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Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

Wij zijn

THUIS IN

Overal in de regio!

VERHUIZEN, WONING (VER)KOPEN,

VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

www.vanekeren.nl www.vanekerenkuiper.nl

Beatrixlaan 2a

T. 0183 672 999

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

Je vindt onze moderne kantoren op twee prominente locaties:

Dalem - Gorinchem Leerdam

Voorwaartsveld 5a

T. 0345 632 100
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Voorzitterspraat 
 
 
 
 

Wanneer ik dit stuk aan het schrijven ben zijn 
de eerste versoepelingen omtrent het 
Coronavirus een feit. De jeugd mag weer 
wedstrijdjes spelen en onze senioren mogen 
weer trainen zonder opgelegde restricties 
vanuit Den Haag. Ik spreek de wens uit dat 
alles weer zo snel mogelijk normaal gaat 
worden en dat we ons geliefde 
voetbalspelletje weer op een normale 
manier gaan spelen en met een geopende 
kantine. Want onze kantine is toch het 
bruisend hart van onze club, na afloop van 
een avondje trainen, na het spelen van een 
wedstrijd samenkomen en dan napraten 
over van alles en nog wat. Och, wat hebben 
we dat gemist. 
 
Gemist heeft u ook het 1e clubblad van dit 
jaar, omdat er in die periode zo weinig te 
melden was is er besloten om clubblad 1 te 
laten vervallen, daarom leest u in deze editie 
misschien zaken die al wat langer geleden 
gebeurd zijn, maar die wij toch alsnog voor 
het voetlicht willen brengen. 
 
Op 11 maart jl. ontvingen wij het bericht dat 
dat onze leider van het 5e elftal Joep van 
Wijk op veel te jonge leeftijd was komen te 
overlijden. Ondanks dat we wisten dat zijn 
gezondheid achteruit ging kwam het bericht 
van zijn overlijden hard aan bij ons als 
Leerdam Sporters. Trots ben ik op al die 
leden, die op de dag van de crematie een 
erehaag hebben gevormd om Joep op deze 
manier een laatste eer te bewijzen. Ik wens 
de familie van Wijk namens alle Leerdam 
Sport leden heel veel sterkte toe met het 
verwerken van dit voor hen zo grote verlies. 
 

 

Trots ben ik op al die leden, 
die op de dag van de 
crematie een erehaag 
hebben gevormd om Joep 
op deze manier een laatste 
eer te bewijzen. 
 
Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen 
gaat onze trainer van het 1e elftal Yoni 
Sahertian ons aan het einde van dit seizoen 
verlaten. Ik wil Yoni bedanken voor alles wat 
hij gedaan heeft voor zijn en mijn Leerdam 
Sport. Of het nu als speler was, als trainer 
van de jeugd of senioren, je gaf altijd alles, 
alles in het belang van de club. Yoni, heel 
veel succes bij je nieuwe club en onthoud 1 
ding: “wel uit het oog, maar niet uit het 
hart”. 
 
De opengevallen plaats van Yoni moest 
opgevuld gaan worden. In goed overleg is 
besloten om Beyhan Konak aan te stellen als 
hoofdtrainer bij het 1e elftal. Ik wens Beyhan 
veel succes toe met het vervullen van zijn 
taak. 
 
Aan het einde van het seizoen gaat de zo 
genoemde spelers carrousel ook weer 
draaien. Spelers gaan en spelers komen. De 
spelers die gaan wil ik bedanken voor hun 
inzet en wens hen een mooie voortzetting 
toe van hun voetbalcarrière bij de andere 
club van hun keuze. Ook wij mogen weer 
nieuwe spelers verwelkomen. We heten deze 
spelers welkom en wensen hen veel succes 
met het spelen van de wedstrijden voor ons 
Rood Witte clubje. 
 

In deze Coronatijd ben ik trots en dankbaar 
op al die sponsoren die hun trouw aan 
Leerdam Sport hebben voortgezet. Ik weet 
dat het geen gemakkelijke tijd is geweest 
voor de ondernemers, des te groter is mijn 
dank en waardering naar hen toe voor hun 
bijdrage. 
 
Natuurlijk kan het niet ontbreken in dit 
voorwoord. De ontwikkelingen omtrent de 
realisatie van onze nieuwe accommodatie. 
Het kunstgrasveld is klaar en daar wordt met 
veel enthousiasme gebruik van gemaakt. Het 
multifunctionele veld begint ook de 
contouren te krijgen van een mooi speelveld. 
Als het goed is kunnen de kleinste leden na 
de vakantie hun wedstrijden daar op gaan 
spelen. Ook is de aannemer bekend die onze 
kantine en kleedkamers zal gaan bouwen. 
Ouwehand Bouw uit Gorinchem gaat deze 
klus klaren. De planning is dat we in week 29 
de eerste paal kunnen gaan slaan en als het 
dan allemaal voorspoedig gaat verlopen is de 
bouw rond ons 110-jarig bestaan in februari 
2022 klaar. Ik kijk er heel erg naar uit om dit 
proces mee te maken. 
 
Ik wens u allen een goede gezondheid toe en 
hoop u zo snel mogelijk te mogen begroeten 
op ons sportcomplex. 
 
John Boekelman 
Voorzitter Leerdam Sport ’55 
 

 
  



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

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

info@afternet.nl     0345-615920 

Fonteinstraat 25, 4141 CE  Leerdam Alexy’s

www.alexys.nl
Fonteinstraat 17  4141 CE Leerdam   tel. 0345 - 61 32 12
Griekse specialiteiten in het hartje van Leerdam

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!

0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging

  Telefooninstallaties
  Camerasystemen en toegangscontrole

  Hang- en sluitwerk
  Kluizen en archiefkasten

  Advies / Levering / Installatie
  Vraag gratis beveiligingsplan

  Overname bestaande systemen

  ICT Beheer
  Computers

  Computer en netwerkbeveiliging
  Webdesign

  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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‘Wij houden van oranje’ 
 
Na een lange voorbereiding was het zaterdag 12 juni dan 
eindelijk zo ver; het Oranjefestival! Vrijwilligers waren al vroeg 
in de weer om de laatste voorbereidingen te treffen. Oranje 
vlaggetjes werden opgehangen, het terras werd klaargezet en 
oefeningen op het veld werden uitgezet. 
 
Aan het eind van de ochtend kwamen ook de trainers zich 
melden. Na een korte bespreking, werd er gezellig met elkaar 
nog wat gegeten. 
 
Al vroeg kwamen de eerste kinderen zich melden, zij werden 
netjes opgevangen. Toen iedereen binnen was, werd er een 
gezamenlijke warming up gedaan. Daarna ging elke groep naar 
het eerste onderdeel, en kon het echt gaan beginnen.  
 
De kinderen konden naast diverse oefeningen op het veld ook 
genieten van poffertjes, suikerspinnen en wat te drinken. Ook 
was er een springkussen en was er de mogelijkheid om je te 
laten schminken. Voor de jongste kinderen was er een bingo, 
en voor de oudere kinderen een quiz. 
 
Na afloop kwamen we allemaal weer bij elkaar op het veld. 
Daar vond de prijsuitreiking plaats, kregen de kinderen allemaal 
een certificaat en een tasje met wat gezonde snacks en een 
bidon. 
 
Al met al was het een gezellige en geslaagde middag! 
 
Bij deze willen wij nogmaals onze sponsoren en vrijwilligers 
bedanken, zonder hen hadden wij dit niet kunnen organiseren!  
 
Vrijwilligers: wij hopen jullie volgend seizoen weer terug te 
zien!  
 
Foto’s: Malou Sleeuwenhoek-Hoogerwaard.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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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Ons nieuwe clubgebouw 
 
De voorbereiding voor de start van ons nieuwe clubgebouw zijn in 
volle gang. De commissie gebouwen is in overleg met de 
gemeente, architect en aannemer over de te volgen koers richting 
ons nieuwe complex. Gelukkig zijn de overleggen heel open en 
krijgen we veel support van iedereen die meewerkt aan dit 
megaproject. 
 
De architect was al bekend namelijk Croonen Architecten, maar nu 
kunnen we ook bekend maken dat Ouwehand Bouw uit 
Gorinchem de aannemer is. 
 
Natuurlijk zijn er altijd wel wat dingen die te bespreken zijn, maar 
wij als commissie gebouwen hopen dat we daar, zonder al te veel 
problemen ,uit komen met de betrokken partijen. 
 
Om iedereen een beetje een beeld te geven van hoe het nu verder 
gaat staat hiernaast een planning, zodat iedereen die het wil 
volgen af en toe kan gaan kijken bij ons nieuwe supercomplex. 
 

Planning clubgebouw: 
 
Omschrijving   week datum 
Bouwplaats inrichting  26 eind juni 
Heiwerk    29 eind juli 
Fundering en riolering  34 halverwege augustus 
Buitengevel en staalconstructie 37/38 halverwege september 
Binnen- en tussenwanden  40 begin oktober 
Timmerwerk   44 begin november 
Trappen (binnen en buiten)  44  
Dakconstructie   44  
Installaties   46 halverwege november 
Gevelkozijnen   47 eind november 
Afwerking   1 (2022) begin januari 
 
 
Jaco Brongers en Marcel van Leusden. 
Namens Commissie gebouwen. 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

De Brug online. 
 
Vanaf 21 juni 2021 kan men op de website van Leerdam Sport ’55 alle edities van de brug lezen. Dit doen we zodat alle leden die 
geïnteresseerd zijn naar alle oude verhalen en natuurlijk hoe het in die tijd was dit terug kunnen lezen. De eerste uitgave stamt zelfs uit 1945. 
 

Veel leesplezier. 
  



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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Een emotionele achtbaan 
Leerdam Sport door de ogen van een nieuw lid 

 
De vorige keer beschreef ik mijn eerste maanden als nieuw lid van 
deze club. De afgelopen maanden zijn er weer verschillende dingen 
gebeurd, die ervoor gezorgd hebben dat ik me steeds meer 
verbonden ben gaan voelen aan de club, met name aan mijn eigen 
team. Het was een periode met ups en downs. Er is veel gelachen, 
maar zeker ook getreurd. De binding met de club is sterker 
geworden, ondanks het gebrek aan voetbalwedstrijden. Leerdam 
Sport heeft, in mijn ogen, ook tijdens deze periode weer bewezen dat 
het een warme club is. 
 
Dit bewijs werd geleverd naar aanleiding van het overlijden van Joep 
van Wijk. Joep was onderdeel van het Vijfde, het team waarin ik ook 
speel. Na een tijd ziek te zijn geweest, is hij in maart overleden. Een 
zware periode voor ons als team natuurlijk, waarbij wij ons moeilijk 
voor kunnen stellen hoe zwaar het voor zijn ouders moet zijn 
geweest. Joeps overlijden bracht de hele club bij elkaar, wat voor mij 
dus een teken was van de warmte die er binnen deze club heerst. 
 
Rond de afscheidsdienst zou Joep nog een keer een ronde maken 
langs voor hem bekend terrein, de Klimop en Leerdam Sport. Vanuit 
de Patrimoniumstraat reed de stoet door de Quirinus de Palmelaan, 
alwaar honderden mensen langs de weg stonden. Leden van 
Leerdam Sport, maar ook bijvoorbeeld leden van de 
waterpolovereniging en andere mensen die Joep nog een laatste 
groet wilden brengen. Het zorgde voor een indrukwekkend, maar 
zeker ook emotioneel schouwspel. De hele straat stond vol met 
allerlei mensen die Joep een warm hart toe dragen. Het deed ons als 
team in ieder geval goed te zien dat er zo veel mensen op af 
kwamen, dat verdiende Joep ook. 
 
Als Vijfde stonden wij vrij vooraan, op de hoek van de 
Patrimoniumstraat en de Quirinus de Palmelaan. Wij zouden, zodra 
de stoet de hoek om kwam, fakkels aansteken. Deze fakkels zouden 
dan voor een mooi rookgordijn moeten zorgen, om de menigte nog 
wat kracht bij te geven. Het Vijfde zou het Vijfde niet zijn als dit nét 
niet helemaal goed ging. De stoet stopte even bij de Klimop, waar wij 
niet op berekend waren. Zodoende waren we te vroeg met het 
aansteken van deze fakkels. Gelukkig waren we achteraf nog in staat 
om hier toch enigszins om te grappen, we vertelden elkaar dat het 
onze traditie is om het toch nét niet perfect te doen. 
 
Toen de stoet voorbij was hebben we nog even met elkaar gepraat, 
waarna we uit elkaar gingen. De dienst was online bij te wonen, dit 
hebben we allemaal op onze eigen manier gedaan. Het was 
indrukwekkend. 
 
In de weken na Joeps overlijden moesten we door. We gingen door 
met trainen en er stond zelfs een heuse wedstrijd op het programma: 
Leerdam Sport 5 zou aantreden tegen Leerdam Sport JO-17, 
aangevuld met een handjevol spelers van het Eerste. In aanloop naar 
deze wedstrijd gingen we twijfelen. Twijfelen over het eerbetoon wat 
we aan Joep wilden geven. Wilden we het klein houden of gingen we 
groots uitpakken? Het werd het eerste. Omdat er geen mensen bij 
mochten zijn, kozen we ervoor om het klein te houden, om een keer 
uit te pakken zodra er publiek aanwezig is. Het maakte het, in mijn 
ogen, niet minder mooi. 

De minuut stilte voelde als een eeuwigheid. Nog nooit kwam hij zo 
hard binnen. Op onze nieuwe aanvoerdersband staat Joeps naam, 
zodat hij er toch altijd een beetje bij is. Deze aanvoerdersband werd 
prominent neergelegd alvorens de minuut stilte aan te kondigen, 
zodat we allemaal wisten voor wie we het deden. Na de stilste 
minuut van alle stille minuten gingen we voetballen. De eerste 
wedstrijd sinds het stilleggen van de competitie. Ondanks de emotie 
van de afgelopen tijd, was dit toch weer een heerlijk gevoel. 
 

         De minuut stilte voelde 
         als een eeuwigheid. 
 
De wedstrijd ging gelijk op, waarbij ik zeker een compliment wil 
geven aan de jongens van het jeugdelftal. Zij boden ons heel goed 
partij, veel beter dan we vooraf hadden verwacht. We vertelden 
elkaar dat we ‘toch wel even over die jochies heen gingen lopen’, 
maar niets bleek minder waar. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 
een 1-2 overwinning voor Leerdam Sport 5, de eerste overwinning in 
de historie van dit vriendenteam! 
 
Na de wedstrijd bleek maar weer eens hoe belangrijk de kantine voor 
ons is. De zwaarbevochten eerste zege moest en zou gevierd worden, 
maar helaas was dit niet mogelijk op de club. De jongens waren 
dorstig en het weer was goed, dus er werd nog geopperd om dan 
maar even een kratje pils de kleedkamer in te smokkelen. Wegens de 
illegaliteit van ons plan liep dit al snel in duigen, maar een ander plan 
werd snel in het leven geroepen. Voor het eerst in lange tijd gingen 
we weer een derde helft vieren. Dit gebeurde allemaal bij een van de 
jongens thuis, natuurlijk helemaal volgens de corona regels. Het was 
zeker niet minder gezellig, maar toch blijft het gemis van de kantine 
groot. Laten we hopen dat we er snel weer terecht kunnen, want de 
levensader van ons voetbalteam blijft toch het nuttigen van een koud 
pilsje na de wedstrijd. 
 

….dat mijn keuze voor Leerdam Sport 
een heel goede was. 
 
De afgelopen periode was een tijd van pieken en dalen. Het 
overlijden van Joep overschaduwt ons elftal, maar daardoor was het 
ook extra lekker om weer eens een keer een wedstrijd te mogen 
voetballen. Ik weet honderd procent zeker dat dit ons als team 
dichter bij elkaar heeft gebracht. Voor mij heeft deze periode eens te 
meer bewezen dat mijn keuze voor Leerdam Sport een heel goede 
was. Het zijn dit soort dingen die mij ervan overtuigd hebben dat 
deze club een hele mooie is, waar we allemaal heel trots op mogen 
zijn. 
 
Tim Kersbergen. 
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HIER UW ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05
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Jeugdafdeling Leerdam Sport '55 
 
Beste leden, 
 
Het seizoen zit er bijna op, een goed moment om even terug te kijken op de mooie dingen die we meegemaakt hebben.  
 
Om te beginnen waren er de clinics in februari. 

 
 
De kabouters die in maart weer op het veld stonden. 

 
 
En de Voetbaldagen Nederland. 

 
 
Graag willen wij al onze trainers en andere vrijwilligers bedanken voor afgelopen seizoen, en wensen wij iedereen alvast een mooie zomer!  
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Even voorstellen
We zien onze jongens van het eerste elftal dan welke elke week hun opperste best doen, maar wie zijn dat dan eigenlijk. Aan de hand van
11 vragen hopen we u daar antwoord op te kunnen geven.

Naam: Leon Nieuwboer
Geboortedatum: 16-11-1971
Lengte: 1.82 m
Been: rechts
Elftal: Leerdam Sport 4
Positie: rechts op het middenveld

Waarom speel je graag bij Leerdam Sport ’55?
Ik vind het een leuke club met gezellige mensen die veel voor
de club over hebben.

Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Nu in corona-tijd weet ik echt hoe belangrijk voetbal voor mij
is. Lekker trainen, zaterdags een wedstrijd, 3e helft, contact
met de ploeg. Je weet nu pas wat je mist.

Wat doe je naast voetbal?
Niet lachen... hardlopen. En lekker een stukkie rijden op de
racefiets. En natuurlijk darten. Ik hoop dat dat binnenkort ook
weer mag beginnen!

Waar ben je trots op als voetballer?
Dat ik bij het elftal mocht zijn dat de zaterdag bij Leerdam Sport
weer nieuw leven heeft ingeblazen. En gelijk kampioen
geworden ook nog!

Hoe bereid jij je voor op de wedstrijd?
Vrijdag op tijd naar bed. En voordrinken voor de 3e helft.

Wat is je mooiste ervaring als voetballer tot nu toe?
Om met Jaco Brongers gevoetbald te hebben!

Waar kunnen ze jou aan herkennen als ze je zien spelen?
Mijn mooie, soepele loopstijl.

Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel respect
voor op het voetbalveld?
Ik erger me aan te fanatieke ouders langs de lijn. Respect voor
de vrijwilligers die er bijna altijd zijn.

Eerste, tweede of derde helft?
De 3e helft.

Ken je het clublied?
Natuurlijk.

Heb je nog een tip voor onze jeugdspelers?
Geniet van het voetbal en heb respect voor je team én de
tegenstander.

De wisselvraag. Hoe voelt het om met je zonen samen te
spelen?
Ik vind het natuurlijk erg leuk om samen met Ramon en Milan
te voetballen. Kunnen ze toch nog wat van mij leren!
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Even voorstellen 
 
We zien onze jongens van het eerste elftal dan welke elke week hun opperste best doen, maar wie zijn dat dan eigenlijk. Aan de hand van 
11 vragen hopen we u daar antwoord op te kunnen geven. 
 
Naam: Ramon Nieuwboer 
Geboortedatum: 06-10-1999 
Lengte: 1,94 m 
Been: links 
Elftal: Leerdam Sport 4 
Positie: spits 
 
Waarom speel je graag bij Leerdam Sport ’55? 
Het is lekker dicht bij huis en ik vind het leuk om met mijn 
familie in het zelfde team te kunnen voetballen. 
 
Hoe belangrijk is voetbal voor jou? 
Heel belangrijk. Dit voor mijn eigen gezondheid, maar ook om 
sociale contacten op te doen buiten werk om. Ook is het fijn 
om lekker buiten bezig te zijn en niet de hele dag binnen te 
zitten. 
 
Wat doe je naast voetbal?  
Naast voetbal wordt er natuurlijk gewoon gewerkt. ’s Avonds 
ben ik meestal met vrienden aan het gamen en in het weekend 
lekker een biertje drinken met vrienden. 
 
Waar ben je trots op als voetballer? 
Op mijn familie, dat is omdat alle mannen uit de familie op 
onze opa na nog allemaal voetballen en dat we dit doen in 
hetzelfde team. 
 
Hoe bereid jij je voor op de wedstrijd? 
Voordat we beginnen moet er even een red bull naar binnen 
gegoten worden om wakker te worden. De vrijdagavondborrel 
moet ook weggespoeld worden. Verder niet zo heel veel 
bijzonders. Ik loop rustig naar het veld pak een bal en ga er een 
beetje mee spelen voor het balgevoel. 
 
Wat is je mooiste ervaring als voetballer tot nu toe? 
Dat was een jaar of 6 geleden. We speelden de bekerfinale 
ergens in Zaltbommel. Er was nog nooit eerder een team zover 
gekomen en dus was er in onze ogen erg veel publiek. Helaas 
werd de wedstrijd wel verloren maar de ervaring was prachtig. 
 
Waar kunnen ze jou aan herkennen als ze je zien spelen? 
Vooral aan mijn lengte en rossige haar, valt nogal op samen :) 
 
Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel respect 
voor op het voetbalveld? 
Ik kan me flink ergeren wanneer teamgenoten elkaar 
uitschelden, dat is zo onnodig. Ook aan de uit scheidsrechters. 
Wat kunnen die soms vervelend zijn. Echter heb ik ook respect 
voor ze, dus je hoort mij nooit uitvallen tegen ze. Het zijn 
vrijwilligers die er elke week weer staan en dat vind ik netjes. 
 
Eerste, tweede of derde helft? 
De 1e helft vind ik het leukst, dan ben ik nog fit. De 2e helft 
wordt zwaar, dan ben ik moe. De 3e helft ligt mij het best, 
lekker slap ouwehoeren na de wedstrijd en indien nodig het 
verdriet wegdrinken. 
 

 
Ken je het clublied? 
Ik kan me niet herinneren dat ik deze ooit gehoord heb. 
 
Heb je nog een tip voor onze jeugdspelers?  
Blijf lekker zo lang mogelijk voetballen met je vrienden en zorg 
dat je lol hebt met elkaar. 
 
De wisselvraag. Hoe voelt het om met je vader samen te spelen? 
Dat is toch fantastisch, het is komisch om te zien hoe hij over het 
veld heen rent. Als je hem ziet rennen denk je dat hij ieder 
moment uit elkaar kan vallen van ellende, haha. Verder is het 
hartstikke gezellig om met mijn vader en de rest van de familie te 
voetballen. Ik hoop dat we dit nog lang kunnen/mogen doen. 
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Technische Commissie 
 
Beste rood-witten, 
 
Helaas ligt het gehele voetbal nog steeds stil vanwege de Corona, 
maar dat betekent niet dat we stil zitten en gezeten hebben. 
 
Onlangs hebben we voor het komend seizoen een nieuwe 
hoofdtrainer weten binnen te halen. Zijn naam is Beyhan Konak, is 42 
jaar en komt uit Tiel. Als jeugdspeler heeft hij de gehele jeugd van FC 
Den Bosch doorlopen en in zijn jaren bij de senioren heeft hij op een 
hoog niveau bij TEC en Theole gespeeld. Als trainer bij de senioren is 
hij ook actief geweest bij beide clubs. Met zijn spelopvatting, manier 
van spelen, gedrevenheid en het weten om te gaan met jongens van 
verschillende etnische achtergronden, denken wij dat we met Beyhan 
een waardig opvolger van Yoni Sahertian hebben binnengehaald, die 
op zijn beurt komend seizoen aan de slag gaat in Kamerik bij de 
plaatselijke club in de 4e klasse. In de voorbereiding van het komend 
seizoen hebben we een oefenwedstrijd tegen vv Kamerik op het 
programma staan, dus Yoni komen we nog tegen. Zowel Yoni als 
Beyhan : “Heel veel succes toegewenst voor het komend seizoen!” 
 
Daarnaast hebben we voor de selectie van het eerste elftal 2 spelers 
weten binnen te halen en er volgen er hopelijk nog een paar op zeer 
korte termijn. Daar tegenover staat ook een vertrek van sommige 
spelers. Hierover later meer. 
 
Ook zijn we actief bezig geweest met het organiseren van de 
Vijfheerenlanden Cup, helaas is dat nog niet echt van de grond 
gekomen omdat de Corona het nog niet toe laat. Wel blijven de 
bijeenkomsten van de clubs plaatsvinden, om hier later een vervolg 
aan te kunnen geven en hopelijk ook een terugkomend iets van te 
maken. Maar ook hierover later meer. 
 
Hopelijk zullen er nieuwe versoepelingen komen, zodat we met z’n 
allen weer lekker kunnen gaan voetballen. Want dat is wat we 
allemaal het liefst willen. 
 
Voor nu... “Stay safe en blijf gezond!” 
 
Met sportieve groeten, 
 
Paulo Lopulalan (Hoofd Technische Commissie). 
 

Gemeenschap 
 
Hallo, hier een Leerdam Sporter, met een bericht voor onze 
onlinegemeenschap. 
"Onlinegemeenschap"???? Dat is toch een term die zichzelf 
tegenspreekt. 
Het is toch geen gemeenschap als je diegene niet kunt horen, ruiken 
of aankijken wanneer je met iemand praat. 
Je kunt zelfs je eigen wereld creëren in een chatroom of opscheppen 
over hoe geweldig je leven wel niet is. 
In het echt is liegen in iemands gezicht vele malen moeilijker, daarom 
is het zoveel meer de moeite waard. 
Dus zet je telefoon, computer of tablet uit en kom naar Leerdam 
sport. 
Hoor ons, ruik ons en zie ons. 
Dat van dat ruiken had ik beter niet kunnen zeggen, maar je weet 
maar nooit. 
Deel ons plezier en leed, ik weet zeker dat je ervan zult genieten. 
 
Zoals elke gemeenschap, Leerdam Sport gaat over geven en nemen. 
U geeft ons uw geld ... 
En wij nemen het. 
Zie je, dat soort humor lees je niet wanneer je online bent. 
Maar alle gekheid op een stokje. 
Ik bedoel natuurlijk u geeft uw tijd en krijgt er heel veel plezier voor 
terug. 
 
Dus ga erop uit en word weer lid van een echte gemeenschap. 
Kom en ontmoet nieuwe vrienden. 
Probeer wat nieuwe dingen uit, al ben je 4 of 70. 
We hebben voor ieder wat wils en in elke maat ... 
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Bernardus 
Er is leven in de Club 

 
Je zou denken dat er zo gek veel niet te melden is over Leerdam 
Sport in de afgelopen maanden. En hoewel er geen 
competitiewedstrijden zijn wordt er wel wekelijks door diverse 
jeugdteams getraind. Of op het huidige hoofdveld dat er zo 
langzamerhand - het is groeizaam weer-  weer een beetje 
toonbaarder uit gaat zien. Nu nog een beetje rollen, en de bal kan 
straks weer rollen over een egaal veld. 
 
Egaal is het kunstgrasveld in ieder geval. Ik ben van harte 
voorstander van voetballen op echt gras, maar ik ervaar aan den lijve 
dat zo’n kunstgrasveld als wij tot onze beschikking hebben – met kurk 
– van echte meerwaarde is. En de aankleding van die hoek van ons 
nieuw complex gaat ook een beetje ‘vorm’ krijgen. En dan bedoel ik 
niet dat (lelijke) oranje net langs de waterkant tegen de inloop van 
ganzen, maar wel de bomen en andere aanplant rond het veld. Een 
beetje groen en bomen kan geen kwaad, want we liggen aan die kant 
open en bloot in het geval van een stevige zuid-westenwind. Dat 
heeft de sponsorcommissie al ‘aan den lijve’ ondervonden, want een 
paar weken geleden zijn er een aantal nieuwe banners losgeraakt als 
gevolg van die zuid wester. 
 
Die commissie is druk met het werven van bannersponsoren. Het hek 
rond het veld raakt steeds voller. En ik heb me laten vertellen dat er 
vrijdag a.s. (het is vandaag 19 mei) nog eens 3 volgen. 
 
De uitdaging die het 5e senioren team in januari uitschreef om de 
fitheid van de teams te meten aan wandel- en hardloopkilometers 
was een leuke. “Ren je Rot” heette die competitie. En hoewel er al 
snel afstand was tussen de deelnemende teams, bleef het tot het 
einde toe leuk om aan mee te doen. De invallende winter gaf de 
achterliggende teams ineens een kans om met schaatskilometers die 
achterstand in te lopen. Maar de Ren je Rot jury was onverbiddelijk, 
die snelle kilometers tellen niet mee, en dat snap ik uiteraard. Maar 
ik durf te beweren dat die kilometers een nog beter fysieke fitheid 
tot gevolg hebben. 
 

Dat 5e team liet trouwens al vaker van zich horen. Naast hun op 
Internet terug te vinden interviews, zijn zij een communicatie en 
mediacommissie begonnen. Een prima initiatief, want Leerdam Sport 
mag best meer de publiciteit zoeken als er (positieve) zaken te 
melden zijn. Zo was onze voorzitter rond de jaarwisseling te zien met 
een nieuwjaarsboodschap. Gewoon om iedereen het beste voor het 
nieuwe jaar te wensen, en ook om te laten weten dat we er nog 
steeds zijn! 
 
Het 5e liet zich trouwens ook van zijn beste kant zien in de 
activiteiten en steun die zij als (vrienden)team aan hun teamlid Joep 
van Wijk boden. Joep is overleden, daar zijn echt geen woorden voor, 
maar de sfeeracties (mag ik het zo noemen) die zij in die laatste 
maanden voor hem voerden waren hartverwarmend. En dat gold ook 
voor de oproep om met zoveel mogelijk leden een ‘erehaag’ te 
vormen bij de begrafenisstoet op de dag van de uitvaart. Een meer 
dan trieste aangelegenheid, maar wat mij betreft: Chapeau. 
Dat andere zaken ‘gewoon’ doorgaan blijkt o.a. uit de aanstelling van 
een nieuwe A-trainer. Beyhan Konak staat het komende seizoen aan 
het hoofd van de A-selectie. 
 
Voor de jeugd was er in de dagen rond Hemelvaart een echte 
voetbalactiviteit: de Voetbaldagen. Afgaand op de foto’s in onze app 
was het een succes.  En het is een open deur als ik zeg dat zoiets 
eigenlijk een paar keer per seizoen zou moeten gebeuren. Omdat het 
leuk is en omdat het aantrekkend werkt. En wie weet is er een 
sponsor te vinden die zijn naam daaraan zou willen verbinden. 
 
In ieder geval is er op 12 juni a.s. een andere activiteit die gericht is 
op de jeugd. Het oranjefestival. Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Voor 
informatie, zie de app en de site. 
 
Geen wedstrijdvoetbal, maar toch leven in de club. Ik kan niet 
wachten tot de bal weer echt rolt. 
 
Bernardus 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

  

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram



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 



  19 DE BRUG | juni 2021 

Een terugblik op het eerste seizoen van Leerdam Sport 5 
 

 
 
De komende tijd gaat er veel veranderen voor het huidige Leerdam 
Sport 5. Het team heeft in veel opzichten een goed eerste seizoen 
gedraaid, ondanks het feit dat er ook veel nare herinneringen kleven 
aan het seizoen 2020-2021. Dit seizoen stond voor ons in het teken 
van een plekje vinden binnen de club. Om dit plekje te veroveren, 
hebben we ons best gedaan om ook naast het veld uit te blinken. Dit 
ook omdat we op het veld vooralsnog niet bepaald hebben kunnen 
stralen. Naast het veld hebben we daarentegen wel veel kunnen 
bewerkstelligen. 
 
Het begon met de sociale media. Wij merkten dat hier veel winst 
behaald kon worden, dus besloten we dat het leuk zou zijn om leuke 
dingen te plaatsen op onze Facebook- en Instagrampagina’s. Rond 
onze wedstrijden werden voor- en nabeschouwingen geplaatst en er 
werden sfeerbeelden gedeeld van deze wedstrijden. Alles ging lekker, 
totdat de ‘corona-stop’ roet in het eten gooide. Hierna moesten we 
wat verzinnen. Er kwamen veel ideeën voorbij, maar uiteindelijk 
kwamen we tot onze talkshow. Deze show werd goed bekeken, 
sommige afleveringen kwamen tot meer dan 2500 kijkers. Wat 
betreft het eerdergenoemde plekje binnen de club was dit een 
gouden zet, de reacties die we kregen waren allemaal positief en 
direct werd opgemerkt waar het team voor staat. 
 
Naast de sociale media probeerden we ons steentje bij te dragen aan 
de club. Een aantal jongens nam de training van de kabouters op zich 
en deden dit vol enthousiasme. Ook de keeperstraining wordt 
verzorgd door jongens van Leerdam Sport 5, dus we hopen op deze 
manier positief aanwezig te zijn binnen de club. Hetgeen wij zo mooi 
vinden is de dankbaarheid die hiervoor teruggegeven wordt, wat 
voor ons laat zien dat Leerdam Sport een warme club is. 
 
Deze warmte willen wij ook naar buiten dragen. Leerdam Sport heeft, 
laten we eerlijk zijn, de laatste jaren niet de allerbeste reputatie van 
de regio opgebouwd. Hier willen wij graag wat aan doen. Als nieuw 
team binnen deze club zijn wij geweldig goed opgevangen, voor ons 
een bewijs dat deze reputatie niet klopt. Het is helaas wel iets waar 
de club mee moet dealen en waar aan gewerkt moet worden. Om 
ook hierbij betrokken te zijn hebben we de ‘communicatie- en 
mediacommissie’ in het leven geroepen. Hiermee proberen we de 
communicatie te verbeteren, zowel binnen de club als naar buiten 
toe. Het belang van sociale media is de afgelopen jaren steeds groter 
geworden. Om daarop in te spelen hebben we wat stappen gezet, 
maar dit zal in de aankomende tijd zeker nog verder ontwikkeld 
worden. 
 
Het afgelopen seizoen is in veel opzichten dus positief te noemen, 
aangezien we ons plekje wel redelijk veroverd hebben. We zijn goed 
opgevangen en hebben geprobeerd iets terug te geven. Ons team 
gaat er volgend seizoen helaas iets anders uit zien, maar we zijn 
ervan overtuigd dat we deze lijn door kunnen trekken. 
 

Het team gaat er dus iets anders uitzien. Een aantal jongens gaat 
volgend jaar studeren en zal zodoende noodgedwongen moeten 
stoppen. Voor ons een grote aderlating, gezien het feit dat het om 
bijna een derde van het elftal gaat. Gelukkig kunnen we de klap 
enigszins opvangen met wat jongens vanuit de jeugd, waardoor we in 
ieder geval genoeg spelers hebben om te voetballen. Wel zijn we nog 
op zoek naar meer spelers, dus als u iemand weet houden we ons 
zeker aanbevolen! Om toch even een beetje reclame te maken voor 
onszelf: we zijn hoogstwaarschijnlijk het jongste seniorenteam van de 
regio Leerdam, het is altijd gezellig en we zijn ervan overtuigd dat er 
nog veel rek in zit. Talent is helemaal niet nodig, dat hebben wij ook 
niet. Wel hebben wij het plezier heel hoog in het vaandel staan, dus 
indien je het voetballen niet ál te serieus neemt, maar nog wel de 
ambitie hebt om het zo goed mogelijk te doen, dan zit je bij ons vast 
op de goede plek! 
 
Het aankomende seizoen gaat er verder nog iets veranderen. De 
naam ‘Leerdam Sport 5’, die in korte tijd onze hele identiteit is 
geworden, gaat verdwijnen. Er wordt wat geschoven binnen de 
seniorenteams en zodoende zullen wij een team opschuiven. In 
eerste instantie zouden wij opschuiven naar het Vierde, waarbij het 
huidige Leerdam Sport 4 dus Leerdam Sport 3 zou worden, het 
huidige Vijfde zou Leerdam Sport 4 worden, etc. Hier is nog wel wat 
twijfel over, aangezien er signalen zijn opgevangen dat het huidige 
Vierde heel graag onder dezelfde naam door wil gaan. Zodoende zou 
het zomaar kunnen dat wij volgend seizoen onder de naam ‘Leerdam 
Sport 3’ verder gaan. Een heuse promotie dus, die wij zeker als 
zodanig gaan beschouwen. 
 
Het komende seizoen zal moeten blijken of we deze promotie waard 
zijn. Het is natuurlijk altijd heerlijk speculeren over de tegenstanders 
van het komende seizoen. Wij hopen met name dat er weer mooie 
wedstrijden tussen gaan zitten tegen clubs uit de regio. De afgelopen 
competitie was er eentje waar we heel enthousiast over waren, 
omdat er wedstrijden tegen onder andere LRC, Asperen en Heukelum 
op het programma stonden. Deze competitie kon uiteindelijk niet 
doorgaan, dankzij inmiddels welbekende redenen. Het is hopen dat 
de aankomende competitie net zo mooi wordt, het speculeren is in 
ieder geval al begonnen. Dit speculeren is vaak net zo leuk als het 
voetballen zelf. 
 
De zomerstop staat inmiddels voor de deur. Een periode van veel 
verandering voor het team. Volgend seizoen gaan we het nog beter 
doen, in ieder geval hopen we meer wedstrijden te spelen. Laten we 
hopen dat we u allemaal dan ook weer kunnen begroeten langs de 
lijn en in de kantine. Het einde is in zicht, laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat we na de zomerstop weer kunnen zijn waar we het 
liefste zijn: Leerdam Sport. 
 
Leerdam Sport 5. 
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Leerdam Sport ‘55 - Fantasie team 
 
In het verleden hebben we allemaal met verschillende spelers in diverse elftallen gespeeld, maar wie zijn dan je meest favoriete spelers. 
Dat is een vraag die iedereen zichzelf wel eens stelt. Daarom gaan we aan onze leden vragen om een opstelling te maken met alleen 
mensen die bij Leerdam Sport spelen of hebben gespeeld, waarmee hij in zijn tijd bij de club heeft gespeeld, zodat we kunnen zien wat hun 
fantasie team is! 
 
We trappen af met Arjan Kersten en vroegen hem naar zijn team. 
 

 
Goedendag mensen! 
 
Mijn naam is Arjan Kersten, 31 jaar en bijna 25 jaar lid van onze 
mooie club Leerdam Sport ‘55. Op dit moment speel ik nog bij de 
club en ben de keeper van het 3e elftal. Mijn elftal is gebaseerd op 
een mix van plezier, kracht en snelheid. 
 
Bij het maken van de opstelling kwam ik er al gauw achter dat er 
veel spelers zijn die ik in mijn opstelling wou zetten maar dat er 
maar 11 plekken waren, ook de bank om iedereen te vervangen 
was te klein. Dus moet ik helaas wat mensen teleur stellen, wat 
niet de bedoeling is natuurlijk. Het blijft maar een spelletje 
natuurlijk. 
 
Ik hoop dat jullie van mijn team hebben kunnen genieten en 
kunnen zeggen: “Oh ja, van die spelers heb ik ook kunnen 
genieten, of daar heb ik ook mee gespeeld”. 
 
De bedoeling is ook om iemand aan te wijzen die zijn eigen 
opstelling maakt. 
Hierbij draag ik het stokje over aan: Erwin Niks 
 
Veel succes en invul plezier! 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Sponsorcommissie 
 
Dat onze vereniging veel geld is misgelopen door de 
coronamaatregelen is ongetwijfeld voor iedereen duidelijk. De 
kantine-inkomsten zijn de laatste tijd als gevolg van de verplichte 
sluiting nul. Dit betekent voor ons als sponsorcommissie extra druk 
om het bestuur zoveel mogelijk te helpen het hoofd van de gehele 
vereniging boven water te houden. Hoewel het momenteel moeilijk 
is nieuwe sponsors te vinden, zijn wij er mede dankzij de oplevering 
van het nieuwe kunstgrasveld, toch in geslaagd enkele nieuwe 
sponsors van banners te vinden. 
 
Deze nieuw banner-sponsors op ons kunstgrasveld zijn: 
• Kroeze cultuurtechniek 
• Verhoeks bloemen 
• Allesworks 
• MSE Metal Service Europe  
• Dental Artists 
• TML Holland 
• Europaplein 
• Inkstation Vianen 
• Hemen’s barbershop 
• Gezondheidscentrum M3 
• Mooi Haar by Sandra 
• SP&E Sleeuwits Projects & Engineering 
• Dent All Care 
• Rivierenland Fonds 
• Unive 
• Balcontrole 
 
Naast deze banner-sponsors hebben wij van Pim van Dam een 
prachtige banner gekregen met daarop de vermelding Sportpark 
Leerdam Sport, deze is vanuit de trein en vanaf de parallelweg 
duidelijk zichtbaar. 
 

Dankzij deze sponsors is het nieuwe kunstgrasveld voor ongeveer 40 
procent voorzien van banners. Wij zijn dan ook nog steeds op zoek 
om ook de resterende 60 procent vol te krijgen. Er lopen inmiddels al 
gesprekken met meerdere firma’s, dus hopelijk zijn er binnenkort 
weer positieve berichten te melden. 
 
We willen naast het kunstgrasveld ook het nieuwe hoofdveld graag 
geheel rondom voorzien van banners, dus als iemand hiervoor een 
nieuwe sponsor weet, dan horen we dat natuurlijk ook graag. 
 
Ook op het gebied van kleding zijn we altijd op zoek naar nieuwe 
sponsors zodat we alle leden en hun begeleiding kunnen voorzien 
van mooie en degelijk kleding. 
 
Het feit dat onze hoofdsponsors; Inkstation Vianen, Verhoeks 
Bloemen en TML Holland ons trouw zijn gebleven is zeker in deze 
lastige periode een zeer groot goed. 
 
De enige tak van onze vereniging, welke het wel toegestaan was nog 
enigszins activiteiten te ondernemen is onze jeugdafdeling. En zoals 
jullie via de social media hebben kunnen vernemen, timmeren zij 
middels de vele trainingen, het kaboutervoetbal, de voetbaldagen en 
de komende oranje-dagen flink aan de weg. Gelukkig hebben wij 
enige ondersteuning aan hun kunnen verzorgen middels de 
schenking van Coachjassen, trainingspakken, polo’s en ballen. 
 
Verder gaat het momenteel met de coronacijfers gelukkig de goede 
kant op en hopen wij binnenkort weer eens een gezellige avond te 
organiseren om onze fantastische sponsors te bedanken voor hun 
steun. 
 
Namens de partnercommissie 
Dick Kruijs. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

De nieuwe kantine 
 
De inrichting van de nieuwe kantine komt voor rekening van onze vereniging. Dus ook voor rekening van U als lid van onze prachtige club. U 
wilt volgend jaar toch ook gebruik gaan maken van een prachtige kantine welke voorzien is van de nieuwste trends en van alle noodzakelijke 
elementen? Hier ligt dus een uitdaging voor ons allemaal. Een uitdaging niet alleen voor het bestuur en de sponsorcommissie maar ook voor u 
als lid van onze club. Hoe krijgen we het benodigde bedrag bij elkaar? 
 

Heeft u een idee? 
 
Binnenkort zullen wij als sponsorcommissie ook een actie beginnen voor de kantine-inrichting. Bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bezoek eens onze website op 
http://www.leerdamsport.nl/ 

https://www.facebook.com/leerdamsport 
Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport 
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Een goede buur 
 
Zoals u wellicht is opgevallen hebben wij alweer enige tijd nieuwe 
buren en hebben wij inmiddels een banner van hen mogen plaatsen 
langs ons kunstgrasveld. Dus we kunnen spreken van een goede 
buur. Hieronder vindt u een introductie van Marco Middelkoop die 
één van de drijvende krachten achter Gezondheidscentrum M3 is. 
 
Ik denk dat de meeste Leerdam Sporters (van de oudere garde) mij 
wel kennen als speler van LRC. Ik heb dan ook vrijwel heel mijn 
voetballeven bij LRC gevoetbald. Best bijzonder en leuk dat ik mijn 
verhaal mag doen in jullie clubblad. 
 
Ik weet nog toen ik mijn eerste baan kreeg dat ik op de zaterdagen 
moest gaan werken. Ik heb destijds overwogen om bij Leerdam Sport 
te gaan voetballen. Mijn opa vond dat niet zo'n goed idee. Toen heb 
ik er uiteindelijk maar van afgezien. 
 
Ik heb dan ook wel begrip voor leden van beide clubs die een 
gezonde vorm van "rivaliteit" ervaren. Persoonlijk heb ik dat gevoel 
niet. Ik wens zowel LRC als Leerdam Sport het allerbeste op financieel 
en sportief vlak. 
 
Ik werk momenteel als sportdocent voor de universiteit van Tilburg. 
Ik begeleid onder meer in de fitness, geef personal training en 
boks/conditie trainingen. Zo'n 2,5 jaar geleden ben ik naar, destijds 
nog, de gemeente Leerdam gegaan met de vraag of ik een kleine 
ruimte zou kunnen huren op het glaspark om daar personal 
trainingen te geven. Mijn vriendin, Elise Temminck, is manueel- en 
fysiotherapeut en heeft een eigen praktijk in Leerbroek, Fysio 
Temminck (inmiddels ook in gezondheidscentrum M3). Elise vond het 
een goed idee en opperde om onze krachten te bundelen en 
fysiotherapie te combineren met personal training / revalidatie 
training. 
 
Tijdens gesprekken met de gemeente zijn we gewezen op het pand 
M3, het voormalig jongerencentrum van Leerdam. Van een klein idee 
gingen we ineens naar een pand met behoorlijk veel ruimte. Toen is 
het idee geboren om het jongerencentrum te transformeren naar 
een gezondheidscentrum. Met de realisatie van veel nieuwe 
woningen in project ‘de Broekgraaf’, een meerwaarde dachten wij. 
Na best een lang proces met meerdere gegadigden voor het pand M3 
zag de gemeente ook de meerwaarde voor de komst van een 
gezondheidscentrum. 
 
Het stukje financiering was ook een behoorlijke uitdaging. Dat 
konden Elise en ik samen niet bolwerken. Ik geef al jaren iemand 
personal training en die nodigde ons uit voor een BBQ. Wat begon als 
training is uitgegroeid tot een vriendschap met Pieter van Herk. 
Tijdens de BBQ kwam toevallig het gesprek op onze plannen om M3 
te transformeren naar een gezondheidscentrum. Pieter, 
directeur/eigenaar van DAT afbouw, vond het ook een mooi plan en 
bood aan om mee te investeren. En zo ontstond een mooie 
samenwerking. 

 
 
Na een intensieve verbouwing waarbij we onder meer een 
tussenvloer in de hoogbouw hebben gerealiseerd om meer ruimte te 
creëren, heeft het gezondheidscentrum M3 in juli 2020 zijn deuren 
geopend. 
 
Eenieder is welkom om een kijkje te komen nemen in het 
gezondheidscentrum. Heeft er iemand training / fysio of een andere 
discipline nodig, check de site: www.gezondheidscentrumM3.nl 
 
Ik wens Leerdam Sport een mooie (sportieve) toekomst op het 
gloednieuwe sportpark. Dat er zich maar veel nieuwe leden mogen 
melden. Dat moet vast goed komen met de ontwikkelingen in de 
Broekgraaf. 
 
Als er weer competitie gespeeld mag worden kom ik zeker een keer 
kijken. 
 
Sportieve Groet, 
Marco Middelkoop 
 

 

In het centrum zijn gevestigd: 
 
Huisartsen M3 - huisartsen van Gool, Temel en Sana 
FysioTemminck - fysiotherapie- manuele therapie- training 
Pelvic care - bekkenfysiotherapie 
Hallux  - podotherapie 
 

Logopedie Ulusan 
Janneke van Ginkel diëtiste 
Verloskundige De Nieuwe Linge 
Kraamburo zorgsaam 
Dieetplaneet 
Saltro laboratorium 
Personal Training/Revalidatie training 
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Winkelcentrum

www.europaplein.nl


