uit leiders en trainers met als 
bestuur; Dick Schaaij sr. voor de PR en contacten binnen de 
vereniging en sponsoren. 
Lin van de Weteringh heeft de secretariële functie op zich 
genomen en Klaas Hoekstra is voorzitter van het jeugdbestuur.

Na maanden van hard werken is de jeugdcommissie blij dat er 
beweging zit in de jeugdafdeling van de vereniging. Er hebben 
zich al diverse trainers en leiders gemeld. Alle teams hebben nu 
een begeleiding van minimaal twee personen, en hebben we 
voor onze jongste keepers elke maandagavond keeperstraining. 
Heel fijn is het om goede reacties te horen en enkele sponsors 
hebben al om de hoek gekeken om iets aan te bieden voor de 
jeugd.

Het was ook heel verheugend om van ouders te horen dat zij 
graag een kabouterteam zouden willen zien bij Leerdam Sport. 
Na een oproep op Facebook en het aanspreken van diverse 
ontacten zijn er inmiddels veel kinderen aangemeld. Een trainer 
is gevonden en ook de leidster bood zich spontaan voor de 
benodigde begeleiding. Binnenkort wordt dan ook gestart met 
de jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 op zaterdagochtend.

Het is goed om te zien dat er weer plezier komt om iets te doen 
voor Leerdam Sport. Het jeugdbestuur wil oog en oor hebben 
voor geïnteresseerden. Er is aandacht voor de spelers, hun 
ouders, trainers en leiders. Op maandagavond is er een inloop 
uur om te praten, voor het stellen van vragen en het maken van 
opmerkingen.

Op zaterdagochtend rondom de thuiswedstrijden zullen er altijd 
leden van de jeugdcommissie aanwezig zijn in de bestuur-
skamer om de gasten te ontvangen en eventuele problemen op 
te lossen.

Kortom, u merkt dat de jeugd van Leerdam Sport in beweging 
is.



r

• 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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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur van Leerdam Sport '55 alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke ge-
houden zal worden op:

maandag 7 december 2020, aanvang 19:30 uur in de grote kantine

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:

01 Opening.
02 Vaststellen agenda.
03 Ingekomen stukken.
04 Vaststellen notulen vorige vergadering 02-12-2019.
05 Vaststellen jaarverslag secretaris.
06 Vaststellen financieel verslag 2019-2020.
07 Vaststellen begroting 2020-2021.
08 Bestuursverkiezing:
 aftredend en herkiesbaar: John Boekelman(voorzitter)

 (tegen)kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor aanvang
 van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk melden bij het bestuur.
09 Nieuwbouw Sportpark.
10 Vaststelling diverse commissies.
11 Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
12 Sluiting.

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 30 november 2020.

Bestuur Leerdam Sport ’55

22 augustus was volgens de Facebookpagina van Leerdam Sport5 een bijzondere datum in de geschiedenis. Tal van feiten werden 
opgenoemd. Dus volgens de schrijver moest ook 22 augustus 2020 in de geschiedenisboeken komen. Op die datum zou het nieuwe 
vriendenteam onder de naam Leerdam Sport 5 zich presenteren en hun 1e wedstrijd gaan spelen. Mijn nieuwsgierigheid was 
aangewakkerd en ik ben op die legendarische dag wezen kijken. Wat een spelvreugde en enthousiasme heb ik die dag gezien bij dit 
team, ik heb echt genoten. Ik hoop dat Leerdam Sport 5 een schitterend seizoen gaat krijgen en wens ze heel veel succes toe.

John Boekelman



Helaas hebben wij het corona-virus nog 
niet helemaal onder controle. 
Gelukkig is wel dat er inmiddels weer 
enkele activiteiten op ons sportcomplex 
plaatsvinden. In een normale “zomerstop” 
kun je nog vele sportevenementen zoals 
de Tour De France, Wimbledon etc. 
volgen. Echter zijn wij deze “extra 
lange zomerstop” hier ook 
verstoken van gebleven. Maar 
wat doe je dan zoal? Soms doe 
je gewoon gekke dingen. Ik ben 
bijvoorbeeld aan de slag gegaan 
met het formeren van het 
“Beste Leerdam Sport-elftal aller 
tijden”. Om dit te toetsen heb ik een 
aantal personen met een Leerdam Sport-
verleden gevraagd om hun mening. De 
namen van de personen heb ik met hun 
goedkeuring veranderd in fictieve namen. 
Ik neem u graag mee in dit digitaa stam-
tafel gesprek met verrassende 
wendingen.

Maandag 10 augustus
Daan:  Hey mannen, wat vinden jullie 
van mijn Leerdam Sport elftal aller tijden? 
Doel: Joop Sterk, Achterhoede: Harry 
Horden, Nico van Klei, Gerard Aichorn, Piet 
Abbel, Middenveld: Louis Tuasuun, Peter 
van Opijnen, Dick Kruijs, Voorhoede: Bert 
Gozems, August Usmany, Yilmaz Toktas, 
Trainer: Pim van Dam
Guus: Uuuh, ik zie mijn naam er niet tussen 
staan. Dus ik zeg terug naar the drawing 
board.
Rob: Nou, ik ben zo klaar met mijn 
commentaar. Ik heb een blauwe maandag 

ONZE VASTE COLUMNIST DAAN RUIS HOUDT ONZE 
CLUB EN HET NEDERLANDSE AMATEUR VOETBAL

 NAUWLETTEND VOOR ONS IN DE GATEN. 

BESTE LEERDAM SPORT-ELFTAL ALLER TIJDEN

met Louis gespeeld in het 2e of 3e, ik kan 
me hem niet herinneren in het 1e. 
En Dick Kruijs, tja, die schijnt op donderdag-
avond nog steeds de pannen van het dak te 
spelen! Yilmaz, onnavolgbaar! 

Zowel voetbaltechnisch als in gedrag.
Daan: Ik hoor je niet over de trainer, 

Rob?
Rob: Jij had het over een elftal, 
toch? Niet over de trainer. 
Daan: Die hoort er ook bij.
Rob: Vooruit dan maar. Ik denk 
dat de assistent-trainer (Marco) 

en de elftal-begeleider (Ron) in 
dat geval niet onbenoemd mogen 

blijven. Ze hebben met z’n drieën 
geschiedenis geschreven. Een unieke com-
binatie van persoonlijkheden.
Sjaak: Robert Usmany als rechtsback lijkt 
mij ook leuk. Is toch meer Leerdam Sporter 
dan Harry.
Guus: Ik heb de meeste ervan ook niet echt 
bewust meegemaakt. Was er wel maar ook 
weer niet.
Daan: Mijn oom vindt Nico van 
Klei de allerbeste libero die er 
was. Ik doe het dus stiekem ook 
een beetje op de verhalen van 
vroeger. Robert kan alleen op 
zijn rechterbeen lopen, Sjaak. 
En met August Usmany heb ik 
ook een beetje gesmokkeld. 
Is geen echte spits, maar vond 
wel dat ie erin moest. Wat vinden jullie 
daarvan?
Sjaak: Oké links dan. Nico van Klei heb ik 
ook nooit zien spelen.
Daan: Wat doen wij met Piet Abbel?
Guus: Ik vind wel dat je de personen op 

de juiste plek moet zetten. En what about 
Achraf Chentouf op het middenveld? Of 
Frits Malawau?
Rob: En Addy Klein achterin.
Guus: En is Yilmaz beter dan Jan Niks (oude 
versie)?
Daan: Noem het maar Niks!
Barry: Moet Aartje van Beusekom er niet 
in? Onnavolgbare buitenspeler! Peter van 
Opijnen middenveld. Bokkie laatste man 
Daan: Helemaal vergeten, die bok. 
Maar Willem heeft toch ook in de spits 
gestaan. Daar heeft ie leren rennen. 
Maar zijn penalty ging mis om in de 2e 
klasse te blijven, toch?
Guus: 3e klasse
Guus: Waar ben je aan begonnen, Daan?
Daan: Experts inschakelen, Guus.
Tom: Nico van Klei is in mijn ogen toch een 
heel goede keuze. Volgens mij heeft Gerard 
Aichorn bij Leerdam Sport op het midden-
veld gespeeld. Deed dit heel goed. Wat de 
keeper betreft heb ik nog een naam, Paul 

Koster. Helaas geen lange loopbaan 
bij Leerdam Sport, maar toch een 

hele goede keeper.
Guus: Daan, ben jij Remco 
niet vergeten in de groep te 
plaatsen.
Daan: Nee nee, ik wil alleen 

mensen met voetbalverstand in 
de app groep.

Guus: Oooh, dan snap ik het.

Dinsdag 11 augustus
Erik heeft inmiddels de groepsafbeeling van 
onze app gewijzigd. Staat nu een geweldig 
mooie actiefoto uit de oude doos.
Daan: Wat vind jij eigenlijk van al die 
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adviezen? Mooie profielfoto, trouwens.
Erik: Dank je.
Erik: Ik zal het ook aan een vriend van 
mij vragen, want wij zijn allemaal van 
dezelfde generatie.
Daan: Die zet zichzelf erin.
Erik: Die kent zijn plek, schijnt één van de 
hardste voetballers geweest te zijn, maar 
niet de beste.
Daan: Vraag ook even naar die Paul 
Koster die Tom noemt. Tom gaat wel erg 
ver terug in de tijd trouwens.
Erik: Dat is ook wel waar.
Tom: De groep heet niet voor niets “aller 
tijden”.

Donderdag 13 augustus
Rob: Ik was erg gecharmeerd van Jor-
danis Moschatsis als back.

Vrijdag 14 augustus
Daan: Oké. Nieuwe naam, mooi. 
Wel ook iemand van buitenaf. Wat 
vind jij Rob? Moet daar plaats 
voor zijn in een aller tijden 
elftal? Ben wel benieuwd 
waar Erik mee komt na over-
leg met zijn vriend?
Rob: Vind ik wel. De beste 
spelers die ooit zijn uitge-
komen voor Leerdam Sport 
blijft niet beperkt tot alleen Leer-
dammers, tenzij dat de opzet is.
Daan: Nee, zeker niet, gezien mijn 
inbreng van Harry en Bert. Wat vindt de 
rest?
Guus: Ik vond Tim Verdier het ook wel 
aardig doen op de back positie.
Barry:Zoals jullie al aangeven blijft het 
niet beperkt tot Leerdammers.

Woensdag 19 augustus
Daan:  Zo mannen, huiswerk is 
gedaan. Jullie inbreng is meegenomen. 
Keeper: Paul Koster, Achterhoede: Robert 
Usmany (links) Nico van Klei en Wim Ven-
delbosch (centraal), Jordanis Moschatsis 
(rechts), Middenveld: Gerard Aichorn 
(links), Peter van Opijnen (centraal), 
Dick Kruijs (rechts), Voorhoede: Aart van 
Beusekom (links), August Usmany (cen-
traal), Bert Gozems (rechts), Technische 
staf: Pim van Dam (trainer), Marco Vink 
(assistent-trainer), Ron Stütz (teamman-
ager).
Daan: Uiteraard onder voorbehoud van-
wege de inbreng van de vriend van Erik.
Daan: Zo beter?
Erik: Mooi lijstje, maar Jordanis hoort er 
niet bij.
Guus: Ik denk ook dat die Jordanis daar 
niet thuishoort.
Daan: Wel een kaartenpakker hé!
Daan: Wie dan Erik? Wat vindt jouw 
vriend ervan?
Erik: Ik heb morgen een meeting staan 

met mijn vriend en zal het eens vragen.
Daan: Alle ballen op die vriend dan 
maar!!
Guus: hahaha.
Rob: Je kunt niet zonder een speler die 
zijn mouwen opstroopt. Met alleen 
Messi’s red je het niet. Een type als 
Jordanis of voor mijn part Vico Vink heb 
je toch echt nodig.
Daan: Sjaak en Barry, ik mis jullie exper-
tise.
Sjaak: Liever Vico dan 
Jordanis.
Daan: Waarom dan? 
Sjaak: Meer een echte Leerdam Sporter. 
Barry: Als je een bijtertje erbij wilt heb-
ben die een vuurtje op kon stoken, dan is 
Vico zeker geen 
verkeerde keus.
Daan: Ja maar, ja maar, links achterin 
hebben wij Robert al.
Sjaak: Robert is toch tweebenig haha.
Erik: René Kuit of toch Harry Horden.

Donderdag 20 augustus 
Erik: Nou, we hebben er nog 

een paar spelers bij. Paul 
Koster was inderdaad goed, 
gelijkwaardig aan Joop Sterk. 
Werd nog in zijn lende 
getrapt in Dordt en is een tijd 

uit de roulatie geweest. 
Ik weet eigenlijk niet precies 

waar vroeger je lende zat maar 
het lijkt me geen pretje.

Erik: Koos de Koning was een erg goeie 
linksbinnen. Jan Niks een hele goeie 
linksbuiten. Dick Bor een bijzonder fijne 
spits en altijd eerlijk.
Erik: Daaf Marinus een begaafde mid-
denvelder en Henk van Mourik kon er 
ook wat van.
Rob: Maarre hebben wij (de experts in 
deze app-groep) Koos, Jan en Dick, Daaf 
en Henk zelf zien spelen? Dat is wel een 
voorwaarde vind ik, anders word het een 
elftal van “horen zeggen”.
Erik: Henk van Mourik kon overal goed 
uit de weg en volgens de overlevering gaf 
hij voorzetten waaruit hij zelf scoorde. 
Maar dat zal wel een beetje aangedikt 
zijn in de loop der jaren.
Erik: Ik vind mijn vriend toch wel een 
betrouwbare bron.
Rob: Zeker!!
Erik: Maar om mijn verhaal af te maken. 
Mijn vriend zelf heeft jaren in het 1e 
gestaan maar was meer van het hakken 
en zagen. Als hij moet kiezen, dan 
toch maar Harrie Horden op 
rechtsback. Dus laten we 
Jordanis maar nemen.
Rob: Jij bent een kenner, 
zie ik. Jij en met jou 
anderen, verhaalden ook 
altijd over Jan Niks tegen 
mij. Dus dan zou ik Jan 
Niks opnemen, omdat ik van 
betrouwbare

bronnen heb vernomen dat hij geweldig 
was. Dat bedoel ik dus.
Erik: Jan is zelfs nog in leven, dus dat zou 
mooi zijn.
Rob: Maar misschien moet de 
initiator van dit elftal hier maar een ei 
over leggen.
Erik: Ik ben benieuwd.
Daan: Dat gaat wel goed komen. 
Maar wij vinden, gezien onze carrière, 
natuurlijk al gauw iemand echt goed 
haha.
Erik: Kan alleen maar beter inderdaad.

Vrijdag 21 augustus
Daan: Mannen, ik wil jullie 
bedanken voor jullie in-
breng. Mede dankzij 
jullie heb ik mijn 
beste Leerdam Sport 
elftal aller tijden. 
Kijk maar!!

     Keeper : Paul Koster, 

   Achterhoede: Robert Usmany (links) 
   Nico van Klei en Wim Vendelbosch
   (centraal), Harry Horden (rechts)

   Middenveld: Gerard Aichorn (links)
   Peter van Opijnen (centraal)
   Dick Kruijs (rechts)

   Voorhoede: Jan Niks (links) 
   August Usmany (centraal) 
   Bert Gozems (rechts) 

   Technische staf: 
   Pim van Dam (trainer), 
   Marco Vink (assistent-trainer),
   Ron Stütz (teammanager), 

Reservebank: Piet Abbel, Achraf Chen-
touf, Frits Malawau, Addy Klein, Yilmaz 
Toktas, Louis Tuasuun, Joop Sterk, 
Jordanis Moschatsis, Tim Verdier, 
Vico Vink, Koos de Koning, Aart van 
Beusekom, Dick Bor, Teunis Klok, Daaf 
Marinus, Henk van Mourik en René Kuit.
Guus: Mogen er wel zoveel op de 
reservebank?

Zoals u leest, is het dus best lastig om 
zoiets samen te stellen. Misschien is het 
een idee om bij het 110-jarig jubileum 

alle leden te laten stemmen over 
het “Beste Leerdam Sport-elftal 

aller tijden”.

Daan Ruis.
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Het voetbalseizoen staat weer voor de deur!

Te lang geen ‘De Brug’ op de deurmat 
gehad. Een Corona effect, want alles lag stil. 
Hoewel alles? Er is altijd wel iets te melden, 
we hadden een Corona versie uit kunnen 
geven. 99% gaat immers digitaal. Helaas 
het mocht niet zo zijn. Maar goed, nu er 
langzamerhand weer van alles georgani-
seerd wordt, is er ook weer een reden voor 
een De Brug.

Maar waarover moet ik wat schrijven?

Over Corona?
Lijkt mij overbodig, want in de Media word 
je er mee dood gegooid. Ik heb wel moeite 
met de mensen die lak hebben aan social 
distancing. Oké, het is lastig en moeilijk, 
maar ik wil het niet op mijn geweten heb-
ben dat ik de bron van een besmetting zou 
zijn. Niet in mijn familie, maar ook niet 
binnen bv. Leerdam Sport.

Nee, geen Corona artikel dus.

Messi dan?
Tjonge, zou Ronald Koeman zichzelf in zijn 
voet geschoten hebben? Heeft ie eindelijk 
zijn gedroomde club, meldt hij dat Messi 
het middelpunt van het nieuwe team moet 
zijn, maar vervolgens zegt hij de ‘beste 
vriend’ en buurman van Messi de wacht 
aan, waardoor Messi in zijn wiek geschoten 
zou zijn. Of heeft Ronald Messi gemeld dat 
Messi z’n privileges vanaf komend seizoen 
kwijt is?

Messi laat zich niet op Corona testen t.b.v. 
de eerste training en stuurt aan op een 
breuk. Gezellig hoor, je eerste officiële 
werkdag zo beginnen. Niemand is groter 
dan de club, maar Messi komt toch wel erg 

in de buurt van het tegendeel. Maar goed, 
wie komt er in beeld als Messi en Suarez 
weg gaan? Memphis?? Koeman en hij heb-
ben in ieder geval een prima basis.

De nieuwe Bondscoach dan?
De KNVB wil een Ronald Koeman 2.0. 
Komende week 2 wedstrijden, volgende 
maand 3 en dan een half jaar niets. De 
KNVB heeft geen haast. Peter Bosz, Frank 
de Boer, Frank Rijkaard of toch Louis van 
Gaal, die laatste staat er wel open voor als 
‘ie gevraagd wordt.

Ons 1e elftal dan? 
Na aantal nederlagen in oefenwedstrijden 
werd zaterdag jl. het 1e resultaat geboekt 
bij Asperen uit. 1-4. Ik pleeg scorebordjour-
nalistiek als je op basis daarvan zegt dat het 
een regelmatige overwinning of zelfs een 
eitje was. Ik begreep dat het lang 1-1 bleef 
en dat ‘we’ het laatste kwartier toesloe-
gen. Hoe dan ook, in de eerste wedstrijd 
waar het om het echie ging is er een prima 
resultaat geboekt. Dat geeft moed en 
vertrouwen. 

De nieuwbouw dan? 
Er is veel boosheid en onvrede over de 
stilstand in de voortgang. Wat een tegen-
valler. Waar ligt de fout? Is er onbewuste 
tegenwerking vanuit de Gemeente? Zo’n 
geweldig vooruitzicht hebben we op dit 
moment ook weer niet…. Nee, was het ant-
woord van de voorzitter, zeker niet, het gaat 
er komen. En inderdaad, recent is gemeld 
dat er binnenkort daadwerkelijk verder 
wordt gegaan met alle plannen. Gelukkig 
maar, want stilstand is achteruitgang. Ik ben 
benieuwd.

De sponsorcommissie dan? 
3.0? Met alle respect, oudgediende Wil 
Sleeuwits wordt sinds heel kort bijgestaan 
door een groepje oudgedienden. Betekent 
dat nieuw elan, die oudgedienden? Dat zal 
de toekomst leren, maar feit is – zo heb 
ik links en rechts gehoord- dat er opval-
lend veel nieuwe wedstrijdballen aan de 
man zijn gebracht. Geen vliegende start, 
maar wel een die motiveert en naar meer 
verlangt.

Het A en B veld dan?
De gemeente ging (eindelijk?) aan de 
slag. Donderdag jl. zag ik foto’s waarvan 
ik schrok. Een bruin veld, nauwelijks gras! 
Hoe kan je daarop voetballen? Maar toen 
ik ‘s avonds op het veld kwam bleek dat 
het de camera die die foto’s gemaakt had 
een bruin filter had. In het echt was het 
veel minder ernstig. Een berg dood gras 
was verwijderd, er werd geverticuteerd en 
komende week gaan ze vrolijk verder met 
de restauratie. Het ziet er goed uit. Nu al. 
Ook dat geeft de burger moed.

Nee, laten we blij zijn dat het voetbal-
seizoen weer voor de deur staat! Eindelijk.

Bernardus.



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

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

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

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

Gas
Water

Elektra
Dakwerk

Beveiliging
Telefonie

Data
Cv

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

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

Warme Bakker

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

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

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

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

Tel.     0345 - 63 22 75
Fax.    0345 - 53 53 88
Gsm. 06 - 54 24 27 03s
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De Familiedag

Door de corona crisis is dit jaar de Familiedag helaas niet 
doorgegaan, maar toch wil de Familiedagcommissie iedereen 
bedanken voor hun inzet tijdens de voorbereidingen van deze 
dag, vooral de mensen die tijdens de wedstrijden van het 1e 
lootjes hebben verkocht zodat wij er een fantastische dag van 
kunnen voor zowel jong als oud. Ook willen wij alle mensen 
bedanken die ons gesponsord hebben, zodat wij op deze dag 
leuke en spannende activiteiten kunnen organiseren.

Dus hartelijk bedankt voor uw steun!

Wij hopen in de komende jaren weer op uw steun te kunnen 
vertrouwen, om alles van dit jaar in te halen, zodat we volgend 
jaar er een mega-feest van kunnen maken.

Nieuwjaarsreceptie

Voor het eerst in de historie van Leerdam Sport ’55 zal de 
nieuwjaarsreceptie op een zaterdag om 5 uur in de middag 
plaatsvinden. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zullen 
er wat activiteiten voor de jeugd, senioren en leden worden 
georganiseerd. Houd hiervoor de website in de gaten en bereid 
je erop voor.

Dus zet het vast in uw agenda en zorg dat je erbij bent, want 
zoals het er nu naar uit ziet wordt het een waar spektakel.

Nog even dit!
Wist je dat…..

…we kaboutervoetbal aan het opzetten zijn en dat dit voorals-
nog gratis is.
…10 spelers van het Vriendenteam de kabouters gaan trainen 
en begeleiden.
…Justin de Bruin keeperstraining gaat geven aan onze jongste 
keepers.
…als je de kantine in wilt, je moet registreren vanwege de 
corona.
…we team publishers zoeken voor op de website.
…er 14 september begonnen wordt met het aanleggen van de 
velden.
…door alle vertragingen we al meer dan 18 maanden achter-
liggen op het schema.
…we een nieuwe jeugdcommissie hebben.
…de sponsorcommissie flink is uitgebreid.
…de voorzitter zich weer herkiesbaar heeft gesteld.
…we eindelijk weer een 5e hebben met allemaal jonge maar 
vooral enthousiaste voetballers.
…ondanks dat we op de goede weg zijn, we nog altijd een tekort 
hebben aan trainers en leiders.

Als laatste en belangrijkste.

…onze vrijwilligers niet genoeg bedankt worden voor hun inzet.

De Corona-pandemie heeft vele verenigingen de nodige proble-
men opgeleverd. Zo was de Zonnebloem afdeling Leerdam haar 
onderkomen kwijt en kon er al sinds maart geen gastenmiddag 
meer gerealiseerd worden. Ook de vrijwilligersvergaderingen 
konden geen doorgang vinden.

Gelukkig zijn er in Leerdam ook verenigingen die elkaar kunnen 
en willen helpen. Zo mochten wij 2 keer gebruik maken van de 
kantine van Leerdam Sport om met onze vrijwilligers te kunnen 
vergaderen. Wij zijn daar erg blij mee en willen hiermee bestuur 
en medewerkers van Leerdam Sport hartelijk bedanken.

Zo’n actieve vereniging heeft vast wel leden die nog een 
stapje meer willen doen voor de Leerdamse samenleving en 
daarom dan ook nog de onderstaande oproep. Kan iemand ons 
helpen????

In haar bijna 25-jarig bestaan is het nog niet voorgekomen dat 
het bestuur van de Zonnebloem afdeling Leerdam moet gaan 
zoeken naar versterking. Dat is logisch, want iedereen weet 
wel dat ons werk voor velen een welkome onderbreking is in 
het soms eenzame of eentonige bestaan van ouderen. Activ-
iteitenmiddagen, uitjes en bezoeken worden georganiseerd. 
“Leerdam” mag zich verheugen in een enthousiaste groep van 
ca 25 Zonnebloem vrijwilligers. Maar alles moet geregeld en 
aangestuurd worden vanuit het bestuur. En daar zit ‘m nu juist 
de kneep, het bestuur bestaat in optimale situatie uit 5 leden, 
daarvan zijn er nu nog 3 over en die hebben er hun handen vol 
aan.

Wij doen een dringende oproep om ons bestuur te komen 
ondersteunen en mee te werken aan een samenleving die ook 
voor ouderen veel te bieden heeft. INTERESSE: bel voor meer 
informatie met één van de bestuursleden of maak een afspraak 
voor een gesprek.

Arnold Ragetlie 06 121 508 85
Ingrid Jakobs  06 219 637 31
Helma de Heus 06 274 830 08

ZONNEBLOEM afdeling Leerdam
te gast bij Leerdam Sport.



Gasterij
Posthuys

het oude

Hotel
Restaurant

(H)EERLIJK ETEN
STIJLVOL FEESTEN

LUXE OVERNACHTEN
Meent 57, 4141 AB  Leerdam 

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

Gasterij
Posthuys

het oude

Hotel
Restaurant

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

Kerkstraat 55a - 4141AV  LEERDAM Tel: 0345 631212

TravelXL Reisburo Astra 
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Sponsorcommissie
Op verzoek van de nestor van de huidige sponsorcommissie 
Wil Sleeuwits is de samenstelling van de sponsorcommissie van 
Leerdam Sport uitgebreid met de volgende personen:

Marcel van Leusden
Dick de Jong
Ton van Lent
Dick Kruijs

Door deze uitbreiding bestaat de commissie thans, samen met 
John Klok en Wil, uit 6 personen en daarnaast zal de com-
missie waar mogelijk ondersteund worden door Egbert Egberts 
die namens het bestuur de portefeuille Sponsorcommissie 
beheert.

Zoals u allen zult begrijpen is het vinden van sponsoren, zeker 
in deze tijd, een lastige klus. Er is veel concurrentie.  Bedrijven 
kunnen uit enorm veel verenigingen en andere organisaties 
kiezen. Bovendien hebben veel bedrijven ,als gevolg van de 
Corona-crisis, het financieel zwaar.
 Ondanks dit heeft de commissie zich toch tot doel gesteld het 
aantal sponsoren te verhogen zodat we bijvoorbeeld voor 
onderstaande zaken kunnen zorgdragen:

     • Financiering van nieuw materiaal

     • Financiering van activiteiten

     • Financiering van een speciaal project

Bij financiering van nieuw materiaal kunt u bijvoorbeeld denken 
aan de aanschaf van nieuwe ballen, nieuwe doelen, onder-
houdsmateriaal etc.

Bij financiering van activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan 
de vrijwilligersavond, sinterklaasfeest jeugd, kinderbingo etc.

Bij financiering van een speciaal project kunt u bijvoorbeeld 
denken aan de aanschaf van een nieuwe maaimachine, de aan-
schaf van de nieuwe kantine-inrichting, etc.

Met betrekking tot de aanschaf van een nieuwe kantine-inricht-
ing nog het volgende: U weet ongetwijfeld allemaal dat we over 
maximaal 2 jaar hopen te verhuizen naar een compleet nieuw 
onderkomen. Zoals overeengekomen met de gemeente moeten 
wij als vereniging zelf zorgdragen voor de complete inrichting 
van de kantine, inclusief keuken en bar.

De financiering van de nieuwe kantine-inrichting wordt momen-
teel geschat op ca. 75.000 euro. 
Hier ligt voor ons als commissie, maar zeker ook voor u als 
leden een enorme uitdaging. Hoe gaan we dit bedrag met ons 
allen bij elkaar krijgen?

Gelukkig is met de crowd-funding actie inmiddels 5000 euro 
opgehaald. Dit betekent echter wel dat we nog op zoek moeten 
naar 70.000 euro, of om het simpel te maken naar: 700 per-
sonen/bedrijven die bereid zijn om Euro 100,-- of een veelvoud 
hiervan te doneren.

Het zou toch prachtig zijn als alle leden 100 euro zouden 
doneren ter ondersteuning van hun club Leerdam Sport “55, 
zodat we er straks met ons allen in het nieuwe gebouw prachtig 
bij zitten. Is dit een droom of wordt dit straks werkelijkheid?
We gaan het zien.

De huidige agenda van de sponsorcommissie ziet er momenteel 
als volgt uit:

- september: actie sponsoring wedstrijdballen.
- oktober en november: actie sponsoring reclameborden.
- Vanaf december: begin actie sponsoring inrichting nieuwe
   kantine.
- Daarnaast willen wij zodra de huidige corona-situatie het toe-
  laat, een sponsormiddag c.q. sponsoravond organiseren.

Tot slot nog dit:
Mocht u als lezer van dit bericht tips voor ons hebben omtrent 
potentiële sponsoren of tips over mogelijke acties die wij kun-
nen ondernemen geeft u dit dan direct aan 1 van ons door.

Namens de Sponsorcommissie
Dick Kruijs

JA OF NEE !
Naam:  Teunis Klok
Elftal:  1e elftal
Positie:  Rechts back
Lid sinds: 1954

1: Alles goed met u?    Ja
2: Geniet u van de dingen om u heen?   Ja
3: Bent u getrouwd?    Ja
4: Heeft u de Corona crisis tot zo ver goed doorstaan? ja
5: Bent u blij dat 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? Ja

9: Heeft u het nog naar uw zin bij Leerdam Sport?  ja
10 Word er nog hard gewerkt op de woensdag morgen?  Ja
11: Word het tijd voor een nieuw sport park?   Ja
12: Gaat u ons oude sportpark missen?    Nee
13: Denkt u dat het nieuwe park volgend jaar klaar is?  Nee
14 : Kijkt u nu anders naar kikkers?    Ja
15: Gaat het 1ste elftal dit seizoen mee doen voor de titel?  Ja
16: Alles naar geweten beantwoord?     Ja



r i v i e r e n l a n d f o n d s . n l

m a a t s c h a p p e l i j k  b e t r o k k e n

DE WITH
Tuin- en Parktechniek

www.lmbdewith.nl - info@lmbdewith.nl - Leerdam TEL: (0345) 617322

Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
DE WITH

Tuin- en Parktechniek
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Partnercommissie
Hierbij bedanken wij de sponsoren van onze vereniging voor de 
steun die zij ons hebben verleend in deze corona-tijd. Bijna alle 
sponsoren hebben hun financiële bijdrage kunnen doen in deze 
moeilijke tijd, voor zowel hen als ons. Inmiddels is onze sponsor-
commissie uitgebreid met een viertal personen, waardoor we 
meer activiteiten kunnen ontplooien. Dick Kruijs heeft elders in 
dit clubblad uitleg hierover gegeven.

In dit clubblad zijn de volgende nieuwe advertenties geplaatst:
Naast het reeds geplaatste reclamebord heeft de firma Havelaar 
Loodgieters en Installatiebedrijf een advertentie geplaatst.
Tevens hebben wij een nieuwe cosponsor erbij gekregen: 
“ikbezorgfruit.nl”. De eigenaren van “ikbezorgfruit.nl” Mehmet 
Onurlubasgil en Eline Grosse-Hamberg hebben onlangs dit 
bedrijf opgestart. Wij zijn verheugd dat wij een bijdrage mogen 
leveren aan de naamsbekendheid van “ikbezorgfruit.nl” en 

zullen dit zaterdags op ons complex tot uiting brengen.
In ons volgende clubblad zal een interview staan met de 
eigenaren. In dit clubblad ziet u een halve pagina advertentie 
van “ikbezorgfruit.nl”. Ook heeft “ikbezorgfruit.nl” aan de  
A-selectie 35 jacks geschonken met hun schitterend logo op
de achterzijde. 

Dankzij de uitbreiding van de sponsorcommissie is er een 
campagne gestart voor het bekostigen van wedstrijdballen. 
Wij waren reeds trots op de vele sponsoren van het afgelopen 
seizoen. Wij hebben een speciale “flyer” laten maken, gespon-
sord door “PRINT EN INKSTATION VIANEN”, waarmee eenieder 
zich kan aanmelden voor de te gebruiken wedstrijdbal(len) van 
het weekend. De opzet is om 80% van de opbrengst te besteden 
aan de jeugd, met name voor de aanschaf en het onderhouden 
van goed materiaal.
Het motto van deze actie is: “LAAT ZE ROLLEN”



www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

Westwal 6 - Leerdam 4141 AP - Leerdam -  0345 - 613186
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Competitie indeling
2020 - 2021

1. Alem 3 (zon)
2. DSC 4 (zon)
3. Hedel 4 (zon)
4. Heerewaarden 1 (zon)
5. HRC'14 4 (zon)
6. OJC ROSMALEN 11 (zon)
7. SCZ 3 (zon)
8. TGG 5 (zon)
9. Wadenoijen 3 (zon)
10. Wilhelmina 7 (zon)
11. Leerdam Sport 2 (zon)

Leerdam Sport 2
1. Ameide 4
2. Beesd 3
3. GJS 6
4. Heukelum 3
5. HSSC'61 4
6. Lekvogels 3
7. LRC 5
8. MVV'58 4
9. Sliedrecht 8
10. SV Meerkerk 3
11. Theole 3
12. Leerdam Sport 3

Leerdam Sport 3

1. Ameide 5
2. Arkel 3
3. Asperen 5
4. Hardinxveld 8
5. Lekvogels 4
6. Peursum 3
7. SteDoCo 3
8. SV Meerkerk 4
9. SV Noordeloos 5
10. VVAC 4
11. Leerdam Sport 4

Leerdam Sport 4
1. Asperen 4 
2. BZC '14 5  
3. Herovina 3  
4. Heukelum 4  
5. HSSC'61 5  
6. LRC 6  
7. MEC'07 2  
8. SC Everstein 4  
9. Tricht 5  
10. Vuren 3  
11. Leerdam Sport 5

Leerdam Sport 5
1. Achilles Veen JO17-1  
2. Beesd JO17-1  
3. Buren JO17-1G  
4. GRC-14 JO17-1 
5. Kerkwijk JO17-1  
6. SC Everstein JO17-1  
7. SV Noordeloos JO17-1  
8. SVW JO17-1  
9. Vuren JO17-1 
10. Wadenoijen JO17-1  
11. Woudrichem JO17-1  
12. Leerdam Sport JO17-1

Leerdam Sport JO17-1

1. Beesd JO13-1  
2. GJS JO13-3  
3. Heukelum JO13-1  
4. HSSC'61 JO13-1  
5. LRC JO13-2  
6. MEC'07 JO13-1  
7. MVV'58 JO13-2  
8. Nivo Sparta JO13-2 
9. RKTVC JO13-3  
10. SC Everstein JO13-1 
11. Theole JO13-3  
12. Leerdam Sport JO13-1

Leerdam Sport JO13-1 

LEERDAM 

SPORT ’55

Vanaf J0-10 en jonger zijn de competitie indeling, standen en 
uitslagen niet meer zichtbaar op Voetbal.nl of in de Wedstrijd-
zaken-app.
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Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

update 1 juli 2020

spelregels  
sportkantine/clubhuis

handen wassen bij binnenkomst en 
na toiletbezoek

houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand

geen toegang bij 
verkoudheidsklachten of 
griepsverschijnselen

betaal als het kan contactloos met 
je betaalpas

maximaal aantal personen

respecteer en volg de aanwijzingen 
van het personeel
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Uit de oude doos

1924: Ledenlijst Leerdam. 
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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


