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Voorstraat 21, 4132 AM Vianen • 0347 - 343364
  info@inkstationvianen.nl Postpunt

Naast de verkoop van 
originele cartridges en 
toners, verkopen wij het
zeer gerenomeerde merk
SECONDLIFE. 

Wij hebben een groot 
assortiment laptops,
refurbished en
renew, op voorraad.
Zeer voordelig.
Met garantie. 

GRATIS haal en brengservice! 
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John Boekelman
Voorzitterspraat.

Voetbal vereniging Leerdam Sport’55 
staat midden in de samenleving, 
verbinding maken is daarom een 
belangrijk doel van ons Leerdam 
Sporters. Je wilt als club een goede 
band hebben met je leden, vrijwilligers, 
supporters en natuurlijk onze sponsoren. 
Maar ook de goede band met de 
KNVB, de gemeentelijke overheid en 
natuurlijk koesteren wij de inwoners van 
Vijfheerenlanden. Leerdam Sport ’55 
probeert een warm bad te zijn voor alle 
voetbal liefhebbers, laagdrempelig en 
gastvrij. In ons bijna 110 jarig bestaan 
heeft onze deur altijd open gestaan voor 
iedereen, ongeacht afkomst, kleur of 
ras. Wij denken dat dit het sterke punt 
van onze vereniging is. Op vrijdag 25 
februari 2022 zullen wij op gepaste wijze 
ons 110 jarig jubileum gaan vieren. De 
precieze invulling van deze avond hoort 
u nog.

Al vanaf onze oprichting in 1912 
zijn wij met onze accommodaties in 
Leerdam West te vinden geweest. Op 
dit moment staan wij aan de vooravond 
van nieuwe verplaatsing van onze 
accommodatie van de Q de Palmelaan 
naar de Keramieklaan. Medio februari 
2022 hopen wij te beschikken over een 
schitterende kantine met daaraan vast 
de kleedaccommodatie. De bouw van 
onze kantine en kleedkamers verloopt 
voorspoedig, alleen de aanleg van ons 
nieuwe hoofdveld heeft wat vertraging 
op gelopen omdat er regels waren 
overtreden. Daardoor werd de aanleg per 
direct stopgezet, maar gelukkig kunnen 
vanaf 1 december de werkzaamheden 
weer hervat worden. We beschikken dan 
ook over ons nieuwe hoofdveld.

In december 2020. namen wij 
het prachtige kunstgrasveld (met 
kurkkorrels) in gebruik. Wij denken 
dat met het in gebruik nemen van het 
nieuwe complex een lang gekoesterde 
wens in vervulling gaat en dat het ook 
een schitterende aanvulling is voor de 
bewoners van de woonwijk Broekgraaf, 
en ook voor daar buiten natuurlijk. 8 
januari 2022 zullen wij een kijkmiddag 
organiseren voor een ieder die een kijkje 
wil komen nemen tijdens de bouw van 
onze kleedkamers en kantine. Houd 
onze site hiervoor in de gaten.

Een vereniging als Leerdam Sport’55 
kan niet zonder vrijwilligers en wij zijn 
er dan ook trots op dat wij over een 
grote schare vrijwilligers beschikken, die 
zich inzetten voor hun en ons Leerdam 
Sport’55. Natuurlijk maken vele handen 
licht werk, maar vrijwilligers heb je nooit 
genoeg. Dus als u zich geroepen voelt om 
een handje te helpen, meld u dan bij ons 
aan. Als beloning voor deze belangeloze 
inzet organiseren wij speciaal voor deze 
vrijwilligers een feestavond om hen op 
die wijze te bedanken.

Met 5 senioren teams in competitie 
verband is er altijd activiteit op onze 
accommodatie. 1 recreatieteam speelt 
op zondag en 4 teams spelen op 
zaterdag waarvan ons 1e elftal uit komt 
in de 4e klasse. Hoe mooi zou het zijn 
als de geschiedenis zich gaat herhalen. 
In 2012 bestonden wij 100 jaar. Ons 1e 
elftal werd in dat jaar kampioen. Hoe 
mooi zou het zijn als we het aankomende 
jaar met ons 110 jarig bestaan weer een 
kampioenschap of promotie van ons 1e 
elftal zouden kunnen vieren.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
is het gezegde en wij zijn er van overtuigd 
dat met de inzet van ons jeugdbestuur, 
de trainers en leiders een grote stap 
in de goede richting is gezet om de 
jeugdspelers dat te bieden waar ze recht 
op hebben. Regelmatig worden er dan 
ook andere activiteiten georganiseerd 
voor onze jeugdspelers. Wij zien dan ook 
vol vertrouwen de aanwas van nieuwe 
jeugdspelers tegemoet, zeker als onze 
nieuwe accommodatie klaar is.

Ook wat betreft sociale-media staan wij 
ons mannetje. Via www.leerdamsport.nl 
blijft u helemaal op de hoogte van alle 
ontwikkelingen omtrent onze club. Op 
Twitter en Facebook zijn wij natuurlijk 
ook te volgen.

Natuurlijk nodig ik u allen uit als de 
Corona regels het toelaten voor onze 
Nieuwjaarsreceptie die gehouden zal 
worden op zaterdag 8 januari om 16.00 
uur.

Het is nog ver weg maar de datum 
voor onze Familiedag is ook al bekend. 
Zaterdag 18 juni 2022 zal weer bol gaan 
staan met diverse activiteiten.
Ik wens u veel lees plezier met dit 
clubblad en hoop u te mogen begroeten 
als bezoeker bij onze mooie club.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55

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



       7         DE BRUG I December 2021

Competitie

25 sep IFC 1 Leerdam Sport 1 3-1
02 okt Leerdam Sport 1 Lekvogels 1 1-1
09 okt ASH 1 Leerdam Sport 1 3-0
23 okt SSW 1 Leerdam Sport 1 5-0
30 okt Leerdam Sport 1 SV Noordeloos 1 1-3
06 nov Herovina 1 Leerdam Sport 1 1-2
09 nov Leerdam Sport 1 SV Noordeloos 1 3-4
20 nov Leerdam Sport 1 Peursum 1 1-1
11 dec SVS’65 1 Leerdam Sport 1 0-0
18 dec GSC/ODS 1 Leerdam Sport 1 0-0
22 jan Leerdam Sport 1 ZBC’97 1 0-0
29 jan Leerdam Sport 1 Asperen 1 0-0
05 feb Peursum 1 Leerdam Sport 1 0-0

Programma & uitslagen Leerdam Sport '55 Stand 1e elftal vanaf 04 - 12 - 2021

#   team G W GL   V P    DPV DPT

1. IFC 1 9 7 2 0 23 33  7
2. GSC/ODS 1 7 4 3 0 15 10  5
3. Peursum 1 8 4 2 2 14 17 10
4. ASH 1 8 4 2 2 14 14 11
5. Asperen 1 7 4 1 2 13 14 11
6. Unitas 1 9 3 4 2 13 15 14
7. ZBC’97 1 7 3 1 3 10 12 11
8. Lekvogels 1 7 2 2 3 8 14 11
9. SV Noordeloos 1 9 2 2 5 8 14 23
10. SVS’65 1 9 2 1 6 7 11 25
11. Herovina 1 7 2 0 5 6 19 15
12. SSW 1 8 2 0 6 6 21 41
13. Leerdam Sport 1 7 1 2 4 5 8 18

V.V. SSW

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

D. Main, Y. Boudou, J. Leihitu, E. Malawau
B. Konak, S. Stam, P. Lopulalan (teammanager), M. Idrissi, Y. Leta, B. Samuka, L. Leerdam, R. Kant, J. van Bruchem, 

J. Charway, G. de Boer, A. van Ingen, M. van Wijk 
E. Tapirima, O. Boerleider, I. Tebbaai, M. Uysal, E. van Schilt, R. van Duinen, A. Ben Moussa, J. Grootbleumink

Ons eerste elftal.
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Van de redactie.
Dit jaar is alweer bijna voorbij. Het hele jaar hebben we te 
maken gehad met het fenomeen Corona. Ondanks deze 
pandemie heeft Leerdam Sport ’55 er alles aan gedaan om 
van deze situatie er nog iets leuks van te maken. Soms is dat 
op een hele leuke manier gedaan en wat nog beter is, is dat 
sommige van deze acties een heel positieve uitwerking hebben 
gehad op ONS Leerdam Sport.

Er is een nieuwe jeugdcommissie opgericht dat nu al goede 
initiatieven heeft opgezet zoals bijvoorbeeld het Oranjefestival, 
maar ook zijn ze goed bezig met het opstellen van een goede 
basis voor onze jeugdopleiding. Hiermee hopen ze dat ze over 
een aantal jaar daar de vruchten van kunnen plukken voor 
bijvoorbeeld ons eerste elftal.

Wat betreft ONS nieuwe complex. Daar gaat het ook goed 
dankzij onze nauwe samenwerking met de gemeente, 
aannemer en architect. Voor een verdere kennismaking met 
de architect kunt u hier in dit blad van alles over hem lezen. 
Ondanks dat er wat fouten zijn gemaakt bij de gemeente is de 
gemeente bereid om heel ver te gaan om ons nieuwe complex 
tot een succes te brengen. De aannemer doet er ook alles aan 
om op tijd alles klaar te krijgen, ze liggen nu 1 a 2 weken achter 
op schema maar denken in de komende weken dat in te halen, 
zodat we in het nieuwe jaar volop van ons nieuwe complex 
kunnen genieten.

Zoals je in dit blad ook zult lezen hebben we een nieuwe 
Communicatie- en Mediacommissie, deze jongens zullen er voor 
zorgen dat Leerdam Sport weer wat meer naamsbekendheid 
gaat krijgen. Wil je een impressie krijgen van wat deze jongens 
allemaal doen, ga dan eens op het internet op zoek naar 
‘Tijdverdrijf met Leerdam Sport 5’
.

Volgend jaar bestaan we 110 jaar en hebben we een nieuw 
complex, speciaal hiervoor heeft meester glasblazer Marco 
Lopulalan een nieuw glazen object ontworpen en geblazen. 
Dit object zal met bijzondere gebeurtenissen door ons worden 
geschonken.

Ook zal er een versie gemaakt worden dat je zelf kunt kopen. 
Binnenkort is het eerste exemplaar klaar en zal het op onze 
website te zien zijn. Dan is er ook meer duidelijk over het 
bestellen en de prijs van dit exclusieve object. Hieronder alvast 
een impressie van hoe het eruit komt te zien.
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U heeft waarschijnlijk, onbewust, al veel 
van ze gezien, maar weet misschien niet 
wie de gezichten achter deze commissie 
zijn. Het is zelfs goed mogelijk dat u niet 
eens weet dat deze commissie bestaat, 
het is immers de nieuwste binnen onze 
club. Hoog tijd dat de leden van deze 
commissie zich eens voorstellen.

Wie zijn jullie, en wat doen jullie?
Wij zijn de communicatie- en 
mediacommissie bestaande uit; Devin 
Venneman, Justin de Bruin, Kevin 
Linders, Sandro Blom, Tim Kersbergen 
en Desmond de Jong allemaal spelend in 
ONS 3e elftal. De commissie is ontstaan 
nadat we, met het toen nog 5e, tijdens 
de coronastop dachten aan oplossingen 
om onze vrije tijd toch nog in te vullen. 
Hierdoor ontstond het idee om een 
eigen talkshow te maken; Tijdverdrijf met 
Leerdam Sport 5. We hebben ongelofelijk 
veel plezier gehad tijdens het bedenken 
en opnemen van deze show en tot onze 
verbazing sloeg het ook nog eens aan 
bij het publiek. Met simpelweg wat slap 
ouwehoeren over allerlei onzin die we 
in de wandelgangen hadden gehoord 
en vervolgens zelf omtoverden tot een 
mooi nieuwtje, trokken wij als elftal de 
aandacht en ontstond er zelfs positieve 
aandacht vanuit andere verenigen uit 
de buurt. Dit zette ons aan het denken, 

tot het idee ontstond om na de successen 
van onze eigen talkshow en de positieve 
aandacht die Leerdam Sport hierdoor 
kreeg zelf een commissie op te zetten die 
ervoor moest zorgen dat de communicatie 
zowel binnen de vereniging als naar buiten 
verbeterd zou worden. Waarbij het ook ons 
doel is om Leerdam Sport weer positief in 
het nieuws te laten komen, zeker met alle 
grote veranderingen die op het punt staan 
om plaats te vinden.

Wat hebben jullie het afgelopen seizoen 
gedaan?
Afgelopen tijd hebben we nog niet heel 
veel kunnen uitvoeren, vanwege de 
situatie met Corona. Wel hebben we al 
genoeg ideeën bedacht over wat we in de 
komende periode willen gaan doen, zowel 
tijdens corona als wanneer er weer meer 
mogelijkheid is voor het organiseren van 
activiteiten.

Heeft Leerdam Sport een positiever 
beeld gekregen het afgelopen jaar?
Met de dingen die de afgelopen tijd zijn 
gedaan denken we zeker dat Leerdam 
Sport een positiever beeld heeft gekregen. 
Dit is gekomen door de positieve 
veranderingen binnen de club en de dingen 
die de teams zelf uitvoeren, want als het 
binnen de teams gezellig is, dan wordt 
dat ook gezien door anderen en draagt 

dat zeker bij. Wat hierbij ook zeker heeft 
geholpen zijn de ontwikkelingen rondom 
de bouw van het nieuwe sportpark. Waar 
we nu alleen met zijn alle voor moeten 
zorgen is dat dit beeld over Leerdam 
Sport ook positief blijft en we niet weer 
terug gaan vallen naar het beeld dat 
andere verenigen de afgelopen jaren 
over ons hadden.

Wat willen jullie met deze commissie 
bereiken in de toekomst?
We hopen ervoor te zorgen dat, door 
middel van deze commissie, dingen die 
bijvoorbeeld georganiseerd worden door 
middel van Social Media op een positieve 
manier met anderen kunnen delen. We 
zien bij verschillende verenigen uit de 
regio dat dit heel veel bijdraagt aan de 
status en de groei van je vereniging, dus 
zullen we een poging gaan doen om als 
vereniging veel actiever te zijn op Social 
Media. Denk hierbij aan foto’s, video’s en 
verhalen. Het is onder andere aan ons 
om ervoor te zorgen dat ook de leden 
die we al hebben, goed geïnformeerd 
blijven over de dingen die spelen binnen 
de vereniging.

Communicatie en media commisie.In gesprek met Adri Kleppe.
Als je met Adri aan tafel zit, dan vliegt 
het gesprek bijna alle kanten op. Zoveel 
verhalen, zoveel ervaringen. Hij is 
vanuit het €uropaplein o.a. bekend 
van zijn voormalige rol als exploitant 
van Plus supermarkt. Inmiddels vooral 
als voorman van ‘Kleppe Beheer’, en 
zijn rol in ‘Samen Actief’, laat ik zeggen 
de activiteitencommissie van het 
€uropaplein. Daarnaast spant hij zich in 
bij het faciliteren van jeugdwerk, o.a. in 
zijn woonplaats Asperen. Bezig zijn, ook 
voor anderen en met name de jeugd, 
daar ligt, is de vroege conclusie, toch 
echt zijn hart wel.

Ik ontkom er niet aan toch ook iets 
over zijn loopbaan te vermelden. Het 
ondernemen is hem met de paplepel 
ingegoten. Zijn vader begon ooit met 
de eerste supermarkt in West, de Vivo 
aan de Kuiperstraat. Dat werd niet 
meteen een succes, maar dat kwam 
later alsnog. Waarom eerst niet en later 
wel? Heel simpel eigenlijk, want wie de 
opstal in bezit heeft bepaald. Je hoeft 
dan niet per se te dansen naar de pijpen 
van die externe ondernemer. De opstal 
is waardevast, dus heb je de locatie in 
handen en dan ben jij dus degene die 
de beslissingen neemt. Dat is toch wel 
een soort blauwdruk geworden voor 
zijn handel en wandel. Als je vanuit die 
gedachte onderneemt en je wilt de klant 
bedienen, ”Dan ga je ’s ochtends vroeg 
je bed uit om je eigen koopwaar in te 
kopen, zodat je zelf ziet en beslist wat 
je inkoopt. Je koopt een goed product 
in, dat je vervolgens met vertrouwen 
aan de man brengt. En daar word je als 
ondernemer blij van, en daarnaast is je 
klant tevreden”.

Met het €uropaplein is hij ‘Samen Actief’ 
gestart. Met 9 andere ondernemers, die 
samen totaal 12 zaken bestieren, hebben 
ze een formule ontwikkeld waarin zij 
zelf de scepter zwaaien. Geen externe 
partijen en ook geen pleinmeester. 
Nee, zelf de touwtjes in handen nemen 
en houden. Zelf beslissen. Dat gaat 
uiteraard niet bij iedereen vanzelf. 
Neem de Aldi bijvoorbeeld. Dat is een 
grote landelijke speler, met een eigen 
filosofie en achtergrond. Die doen niet 
zomaar ineens met de plannen van 
een winkelcentrum mee, maar áls er al 
koudwatervrees bestond bij de Aldi, dan 
is dat door de plannen die ‘Samen Actief’ 

wilde ontwikkelen en het enthousiasme 
van de ondernemers zelf, als sneeuw 
voor de zon verdwenen.

Adri benadrukt dat iedere ondernemer 
een rol heeft in ‘Samen Actief’. Menno, 
Rien, Joop en al die de andere 
ondernemers dragen meer dan hun 
steentje bij. En dat leidt tot leuke 
acties rondom het €uropaplein zelf. 
Denk bv. aan Eetze van een paar jaar 
geleden. 13 verschillende nationaliteiten 
presenteerden hun hapjes, drankjes 
en gerechten naast elkaar op het 
parkeerterrein. Hoe mooi was het te 
zien dat iedereen die van goede wil is, 
vanuit verschillende landen en culturen 
zo’n een geweldige happening tot 
stand brachten, dat niet alleen door 
Leerdammers bezocht werd, maar 
ook belangstelling vanuit omliggende 
gemeenten trok. Louter positieve 
reacties. En wat ook bleef hangen 
was dat hij iemand verbaasd hoorde 
zeggen door een vooraf wellicht wat 
sceptische bezoeker: “Joh, ze geven 
zelfs de servetjes aan”. De schaatsbaan 
is ook een mooi resultaat waartoe 
‘Samen Actie’ is gekomen. Een idee dat 
werkelijkheid werd, zonder inmenging 
van derden. Gewoon samen met elkaar, 
voor elkaar. Waar heb ik dat toch meer 
gehoord?

Maar goed, niets gaat vanzelf. Daarom 
blijft het €uropaplein de publiciteit 
zoeken, en staan ze iedere week groot 
in Het Kontakt. Het is hard werken om de 
naamsbekendheid te handhaven en dat 
is nodig om blijvend resultaat te boeken. 
Je gezicht laten zien is bepalend voor 
het succes. Én vertelt Adri, het gratis 
parkeren was al een trekker, maar hij 
heeft nog een nieuwtje op deze avond, 
want in 2022 wordt het parkeerterrein 
heringedeeld en neemt het aantal 
parkeerplaatsen met 50 toe! Een ware 
scoop dus.

Adri juicht sowieso de vernieuwing van 
grote delen van de wijk West van harte 
toe. Dat was misschien wel hard nodig. 
In verschillende delen van de wijk zijn 
de afgelopen 15 jaar al mooie resultaten 
bereikt met nieuwbouw en herinrichting. 
Dat biedt hoop voor de toekomst.
Ook in de vorm van sponsoring is het 
€uropaplein actief. Dat was al zo en dat 
blijft zo. En hoewel de band met de wijk 

West evident is, zie je het €uropaplein 
terug bij veel verenigingen in en om 
Leerdam. Leerdam Sport neemt echter 
een bijzondere rol in. Alleen al vanwege 
wijk West waar wij en het €uropaplein 
gevestigd zijn, maar ook wel een beetje 
denk ik, omdat dit de wijk is waar Adri 
zelf is opgegroeid.

Adri is vanuit zijn rol in ‘Samen Actief’ een 
warm pleitbezorger voor de breedtesport. 
En met name de jeugd. Niet alleen wat 
doen voor het selectie elftal. Nee, want 
het gevoel voor de vrijwilligers die bij 
de niet selectie-elftallen klaar staan en 
onbetaalbaar werk verrichten, is net zo 
groot. En misschien wel groter, want 
bij dat selectie-elftal wil ‘iedereen’ wel 
betrokken zijn. Maak die vrijwilligers 
belangrijk, dat en de breedtesport, 
is net zo belangrijk, en misschien 
wel belangrijker: laat de sport voor 
iedereen toegankelijk en bereikbaar 
zijn. Adri benadrukt dat ‘Samen Actief’ 
juist zoekt naar mogelijkheden om in 
die breedte te ondersteunen. Hij wil 
het liefst de sponsoring labelen aan de 
jeugdopleiding. Begin daar, zorg voor 
de basis en pluk daar uiteindelijk de 
vruchten van. Een mooie parallel met 
zijn vader die bij de herstart ook bij de 
basis begon (de inkoop) om uiteindelijk 
de klant tevreden te krijgen. En zo is de 
cirkel rond.

Dan nog even kort over de nieuwbouw. 
Het belooft prachtig te worden, maar hij 
is, net als velen met hem, wat sceptisch 
over het openbare karakter van het 
complex. Bij het Glaspark kwamen ze 
daar ook snel van terug. En hoe hij een 
kermis op dat openbare veld moet zien, 
weet ‘ie nog niet. Wat als het een week 
regenachtig is geweest? Ga jij dan door 
de modder naar de botsautootjes? En 
hoe mooi samen (Voetbal, een school 
en de inwoners van de wijk) optrekken 
ook klinkt, bij de eerste ellende moet je 
ervoor waken dat samen niet verandert 
in ‘wíj’ en ‘zij’, want dan is dat harde werk 
van iedereen voor niets geweest. En 
natuurlijk moet je iedereen oproepen om 
de boel netjes te houden en met respect 
voor de spullen van een ander gebruik 
te maken van het complex, maar soms 
is ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald’ nog beter. We gaan het zien.

JK en MvL
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Ondertussen zijn ze niet weg te denken 
uit de kantine van Leerdam Sport. Arie 
en Bea staan al jarenlang achter de bar 
en doen veel voor de club. Beide zijn 
ze al rond de 50 jaar actief bij Leerdam 
sport als voetballer, voetbalster, trainer, 
vrijwilligers en kantinebeheerders.

Arie en Bea komen vanaf hun jeugd 
bij Leerdam Sport en kwamen er altijd 
graag. Bea heeft een aantal jaar bij de 
vrouwen gevoetbald, maar na drie jaar 
hield ze het voor gezien. Arie stond 
daarentegen jarenlang onder de lat bij 
Leerdam Sport en heeft één anekdote 
over zijn voetbaltijd, die hij nooit zal 
vergeten. Arie vertelt: ‘’In 1986 stond 
ik in het 2de op doel tegen Feyenoord 
2. Toentertijd speelden wij heel hoog. 
Tijdens de wedstrijd schoot een speler 
van Feyenoord hard in de kruising, dus 
een doelpunt voor Feyenoord. Feyenoord 
was helemaal door het dolle heen en 
rende naar de cornervlag. Alleen schoot 
hij de bal zo hard de kruising in dat de bal 
terug het veld in kwam, daarom floot de 
scheidsrechter niet voor een doelpunt. 
Onze coach schreeuwde dat we door 
moesten gaan dus John Klok, die hij al 
in zijn handen had, schoot de bal snel 
naar Frits Abbel. Frits scoorde de 1-0, 
terwijl alle Feyenoord-spelers nog bij de 
cornervlag stonden. 1-0 was toen ook 
de uitslag. Je moet het gezien hebben, 
anders geloof je het niet.”

Na een aantal jaren de toenmalige 
kantinebeheerders geholpen te hebben, 
werden Arie en Bea gevraagd om de 
kantine over te nemen. Arie en Bea 
staan tot op de dag van vandaag nog 
steeds met veel plezier biertjes te 
tappen bij deze unieke club. Bea vertelt 
wat Leerdam Sport zo uniek maakt: 
‘’Het is een familie- en volksvereniging 
waar Iedereen gelijk is en gelijk wordt 
behandeld. Bij Leerdam Sport mag 
iedereen lekker zichzelf zijn’’. Bij deze 
familievereniging hebben Arie en Bea 
veel leuke dingen meegemaakt. De 
kampioenschappen waren uiteraard 
hoogtepunten uit onze jaren in de 
kantine. “Iedereen kwam altijd gezellig 
in de kantine wat drinken en daardoor 
moest de kantine ook groter worden.” 
De jaren voor het eerste kampioenschap 
was de kleine kantine genoeg om de 
mensen te verwelkomen, maar daarna 

moest de grote kantine open. “De club 
was weer helemaal op de kaart gezet”.
Wanneer Arie en Bea het leukste moment 
uit moeten kiezen, valt de keuze op het 
100- jarige bestaan van Leerdam Sport. 
De expositie en het feest was mooi om 
mee te maken. Er kwamen veel oude 
bekenden op af en er werden mooie 
herinneringen gedeeld. Het was een 
feest om in de kantine te staan. Helaas is 
er een dag na de expositie ingebroken, 
maar dit kon de pret van de dag ervoor 
niet verpesten.

Naast alle mooie Leerdam Sport 
momenten, hebben Arie en Bea ook 
veel andere herinneringen opgedaan. 
Zo stonden Arie en Bea in de kantine 
bij timmerdorp, het internationale 
toernooi, Samen Loop Voor Hoop, 
glasstadmars, bruiloften en zelfs een 
doopfeest. Arie en Bea vertellen met 
trots over deze evenementen en hun 
bijdrage hieraan. Zo vertelt Arie: “Een 
aantal jaren geleden moesten wij het 
timmerdorp organiseren, terwijl we dat 
totaal niet gewend waren. Het was voor 
ons helemaal nieuw en we moesten 
het op onze eigen manier invullen. 
Vooral de kijkavond op woensdag was 
heel leuk en spannend om te doen. 
Natuurlijk hoorden we van anderen hoe 
het normaal gesproken verliep, maar we 
wilden onze eigen invulling eraan geven. 
Bea en ik besloten een frietkar te huren, 
waardoor iedereen snel zijn/haar frietje 
kreeg. Het was een succes en iedereen 
was er blij mee’’.

Ook vertelt Arie met trots over het 

internationale toernooi, waarbij elftallen 
uit het buitenland met een tent op 
de traphoek verbleven en overdags 
wedstrijden speelden. ‘’Ik heb toen voor 
zo’n 500 man nog patat staan bakken en 
dat zijn dingen die je nooit meer vergeet”. 

De meest aangrijpende gebeurtenis is 
voor Arie en Bea het Samenloop voor 
Hoop evenement, waar er 24 uur gelopen 
werd om geld op te halen voor de strijd 
tegen kanker. Bea vertelt: ‘’Het was een 
hele indrukwekkende gebeurtenis, wat 
heel veel indruk op ons heeft gemaakt’’. 

Ook hadden Arie en Bea het over hun 
toekomst bij Leerdam Sport. Na alle 
jaren in de kantine bij Leerdam Sport 
te hebben gestaan, vinden beiden dat 
het binnenkort tijd wordt om meer te 
genieten van het leven samen met de 
kleinkinderen. In de komende jaren gaan 
ze het nieuwe gebouw draaiende maken, 
omdat het veel werk gaat zijn en ze het 
zo goed mogelijk willen achterlaten voor 
de opvolgers. Wanneer ze vinden dat 
het tijd is, zullen ze het overdragen. Arie 
en Bea willen zich niet druk te hoeven 
maken over hun opvolgers, maar 
weten dat het lastig zal zijn om nieuwe 
kantinebeheerders te vinden. Bij de 
vraag wat de gedroomde kandidaten 
zijn, antwoorde ze: ‘’Mensen met een 
Leerdam sporthart, die gebekt genoeg 
zijn en de uitdaging aan durven gaan.” 
Natuurlijk zullen Arie en Bea niet volledig 
weggaan bij Leerdam Sport. Ze hopen 
lekker op zaterdag te kunnen kijken naar 
de wedstrijden of op een andere manier 
te genieten van deze mooie club.

Verhalen van achter de bar..

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.
 

VV I J F H E E R E N L A N D E NI J F H E E R E N L A N D E N LL E E R D A ME E R D A M



       15         DE BRUG I December 2021

Familiedagcommissie.
Wie zijn jullie, en wat doen jullie?
De Familiedagcommissie bestaat in de 
huidige samenstelling sinds 2011. Ton 
van Lent, John Klok, Jaco Brongers, Dick 
de Jong, Dick Kruijs, Ruud Keinemans, 
Johan Teuling en Marcel van Leusden 
zijn toen gestart. In de loop der jaren 
staan meer mensen ons bij, denk aan 
Sven Stam, Salim Jabbr, en anderen 
bij de feitelijke uitvoering op de dag 
zelf. Het jaar vóór ons 100 jarig bestaan 
(in 2012) zijn wij gestart. De bedoeling 
was om de Familiedag met het oog op 
het jubileumjaar 2012, nieuw leven in te 
blazen. En dat lukte, al zeg ik dat zelf. 

Wij slagen er sindsdien in, en dat dus 
tot en met 2019, want daarna speelde 
Covid 19 ons parten, om de Familiedag 
kosteloos voor de deelnemers te 
houden, met dank aan onze sponsoren. 
Dat zijn (bekende) lokale bedrijven, 
maar ook slaagt ons incasso team 
er in om ieder jaar menig Leerdam 
Sporter een financiële bijdrage te laten 
doen. Bovendien verzorgden wij tijdens 
de thuiswedstrijden van het 1e elftal 
draaimiddagen m.b.v. het ‘rad van 
avontuur’. Dat is met de afnemende 
belangstelling voor de wedstrijden van 
het 1e elftal een steeds grotere uitdaging 
geworden. Waar we voorheen bij wijze 
van spreken lootjes tekort kwamen, 
moeten we nu soms leuren met die 
lootjes. Wij hopen en verwachten eerlijk 
gezegd dat het nieuwe complex/kantine 
ook daaraan een nieuwe impuls geeft, 
zodat de lootjes weer makkelijker van 
de hand gaan. Dat alles zorgt voor (net) 
voldoende financiële armslag waarmee 
onze penningmeester Jaco Brongers 
steeds weer een sluitende begroting 
weet op te stellen. 

De organisatie draait eigenlijk al jaren 
blindelings en op rolletjes. Iedereen 
weet wat er verwacht wordt en hoewel 
een enkeling vooral delegeert, komt het 
toch altijd op z’n pootjes terecht. We zijn 
vanaf ‘s ochtends vroeg druk met de 
opbouw en er mag wel eens iemand in 
een hoog bed van brandnetels vallen of 
ietwat scheef op een hoge trap in een 
ballenvanger verstrikt raken, overall 
komt alles voor elkaar. 

En hoewel - ik denk- Dick Kruijs ooit met 
het idee kwam om samen iets te gaan 
maken van de Familiedag, draaien we nu 
vooral op de initiatieven van ene Ruud 
Keinemans. Hij is onmiskenbaar de 
aanjager van de commissie geworden. 
‘Ruud Rules’ zogezegd. En dat doe ‘ie 
heel goed. 

Er wordt gevoetbald tussen 
familieteams op halve velden, er zijn 
meerdere opblaas speelattributen, 
van springkussen tot waterglijbaan, er 
worden poffertjes gebakken, gezichten 
geschminkt, een enveloppenkraam, de 
kampioenen worden gehuldigd, er is 
een ballonnenwedstrijd en we sluiten af 
met een (gratis) BBQ. Vaak hebben we 
ook een live artiest. Geen Kings of Leon 
uiteraard, maar Kees Neerings maakt 
ook een aardig feestje. En soms valt 
zo’n artiest niet echt mee, zeker als blijkt 
dat de voorzitter beter bij stem is dan de 
ingehuurde zanger. En wat eigenlijk ook 
opvallend is, we hebben eigenlijk altijd 
goed weer! 

Afgelopen jaar is er helaas geen 
familiedag geweest, hebben jullie op 
een andere manier de club geholpen?
Als Familiedagcommissie was er niets 
te doen. De mogelijkheden waren er 
gewoonweg niet, en omdat alles onzeker 
bleef is er ook niets geïnitieerd. En 
vergis je niet, meerdere mensen uit deze 
commissie nemen ook deel in andere 
commissies. Dus hoewel de Familiedag 
commissie niets kon doen, zijn we met 
z’n allen op andere vlakken evengoed 
actief voor de club. Denk daarbij aan de 
werkgroep accommodatie, de werkgroep 
inrichting kantine, de sponsorcommissie, 
de redactie van De Brug, trainer/leider 
van (jeugd)elftallen en de oud papier 
ophaalgroep. En misschien vergeet ik er 
nog een paar. 

Hebben jullie grote plannen voor 
aankomende familiedag?
Plannen zijn er altijd, maar de financiële 
armslag is bepalend. We kunnen niet 
risicoloos van alles organiseren, dat is 
helder. We hebben wel eens gedacht 
om tóch een beperkte financiële bijdrage 
te vragen aan degenen die met de BBQ 

mee-eten aan het eind van de dag, maar 
wij willen eigenlijk geen concessie doen 
aan het oorspronkelijke idee van de 
Familiedag: gratis! 

We gaan zien of het aan het eind van 
komend seizoen lukt om met iets 
verrassends te komen, al was het maar, 
omdat we 2 Familiedagen hebben 
moeten overslaan, én omdat het (als 
de voortekenen niet bedriegen) op ons 
nieuwe complex staat te gebeuren. Dat 
moet memorabel worden. Als iemand 
een leuk idee heeft, laat dat vooral horen.

Hoe verwachten jullie dat een 
familiedag een bijdrage levert aan het 
beeld van Leerdam Sport als club?
De Familiedag is sinds 2011 vaste prik 
(geworden). Ergens in juni, na afloop 
van het seizoen. Ik weet niet of mensen 
lid worden, omdát er een Familiedag is, 
maar feit is wel dat velen er naar uitzien. 
Want wat is er eigenlijk mooier om met 
je gezin/familie (ik heb teams van opa, 
zoon en kleinzoon gezien! GEWELDIG!) 
te ballen. Het gaat om niets, alleen om 
gezelligheid. En wat dacht je er van dat 
wij als klein clubje uit West, in staat zijn 
om deze seizoensafsluiting al sinds 2011 
kosteloos voor te schotelen. Met dank 
uiteraard aan sponsoren en donateurs. 

Ik denk dat iedere andere activiteit en 
zeker niet alleen de Familiedag, naast 
de eigenlijke trainingen en wedstrijden, 
zorgt voor leven in de club. Dan 
hoop je dat het opvalt bij anderen/
buitenstaanders e/o aspirant leden en ze 
denken: hè, dat is een actieve club, niet 
alleen voor leden en of op voetbalgebied, 
maar ook op andere vlakken , alsmede 
voor de familie van de leden
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De sponsorcommissie is een 
belangrijk onderdeel van deze club. 
De club is heel dankbaar voor haar 
sponsoren, die een zeer belangrijke 
factor zijn in het voortbestaan van 
Leerdam Sport. Deze sponsoren 
komen natuurlijk niet uit de lucht 
vallen en zodoende zijn er mensen 
nodig die sponsoren benaderen. De 
sponsorcommissie houdt zich onder 
andere hiermee bezig, maar vervult 
ook andere taken. Om meer inzicht 
te verschaffen in het takenpakket van 
deze mensen, hebben wij hen wat 
vragen voorgelegd. Wat doen zij zoal 
en hoe willen zij ervoor zorgen dat 
Leerdam Sport naar een hoger plan 
gebracht wordt?

Wie zijn jullie, en wat doen jullie?
Wil Sleeuwits is sponsorcommissielid van 
het 1e uur. Sinds jaar en dag is hij druk met 
het uitbreiden van zijn sponsornetwerk. 
Voorheen deed hij dat met vele anderen, 
in wisselende samenstellingen, maar 
ik wil 1 naam expliciet noemen: wijlen 
Jan Sleeuwenhoek. Jan was jarenlang 
een van de drijvende krachten van 
de sponsorcommissie, zelfs toen zijn 
gezondheid het al niet meer toeliet was 
hij er druk mee. Bedrijven benaderen, 
eigenlijk gewoon naar binnen lopen en op 
de man af vragen of zij onze club willen 
steunen door een bal te sponsoren, 
een advertentie te plaatsen in ons 
clubblad De Brug, of een reclamebord te 
verkopen. En als het helemaal goed ging 
een shirtsponsor strikken. De laatste 
jaren was het groepje dat zich met 
sponsoring bezighield eigenlijk beperkt 
tot eerdergenoemde Wil Sleeuwits 
en John Klok. John heeft vanwege 
zijn werkzaamheden toegang tot een 
netwerk waarmee wij m.n. op het gebied 
van kleding e.d. prima deals kunnen 
sluiten. En hij heeft ook een creatieve 
kant, die zorgt voor de juiste opmaak 
van bv. banners, reclames, logo’s en 

vlaggen. Daarnaast is hij een meester in 
de (foto)compositie e/o inrichting. Altijd 
de juiste stijlen e/o kleuren bij elkaar. En 
als het even kan in rood/wit. En Wil? Wil 
is de lopende encyclopedie en weet wie 
bij welk bedrijf hoort.

Sinds de plannen voor het nieuwe 
sportcomplex, en met name de zelf 
aan te kleden kantine concreet werden, 
hebben 3 veteranen (op voetbal gebied) 
zich bij  de commissie gevoegd. Dick 
Kruijs, Dick de Jong en Ton van Lent 
zijn degenen die zich bezig houden met 
het enthousiasmeren van bedrijven voor 
Leerdam Sport. Alles met het doel om 
die bedrijven te binden aan Leerdam 
Sport. Dat kan in allerlei vormen.
Zo begonnen we vorig jaar met de 
actie om wedstrijdballen aan de man te 
brengen. De titel voor die actie kwam 
uit de koker van John en werd een 
groot succes.  Ik meen dat we tegen de 
80 ballen verkocht hebben. Voor een 
clubje als Leerdam Sport niet mis. En 
dat geldt ook als 1e actie van de nieuw 
samengestelde sponsorcommissie. 

Natuurlijk gaat het erom om geld te 
genereren voor de club, maar daarnaast 
is het ook  belangrijk om te proberen 
met die sponsor een langere relatie op 
te bouwen dan ‘alleen’ die wedstrijdbal. 
Bij de een past dat beter dan met de 
ander, dat is helder, maar in feite is 
iedere sponsor waardevol.

Vervolgens zijn we gestart met het aan 
de man brengen van banners voor 
op het in december ‘20 opgeleverde 
kunstgrasveld. Dat is van een iets 
andere orde. In €’s dan. Bovendien 
gaan we dan een overeenkomst aan 
voor een periode van 3 jaar. Dus daar 
waar 80 ballen in rap tempo verkocht 
werden, gaat dat iets langzamer met de 
banners. Desalniettemin zijn er in relatief 
korte tijd toch een fiks aantal bedrijven 

bereid gevonden die ‘zich’ rondom het 
kunstgrasveld presenteren. En uiteraard 
is er zolang er gebouwd wordt, alleen 
ruimte op het kunstgrasveld, maar straks 
als het hoofdveld is aangelegd, 
is daar uiteraard ook ruimte. 
Sponsoren kunnen kiezen waar zij hun 
banner geplaatst willen zien. Op 1 veld, 
maar uiteraard ook op 2 velden. Graag 
zelfs.

Wij hebben een aantrekkelijk banner- 
pakket, al zeg ik het zelf. Het is een 
pakket voor een banner van 5 meter 
lang en 75 cm hoog. De kosten en huur 
bedragen €250,- per jaar. 2 banners, 
op 2 velden kosten €400,- per jaar. 
De overeenkomst gaan we aan voor 3 
jaar. En wij dragen de kosten voor evt. 
beschadiging van de banner. Zeg nou 
zelf, best aantrekkelijk toch?

Welke sponsoren hebben jullie 
afgelopen seizoen aangetrokken?  
Corona gooide bij ons ook wel wat roet 
in het ten. Alles lag stil, je hebt zogezegd 
niets te verkopen, niets is zeker, dat 
maakte het niet makkelijk, maar goed, 
desondanks zijn we t.b.v. de financiering 
van de aankleding van de kantine tóch in 
gesprek met een aantal sponsoren. Dat 
loopt en er zijn toezeggingen gedaan 
voor bijdragen. Dat zijn we nu aan het 
invullen. Het loopt dus. Dat gaan jullie 
allemaal zien. Op de site, op de app, 
of beter nog in het echt! Wij zijn positief 
gestemd. Er is al een leuke bijdrage 
binnen van het Rivierenland fonds. 
En er was al geld gegenereerd via de 
crowdfunding actie en de wedstrijdballen, 
maar de kosten voor de inrichting en 
aankleding van de kantine zijn hoog, 
want we moeten alles vernieuwen. Dus 
niet alleen tafels en stoelen, maar ook 
de bar, de volledige keukeninrichting 
en de verlichting. Iedere bijdrage is 
dus welkom. Daarnaast is er een partij 
die zich bij het Bestuur meldde en die 

opperde om de club, als het complex 
klaar is, een flinke steun in de rug te 
geven, dat is veelbelovend.  

Hoe vinden jullie dat de acties met 
de banners langs het kunstgrasveld 
gaat?
Als ik alleen de banners bekijk, en 
ik maak geen onderscheid tussen 
al die sponsoren, dan gaat het 
om  Verhoeks Bloemen, Inkstation 
Vianen, Metal Service Europe, 
Het Europaplein, TML transport, 
Kroeze cultuurtechniek,  Hemens 
barbershop, Unive, Dent All Care, 
Fysio Temminck, Dental Artist BV, 
Mooi haar By Sandra, SP&E Projects, 
M3 Gezondheidscentrum, Harvas 
Natuursteen, Plus Teeuw, Barten 
Grondverzet, Alles Works, G&G 
Maairobots, LDM Vision/Arimann 
Juwelier Stift, Beja Cafetaria (2 banners), 
Keurslager Rien Baas, Robibest, Van 
Schaik Fietsen, Electroworld en Tuin en 
Parktechniek De With. het Rivierenland 
fonds. Dat is rekening houdend met de 
sponsorcommissie die nog maar ‘net’ 
begonnen is een prima resultaat tot dus 
ver. Zeker als je ook rekening houdt 

met de beperkingen van Corona. Ook 
voor veel bedrijven  e/o sponsoren was/
is  het een onzekere tijd.

Hebben jullie nog speciale acties om 
sponsoren aan te trekken voor het 
komende seizoen?
De aandacht is nu vooral gericht op het 
genereren van geld t.b.v. de kantine, als 
dat rond is kijken we verder. We hebben 
daar al wel ideeën over, maar die 
moeten nog verder uitgewerkt worden. 
Eerst de kantine.  Overigens, als iemand 
een idee t.b.v. sponsoring heeft of zelf 
contacten met een bedrijf heeft dat 
welllicht geïnteresseerd is dan houden 
wij ons uiteraard aanbevolen.

Hoe brengt de sponsoring Leerdam 
Sport naar een hoger niveau volgens 
jullie?
Een nieuw complex, met mooie 
kleedkamers en kantine  trekt aan. 
Natuurlijk, dat gaat niet vanzelf, maar 
zeg nou zelf, zijn jullie die TL verlichting 
in de huidige kantine ook niet een beetje 
beu. Of zoals een andere voetballer 
een jaar of wat geleden tegen mij zei op 
een zaterdagmiddag na een wedstrijd 

V.L.N.R J. Klok, D de Jong. T van Lent, D. Kruijs, W. Sleeuwits

van ons 1e elftal over de kantine:  “ 
THet straalt ook niéts uit”. Of mijn 
voormalige buurman: “Voor de 
gezelligheid hoef je daar niet naar 
binnen te gaan”. Dat wil je eigenlijk niet 
horen, weten of meemaken, toch?  
Dus het via sponsoring te verkrijgen 
geld zorgt voor een mooie omgeving, 
een kantine waar het gezellig  en goed 
vertoeven is. Dat is 1.  
                                                                 
En natuurlijk de groei van de club 
gebeurt op het veld, maar zonder geld 
moet je het alleen van goedwillende 
vrijwilligers hebben. Let wel, dat is geen 
diskwalificatie, maar als je als club 
echt wat wil opbouwen, zeker bij ons, 
moet je aan de onderkant beginnen. 
Dat betekent een jeugdcoördinator en 
een jeugdtrainer aantrekken die met 
een goed plan en een contract van een 
paar jaar,  gaan bouwen. De jeugd heeft 
letterlijk de toekomst. Dus wij denken 
dat je daar moet beginnen.  Dat en 
een gedegen plan zou zijn vruchten af 
moeten werpen. En uiteraard zou het 
prachtig zijn als de aantrekkingskracht 
van ons nieuwe complex zodanig is dat 
spelers zich vanzelf aan melden.

Sponsorcommisie.
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Zou je jezelf kunnen voorstellen?
‘Aan de hand van mijn vader liep ik, Eric 
van Beuningen, op mijn 7e verjaardag 
naar meneer Donkers verderop in de 
straat. Bij hem mocht ik me melden 
als lid van voetbalvereniging Olympia 
Horssen. Zoals mijn grote voorbeeld, 
mijn vader, werd ik keeper. Maar na een 
jaar onder de lat gestaan te hebben en 
nagenoeg geen bal van dichtbij gezien 
te hebben, werd ik veldspeler. Mijn hele 
‘voetbalcarrière’ heb ik als laatste man 
op de velden in de regio doorgebracht 
en als 17-jarige debuteerde ik in het 
eerste elftal. De liefde voor voetbal is 
nooit meer weggegaan. Nu ben ik 55, 
inmiddels vader, partner, architect en 
eigenaar van Croonen architecten. Niet 
meer actief voetballend, maar nog wel 
steunend lid van dezelfde club.

Heb je al eerder een clubgebouw voor 
een voetbalvereniging ontworpen?
Als architect heb ik inmiddels voor 
diverse verenigingen hun nieuwe 
clubhuis mogen ontwerpen; allemaal 
anders, maar altijd in nauw overleg met 
de mensen die de club een warm hart 
toedragen. Zo hebben wij onder andere 
voor Orion, De Treffers, SC Millingen, 
Jonge Kracht, Olympia en Leones 
een nieuwe accommodatie mogen 
ontwerpen en uitvoeren.

Kun je uitleggen hoe het ontwerpen 
van het clubgebouw is verlopen?
Voor Leerdam Sport ’55 zijn de eerste 
schetsen en een ontwerpvisie gemaakt 
zonder dat er een gesprek heeft 
plaatsgevonden met de club. Deze 
schetsen en visie zijn gepresenteerd 
aan de gemeente Vijfheerenlanden 
en leden van LS ’55. De club heeft 
uit 3 andere presentaties gekozen 
voor onze ontwerpvisie en vanaf dat 
moment zijn we samen met het bestuur 

en de leden op zoek gegaan naar het 
optimale complex binnen het budget 
en de wensen van de club. Hierbij vind 
ik de toegankelijkheid, de ontmoeting, 
de multifunctionaliteit en de relatie 
met het mooie spelletje ‘voetbal’, de 
belangrijkste uitgangspunten.

Zijn er bijzondere gebeurtenissen 
geweest?
Bijzonder was onze benadering van de 
opgave. De vraag aan alle architecten 
was om een clubhuis te ontwerpen 
óp de kleedkamers. Wij hebben dit 
niet gedaan en bewust gekozen voor 
een kantine als ontmoetingsruimte op 
een terp met uitzicht over alle velden 
en een groot terras om het gebouw. 
Van jullie voorzitter hoorde ik later het 
volgende: ‘jullie plan was ingediend 
en wij vonden het helemaal niets, maar 
na de toelichting en de presentatie van 
het ontwerp en de visie, was iedereen 
overtuigd van de kwaliteit en de kansen 
voor Leerdam Sport ’55.

Zijn er specifieke dingen meegenomen 
in het ontwerp?
Een belangrijk ontwerpuitgangspunt 
is geweest om het clubgebouw als 
middelpunt van het sportpark vorm te 
geven als ontmoetingsplek. Daarom 
hebben wij voorgesteld om de 
kleedkamers op maaiveld te situeren 
met een catacombestructuur, zodat 
er korte looplijnen zijn naar de velden. 
De kantine ligt op een terp, waardoor 
er rondom uitzicht is op alle velden en 
de relatie met de sporters wordt gelegd. 
De kleedkamers zijn verbonden met de 
kantine en de kantine is bereikbaar vanaf 
een groot terras aan de voorzijde van 
het clubgebouw. Hierdoor is de kantine 
van alle zijden te bereiken en kan de 
ontmoeting binnen, maar zeker ook op 
het terras en de tribune plaatsvinden.

Waren er dingen waar rekening mee 
gehouden moest worden vanuit 
Leerdam Sport?
Het bestuur en de leden van Leerdam 
Sport ’55 heb ik leren kennen als gezond 
‘eigenwijs’, oprecht, met een groot hart 
voor de club, maar zeker ook als reële 
mensen. ‘Gewoon’ is goed genoeg. In 
de ontwerp-overleggen stonden altijd 
de leden en het gebruik van het nieuwe 
clubgebouw voorop.
Wat vond je het lastigste aan het 
ontwerpen van het clubgebouw?
De situering van het clubgebouw midden 
tussen de velden is optimaal voor het 
uitzicht op de velden. Echter, de ruimte 
tussen de velden is beperkt en om 
hierbinnen een compact kleedcomplex 
te situeren was een uitdaging. Daarom 
zijn de doucheruimtes náást de 
kleedkamers gelegen en niet erachter. 
Hierdoor kon in het smalle bouwvolume 
toch een binnengang gemaakt worden 
voor de ontsluiting van de kleedkamers.

Waarin is het nieuwe clubgebouw 
anders dan het oude?
De positie van het clubgebouw centraal 
tussen alle velden is optimaal voor 
de beleving van voetbal. De tribune 
is bereikbaar vanaf het terras bij de 
kantine, wat zorgt voor korte looplijnen 
en dus ontmoeting van toeschouwers 
en spelers. Het clubgebouw wordt 
zeer duurzaam en is multifunctioneel 
te gebruiken. De uitstraling van het 
clubgebouw en de toe te passen 
materialen zijn eenvoudig en krachtig. 
Mooie materialen (steen en hout) 
en ingetogen kleuren zijn daarmee 
ondergeschikt aan het allerbelangrijkste: 
Leerdam Sport ’55.

Eric van Beuningen, 
Croonen architecten

In gesprek met

Eric Van Beuningen
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LEERDAM 

SPORT ’55

Achterste rij vlnr :
Desmond Main, Youssef Boudou, Juarth Leihitu, Efrath Malawau

Middelste rij vlnr :
Beyhan Konak (hoofdtrainer), Sven Stam (materiaalman), Paulo Lopulalan (teammanager), Mo El Idrissi, Yanko Leta, Benson Samuka, Lafayette Leerdam, Ray Kant, Jeffrey van Bruchem, Joseph Charway, Geert de Boer (verzorger), 

Anouk van Ingen (verzorgster), Marcel van Wijk (grensrechter)

Voorste rij vlnr :
Eloys Tapirima, Olten Boerleider, Illias Tebbaai, Mehmet Uysal, Erwin van Schilt, Roderick van Duinen, Anass Ben Moussa, Jallel Grootbleumink

Ontbrekend op de foto :
Arsenio Matomona, Sweder Selles, Reynaldo Zandhuizen, Yently Lemmer
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De jeugdopleiding is misschien wel 
het belangrijkste onderdeel van de 
club. Zonder de jeugd is er geen 
aanwas voor het eerste elftal en 
natuurlijk moet de sociale functie van 
een voetbalclub ook niet onderschat 
worden. Voor veel kinderen is een 
voetbalclub een plek waar vrienden 
gemaakt worden en waar zowel 
voetballend als persoonlijk gegroeid 
wordt. De jeugd van Leerdam Sport 
moet natuurlijk in goede banen geleid 
worden. De mensen die dit doen zitten 
in de Jeugdcommissie, die zichzelf 
voorstelt aan de hand van een aantal 
vragen.

Wie zijn jullie, en wat doen jullie?
Wij zijn het jeugdbestuur van Leerdam 
Sport, bestaande uit Klaas Hoekstra, 
Dick Schaaij, Johan Teuling en Lin van 
de Weteringh.

Wat hebben jullie het afgelopen 
seizoen gedaan?
Wij hebben de organisatie van het 
jeugdbestuur opgezet, zo hebben wij 
bijvoorbeeld contacten gelegd met alle 

trainers en leiders. Verder hebben wij 
geprobeerd zoveel mogelijk aanwezig 
te zijn voor de leden. Ook zijn er 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
zoals clinics, de Voetbaldagen en het 
Oranjefestival. Als laatste hebben wij ons 
voorbereid op het aankomende seizoen 
door bijvoorbeeld de teamindelingen te 
beheren.

Hoe vinden jullie dat de jeugd van 
Leerdam Sport er op dit moment 
voorstaat?
Om eerlijk te zijn vinden wij het 
verontrustend dat er weinig 
belangstelling is om deel te nemen 
binnen de organisatie van Leerdam 
Sport. Er staan te veel mensen langs 
de spreekwoordelijke zijlijn, waardoor 
het bemoeilijkt wordt om snel door te 
groeien. Binnen de lijnen is gelukkig 
wel vooruitgang te zien: er is weer een 
toename van het aantal jeugdleden.

Hoe gaan jullie de jeugd verder 
ontwikkelen binnen Leerdam Sport?
Door verschillende cursussen aan te 
bieden, hopen we diverse trainers en 

leiders de mogelijkheid te geven om 
verder te groeien. Zodra het mogelijk 
is, hopen wij ook een jeugdcoördinator 
aan te kunnen stellen. Dit alles met als 
doel om de jeugd van Leerdam Sport, 
alsmede onze organisatie, nog verder 
vooruit te brengen.

Waar hopen jullie dat de jeugd van 
Leerdam Sport over 5 jaar staat?
Er zijn veel mensen die deze club een 
warm hart toedragen. Wij hopen dat meer 
van deze mensen bereid zullen zijn om 
te helpen binnen de organisatie. Of het 
nou gaat om training geven, onderdeel 
worden van een commissie, alle hulp is 
heel erg welkom. Wat de jeugd betreft 
hopen we weer uit te kunnen breiden 
en over vijf jaar minstens één team te 
hebben in elke leeftijdscategorie.

Van de jeugdcommisie.

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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De Kabouters.

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 

Leerdam Sport is een club van jong 
en oud. Waar we aankomend seizoen 
vijf seniorenelftallen inschrijven, is er 
ook een aardig aantal jeugdspelers 
dat namens Leerdam Sport ten strijde 
zal treden. De jongste Leerdam 
Sporters, de Kabouters, zullen 
aankomend seizoen getraind worden 
door Roxanne van Dijk. Aan de hand 
van een aantal vragen kunt u kennis 
maken met haar en haar team.

Kan jij je als train(ster) voorstellen?
Ik ben Roxanne van Dijk, 40 jaar oud 
en moeder van maar liefst 5 kinderen: 
Devon, Rilana, Deruano, Tj en Ty. In 
mijn jeugdjaren heb ik met heel veel 
plezier bij Leerdam Sport gevoetbald. 
Ik ben begonnen bij de meisjes en 
daarna ging ik naar de dames. Destijds 
ben ik gescout en kwam daardoor 
bij de Dordtse selectie, beter bekend 
als de Leeuwinnen. In zekere zin heb 
ik dus in Oranje gespeeld. Vanwege 
mijn vroege moederschap moest ik 
helaas stoppen met mijn grote passie, 
voetballen. Toch kriebelde het elke 
keer als ik een bal zag, maar helaas 
ben ik al te oud voor damesteams.  

Toen ik de oproep van de 
kaboutertrainingen zag dacht ik: ‘’Ja 
dat is leuk voor mijn eigen kinderen en 
zo ben ik toch weer bij mijn vertrouwde 
clubje. Beide jongens vonden en vinden 
het geweldig! Tijdens de tweede training 
ben ik benaderd door Klaas Hoekstra 
met de vraag of ik iets voor de kabouters 
en/of andere teams zou kunnen 
betekenen. Daar hoefde ik niet lang over 
na te denken, want zo kon ik toch weer 
op het veld staan en een droom uit laten 
komen.

Hoe vonden jullie dat het afgelopen 
seizoen met de kabouters is verlopen?
Het afgelopen seizoen met de kabouters 
was hartstikke leuk. Alle kinderen 
hebben altijd ontzettend veel zin in de 
training, soms zijn ze al moe voordat 
we überhaupt begonnen zijn. Zodra ze 
bezig zijn, is dat snel voorbij. Het is een 
heel leuk groepje kinderen. Ze maken 
nooit ruzie, helpen elkaar en luisteren 
ook allemaal goed. Zelfs de verlegen en 
onzekere kinderen bloeien helemaal op 
en dat is geweldig om te zien. Er wordt 
heel veel gelachen en ze hebben er 
plezier in, dat is het belangrijkste!

Hoe willen jullie de jongens en meisjes 
van de kabouters de overstap laten 
maken naar de andere jeugdteams?
Ik denk dat we ze goed moeten 
begeleiden, in kleine stappen. 
Ook kunnen we ze apart een paar één-
op-één trainingen geven, zodat ze klaar 
zijn voor het echte werk.

Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen met de 
kabouters?
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. 
Door ziekte van een van mijn kinderen 
kon ik niet bij de laatste training zijn en 
zodoende heb ik geen “afscheid” kunnen 
nemen van de kindjes. Dit seizoen gaan 
we in ieder geval er elke zaterdag weer 
een voetbalfeestje van maken!
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Het derde jeugdelftal is de JO-8. Deze 
voetballers staan dit jaar onder leiding 
van Jorik Post, Ridvan Elmaci en 
Robert Usmany. Hoe zit dit team in 
elkaar en wat verwachten zij van 
aankomend seizoen? We vroegen het 
de trainers. 
 
Kunnen jullie je als trainers 
voorstellen? 
Wij zijn Jorik Post, Ridvan Elmaci en 
Robert Usmany. Jorik is 33 jaar en is de 
vader van Milo. Ridvan is 37 jaar en is de 
vader van Ibrahim. Robert is 42 jaar oud 
en is de vader van Ryan. 
 
Hoe is het afgelopen seizoen voor de 
spelers verlopen? 
Het afgelopen seizoen is de groep een 
stuk groter geworden, wat natuurlijk altijd 
positief is. 

Het bleek voor ons ook een kunst om 
ervoor te zorgen dat elke speler de juiste 
aandacht kreeg, die zou passen bij het 
niveau van de speler. 
 
Kunnen jullie iets vertellen over het 
elftal? 
Wij vinden dat dit team een heel mooie 
mix van plezier en talent heeft. Hierbij is 
goed zichtbaar dat sommige kinderen 
heel goed leren om in een team te 
functioneren, waarbij andere kinderen 
juist voetballend veel beter worden.  
 
Wat is het sterkste punt van de JO8? 
De JO-8 is heel goed in staat om er 
samen voor te gaan. We hebben een 
hoge teamspirit en plezier staat bij ons 
voorop. Als dit allemaal goed gaat, komt 
voetballen vanzelf. 

Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen met de 
spelers? 
We gaan meer focussen op 
het indribbelen, oog voor elkaar 
hebben en het positiespel. Dus minder 
spelen op een kluitje. Samen met het 
kameraadschap moet het een prachtig 
seizoen worden!

Team JO-8.

Bezoek ook onze social media outlets.

Leerdam Sport twitterLeerdam Sport website Leerdam Sport facebook Leerdam Sport instagram

Fantasie team: Erwin Niks
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 kennen Erwin Niks natuurlijk 
allemaal als speler van het 1e elftal van 
de jaren 90 en het begin van de jaren 
2000 waarmee hij grote successen heeft 
beleeft, maar nu gaan we hem vragen 
vaar zijn favoriete team.

Voor mij persoonlijk was eigenlijk het jaar 
2000 het hoogtepunt waarmee ik met het 
1e elftal kampioen ben geworden. 
Een geweldig jaar en een geweldig team 
was dat! Wat dat betreft had dat net zo 
goed mijn ‘fantasie team’ kunnen zijn. 
En oh ja, om niet te vergeten het jaar 
2007 met het 3e elftal de ‘oudjes’, ook 
een prachtig jaar beleeft waarmee ik ook 
kampioen ben geworden. Ook dit had 
dus zomaar mijn ‘fantasie team’ kunnen 
zijn, en zo kan ik nog wel effe doorgaan 
(haha).

Ik hoop dat jullie van mijn team hebben 
kunnen genieten.
Ik wens jullie verder allemaal veel plezier 
en succes toe op ons gloednieuwe 
sportpark LEERDAM SPORT “55! Tot 
ziens.

Hierbij draag ik het stokje over aan 
mister nr. 14 van Leerdam Sport: 
Johan Teuling.
Succes jongen.

Ton Boei

Peter Vink

Robert Usmany

Vico Vink

Sam Papilaja

Dick Kruijs

Marco Vink Elie Horbeek

Bert Gozems

Louis Tuasuun

Erwin Niks

WISSEL:
12. Yilmas Toktaz.
13. Danny Sleeuwits.
14. Emory Usmany.
15. Ben Verhoef

LEERDAM 

SPORT ’55



       29         DE BRUG I December 2021 DE BRUG I December 2021     28

Yanko Leta is een nog volslagen onbekende binnen Leerdam 
Sport. Wij als panel wilden daar natuurlijk zo snel mogelijk 
verandering in brengen. Hij is een van de nieuwe gezichten 
binnen de club, dus uiteraard willen we hem zo snel mogelijk 
leren kennen. Aan de hand van een aantal vragen vertelt hij 
kort over zichzelf.

Kun jij je als nieuwe speler voorstellen?
Ik ben Yanko en ik ben centrale verdediger. Hiervoor heb ik bij 
Geinoord en Elinkwijk gespeeld.

Wat heeft er dan voor gezorgd dat je de overstap hebt ge-
maakt naar Leerdam Sport?
Dat is gebeurd door een aantal mensen dat hier al in het team 
zat. Zij hebben contact met mij gezocht en zodoende ben ik 
hier. Een aantal mensen van dit team kende ik dus al.

Wat verwacht jij komend seizoen van het team?
Ik hoop dat we voor promotie gaan, kampioen zou nog mooier 
zijn. Voor mezelf wil ik met name veel minuten maken.

Dit seizoen zijn er een aantal nieuwe 
gezichten te zien in het eerste elftal 
van Leerdam Sport. Sommige van 
deze gezichten zijn compleet nieuw bij 
de club, anderen zijn oude bekenden. 
Een van deze oude bekenden is Ray 
Kant, die weer terug is op het oude 
nest. Om u een inzicht te geven in 
zijn beweegredenen om weer terug te 
keren naar Leerdam-West, stelden wij 
hem een aantal vragen.

Hoe is het afgelopen seizoen, bij 
Heukelum, voor jou verlopen?
Het was lastig natuurlijk, in verband 
met corona heb ik niet echt superveel 
gespeeld. Voor mij persoonlijk was het, 
eigenlijk, één van de minste jaren die ik 
in het voetbal heb meegemaakt.

Even voorstellen.Ray Kant.

Ook Benson Samuka is nieuw bij onze club. Hij komt, net als 
Yanko Leta, over van Geinoord. Geinoord ligt natuurlijk niet 
per sé om de hoek en zodoende vroegen wij ons af hoe hij 
in Leerdam-West terecht is gekomen. Ook hij stelt zichzelf 
even kort voor, waarbij we met name benieuwd waren naar 
zijn keuze voor Leerdam Sport. 

Kun jij je als speler voorstellen?
Mijn naam is Benson. Ik ben linksbuiten, maar sinds ik bij Leer-
dam Sport speel, speel ik ook als linksback. Ik ben begonnen 
bij SV Kampong, waarna ik naar DVSU en Geinoord gespeeld 
heb. 

Wat heeft jou ertoe gedreven de keuze te maken voor Leer-
dam Sport?
Allereerst zag ik eigenlijk geen uitdaging meer bij Geinoord. Ik 
heb er zelfs over nagedacht om helemaal te stoppen met voet-
ballen. Uiteindelijk kwam ik in contact met Yanko, die me vroeg 
om mee te gaan naar Leerdam Sport. Wij hebben ook samen 
bij Geinoord gespeeld, dus dit leek me wel leuk.

Wat hoop jij met dit team te bereiken?
Sowieso willen we bovenin eindigen en op zijn minst meedoen 
voor promotie. Voor mezelf wil ik veel spelen, mezelf verder 
ontwikkelen en kijken of ik een betere speler kan worden.

Want wat is voor jou de reden ge-
weest om weer terug te komen naar 
Leerdam Sport?
Heimwee. Simpelweg heimwee. 

En waar heeft dat heimwee dan mee 
te maken, bijvoorbeeld de suppor-
ters of iets anders?
Alles eigenlijk. Met name de supporters 
en de accommodatie. Ik voel me hier 
als een vis in het water natuurlijk. Ik 
was ongeveer zeven of acht jaar oud 
toen ik hier kwam voetballen en vanaf 
mijn vijftiende mocht ik al af en toe 
meetrainen bij het eerste elftal, waarna 
ik op mijn zestiende wel echt mijn 
debuut maakte.

Wat zijn je persoonlijke doelen voor 
dit seizoen, heb je bijvoorbeeld een 
bepaald aantal doelpunten in je 
hoofd?
Over persoonlijke doelen heb ik eigenlijk 
nog niet echt nagedacht. Als ik er zo 
over nadenk wil ik sowieso boven de tien 
doelpunten eindigen, mits ik gewoon 
mijn minuten maak natuurlijk. Voor de 
rest wil ik hier gewoon lekker plezier 
hebben. 

Wat denk jij dat dit elftal dit jaar kan 
brengen in de competitie?
Voor dit jaar vind ik het een beetje lastig 
in te schatten. Als het vertrouwen erin 
komt kun je zeker wel voor de top-3 gaan. 
Als iedereen gewoon lekker vrij voetbalt 
en gewoon zijn ding doet, kunnen we 
misschien wel richting promotie gaan. 
Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
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Team JO-10. Team JO-14.

De JO-10 is niet het jongste jeugdelftal 
van Leerdam Sport. Wel staat deze 
onder leiding van de jongste trainer, 
Xander van Holten. Ook Xander heeft 
de vragen van ons panel beantwoord, 
om een klein inkijkje te geven in ‘ZIJN’ 
Leerdam Sport JO-10.

Kun jij je als trainer voorstellen?
Mijn naam is Xander van Holten, speler 
en trainer bij Leerdam sport. Dit is mijn 
3de seizoen als speler en trainer. Begon 
als stagiair bij de club en ben afgelopen 
seizoen trainer/coach geweest van de 
JO-9. Zelf speel ik, na in veel teams te 
hebben gespeeld, in het vriendenteam. 
Hierdoor heb ik zelf geleerd dat plezier 
in het spel op één staat, wat ik dan over 
probeer te brengen op de kinderen. Ook 
hoop ik nog vele jaren de jeugd naar een 
hoger niveau te krijgen. Zelf heb ik ook 
de trainerscursus gedaan bij de KNVB, 
waar ik ervaring heb mogen opdoen 
op het allerhoogste niveau van trainer/
coach. Mede hierdoor te bereiken wat 
we allemaal zo graag hopen, Leerdam 
sport weer de club van Leerdam maken.

Hoe is het afgelopen seizoen voor de 
spelers verlopen?
We hebben een leuke groep gehad. We 
zijn het afgelopen seizoen begonnen 
met een klein groepje, maar deze 
werd steeds groter doordat er veel 
aanmeldingen kwamen gedurende 
het seizoen. Met deze groep hebben 
we de laatste wedstrijden voor de 
regio cup goed gespeeld. Door twee 
overwinningen en één nederlaag hebben 
we het seizoen toch nog leuk afgesloten.

Kun je iets vertellen over het elftal?
Het is een team met veel verschillende 
individuen. We hopen dat we aankomend 
seizoen kunnen wennen aan een vaste 
samenstelling, om als een echt team te 
kunnen functioneren.

Wat maakt JO-10 een bijzonder team 
binnen Leerdam Sport?
Door het enthousiasme die de kinderen 
meenemen naar elke training en 
wedstrijd, zodat ze steeds beter worden. 
Ook het feit dat veel spelers de wil 
hebben om met hogere teams binnen de 
club te spelen, is bijzonder te noemen.

Hoe verwacht jij dat komend seizoen 
zal gaan verlopen met de spelers?
Als dit team grotendeels bij elkaar kan 
blijven, heb ik hoge verwachtingen voor 
aankomend seizoen. Als de spelers 
dezelfde instelling blijven houden van 
vorig seizoen en een klein beetje gehoor 
aan de trainer kunnen geven, zie ik ons 
veel wedstrijden winnen.

Ons hoogste jeugdelftal van 
aankomend seizoen staat onder 
leiding van maar liefst drie trainers. 
De mannen van de JO-14 zullen 
getraind worden door Johan Teuling, 
Ruud Keinemans en Arne van Voorst. 
Wie zijn deze mannen? U leest het 
hieronder.  
 
Kunnen jullie je als trainers 
voorstellen? 
Wij zijn Johan Teuling, 
Ruud Keinemans en Arne van Voorst. 
Komend seizoen zijn we wederom 
trainers van het JO-14 elftal, een elftal 
wat we reeds een aantal jaren trainen en 
begeleiden. Ruud is ooit begonnen als 
trainer/ coach. Arne en Johan haakten 
later aan.  We zitten in de luxe situatie 
dat we met z’n drieën zijn, hetgeen 
makkelijker is, maar bovenal gezelliger. 
Plezier staat voor ons bovenaan en al 
het andere is bijzaak. 
 
Hoe is het afgelopen seizoen voor 
de spelers verlopen? Willen we daar 
een antwoord op geven dan zullen we 
het eigenlijk aan de spelers zelf moeten 
vragen. We hebben wel gemerkt dat de 
jongens het jammer vonden dat er geen 
wedstrijden werden gespeeld. 

Het was lastiger om de teamspirit erin 
te houden. Desondanks merkten we 
door de enthousiaste en vrijwel volledige 
opkomst op elke training dat het animo 
om te voetballen er zeker wel was. Het 
nieuwe kunstgrasveld speelt daarin 
waarschijnlijk wel een rol en is voor alle 
spelende leden natuurlijk een hele fijne 
aanwinst! 
 
Kunnen jullie iets vertellen over het 
elftal? 
De basis van het huidige JO-14 elftal 
bestaat eigenlijk al vanaf de mini’s. 
Gaandeweg de jaren zijn er wat jongens 
bijgekomen, maar zijn er jammer 
genoeg ook een aantal afgevallen. In 
deze leeftijdsklasse zit Leerdam Sport 
niet overdreven ruim in de spelers 
waardoor we een samengesteld team 
hebben qua leeftijd. Het gevolg hiervan 
is dat er onderling wel wat verschil zit 
in fysieke gesteldheid. De één is wat 
langer, de ander weer sneller. Met de 
juiste teamspirit kun je elkaar echter juist 
aanvullen en versterken. Het komende 
jaar beginnen we met 13 spelers, maar 
iets meer spelers zou dus prettig zijn. 

We zijn blij met elke versterking, maar 
bovenal missen we vooralsnog een 
enthousiaste keeper! 
 
Zijn er veel wijzigingen in het elftal ten 
opzichte van vorig jaar? 
Aan het einde van vorig seizoen hebben 
we helaas afscheid genomen van een 
aantal spelers, maar gelukkig was er ook 
weer een aantal aanmeldingen waardoor 
we het komende seizoen weer vol goede 
moed van start gaan. 
 
Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen met de 
spelers? 
Het belangrijkste doel voor ons en de 
spelers is dat er met plezier getraind 
en gevoetbald gaat worden. Daarnaast 
proberen we uiteraard de jongens een 
positieve ontwikkeling mee te geven op 
voetbaltechnisch vlak. Hopelijk gaan we 
ook wat meer wedstrijden voetballen in 
het komende seizoen. In de trainingen 
proberen we aandacht te besteden aan 
omschakelen en het benutten van de 
ruimtes, maar alles begint met humor en 
plezier! 
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Bij Leerdam Sport wordt niet alleen 
gevoetbald. Naast het veld staat de 
sfeer binnen de club ook hoog in het 
vaandel. Om ook de leden die niet 
voetballen te betrekken bij de club 
worden er regelmatig activiteiten 
georganiseerd. Deze activiteiten 
worden allemaal in goede banen 
geleid door de Activiteitencommissie. 
Wat voor activiteiten organiseren zij 
en hebben ze nog ideeën voor het 
aankomende seizoen? We legden het 
aan ze voor.

Wie zijn jullie, en wat doen jullie?
Wij zijn vrijwilligers vanuit de club die 
verschillende activiteiten organiseren 
voor zowel leden als niet leden.

Welke activiteiten hebben jullie 
ondanks corona het afgelopen jaar 
gehouden? En op welke zijn jullie het 
meest trots?
Er wordt geprobeerd om voor iedere 
leeftijdscategorie ieder jaar wat te 
organiseren. 

Kunnen jullie je als trainers 
voorstellen?
Hoi, wij zijn Milan en Roald. We spelen 
allebei in de senioren; Roald in het 3e en 
Milan in het 4e. Wij zitten ons hele leven 
al op voetbal en zijn er dus ook helemaal 
gek van.

Kun je iets vertellen over wat jullie 
meenemen bij jullie eigen elftallen 
voor de kinderen van de JO-7?
De teams waar Milan en ik in zitten lijken 
veel op elkaar, het is er altijd gezellig 
en we houden allemaal van voetbal. 
Deze liefde voor voetbal, hopen wij de 
kinderen mee te geven.

Hoe is het afgelopen seizoen voor de 
spelers verlopen?
Wij weten niet helemaal hoe afgelopen 
seizoen voor de spelers is verlopen, want 
dit is onze eerste seizoen als trainer.

Dit jaar waren door Corona de 
mogelijkheden beperkt maar hebben 
we o.a. het jaarlijkse Sinterklaasfeest, 
de Paas- activiteit en meegeholpen met 
de andere commissies aan de grootste 
activiteit van dit jaar ‘Het Oranjefestival’.
Tijdens dit festival konden zowel leden 
als niet leden in de leeftijdscategorie van 
4 t/m 12 jaar de gehele middag onder 
begeleiding van spelers van het 1e , 4e 
en diverse vrijwilligers deelnemen aan 
diverse activiteiten. 
Denk hierbij aan een voetbalclinic, 
schminken, bingo, springkussen etc. 
Mede door de vele sponsoren en 
vrijwilligers was dit voor de club een 
geslaagde dag!

Welke activiteiten willen jullie gaan 
organiseren als corona het toelaat het 
aankomende seizoen?
Dat is voor nu nog lastig aan te geven 
maar wij n nog een festival te kunnen 
organiseren. Een feestavond zou na alle 
Corona maatregelen natuurlijk helemaal 
fantastisch zijn!

Hoe gaan jullie samen met de andere 
commissies activiteiten binnen 
Leerdam Sport organiseren?
We hebben binnen de club diverse 
commissies die allemaal hun steentje 
bijdragen aan welke activiteit dan ook. Via 
de communicatie- en mediacommissie 
proberen we echter ook zoveel 
mogelijk sponsoren en vrijwilligers te 
zoeken die onze activiteiten mogelijk 
maken. Daarnaast zorgen zij ook 
voor de promotie van de activiteiten. 
Met het jeugdbestuur proberen we 
in samenwerking activiteiten neer te 
zetten zoals het Oranjefestival. Bij de 
familiedag, die georganiseerd wordt 
door de familiedagcommissie, proberen 
wij ook altijd ons steentje bij te dragen.
Wat erg belangrijk is om te beseffen, 
zonder vrijwilligers zijn er geen 
activiteiten, we zijn daarom ook nog 
dringend op zoek naar nieuwe leden 
voor onze activiteitencommissie.

Hoe denk jij dat de spelers de overstap 
van de kabouters naar de JO7 gaan 
ervaren?
Ik denk dat de stap naar JO-7 wel even 
wennen gaat zijn, maar na een tijdje 
zullen ze het op een half veld vast veel 
leuker vinden dan op een kabouterveld!

Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen met de 
spelers?
Ik verwacht dat we dit seizoen met z’n 
allen veel gaan leren, maar bovenal 
natuurlijk heel veel plezier gaan hebben! 
Ik hoop jullie snel te zien op de training!
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De grootste verandering binnen 
de seniorenelftallen zal die van 
het nieuwe Leerdam Sport 3 zijn. 
Afgelopen seizoen heeft de club 
kennis gemaakt met deze jonge 
spelersgroep, die vol enthousiasme 
hun plaatsje binnen de club wilden 
veroveren. Vorig seizoen voetbalden 
zij nog als vijfde elftal, dit seizoen 
zullen zij het Derde zijn. Op de sociale 
media heeft u ongetwijfeld al het 
nodige van hen gezien, maar om ze 
nog iets beter te leren kennen, hebben 
we een aantal jongens gevraagd of ze 
wat vragen wilden beantwoorden.. 
 
Kunnen jullie je voorstellen als team?
Wij zijn het oude Leerdam Sport 5, het 
team wat voorlopig buiten het veld meer 
heeft gepresteerd dan erbinnen. Wij 
zijn sinds juni 2020 een nieuw team en 
vanwege corona hebben we nog weinig 
wedstrijden kunnen spelen. Dit team is 
opgericht door echte Leerdam Sporters 
(Justin, Sandro en Desmond), die 
ervoor gezorgd hebben dat er nieuwe 
echte Leerdam Sporters zijn ontstaan. 
De jongens die van LRC, Heukelum 
en Asperen zijn gekomen, hebben 
doorgekregen dat er maar één club de 
mooiste is in de regio. 
 
Hoe is het afgelopen seizoen 
verlopen? 
Het afgelopen seizoen is een leuk en 
heftig seizoen voor ons geweest. Op 
het veld was het wennen aan elkaar, 

omdat de meeste nog niet met elkaar 
gevoetbald hadden. We zijn het seizoen 
begonnen met een combinatie van 
ervaren voetballers en jongens die 
voor het eerst voetballen. Het plezier 
staat voorop, toch zouden we graag 
wedstrijden willen winnen. Helaas is 
het, mede door het stoppen van de 
competitie, niet gelukt om een wedstrijd 
winnend af te sluiten. Alleen zijn veel 
zaken belangrijker dan een wedstrijdje 
winnen of verliezen. Het overlijden van 
onze coach Joep heeft ons dit doen 
realiseren. 
 
Kunnen jullie iets vertellen over het elftal? 
Zoals in de vorige vraag naar voren is 
gekomen, hebben wij buiten het veld 
veel leuke dingen laten zien. Dit zegt 
iets over het plezier dat we met elkaar 
hebben. De derde helft is voor ons 
een bekend begrip, waarin we graag 
karaoke zingen en een welverdiend 
biertje drinken. Helaas kwam er redelijk 
snel een einde aan het seizoen en 
dus ook onze derde helft. Toch wilden 
we nog iets leuks doen. Omdat wij het 
leuk vinden om actief te zijn op sociale 
media, hebben we daarom vier leuke 
afleveringen gemaakt van onze eigen 
talkshow en bleven we leuke dingen 
posten op Instagram. 
 
Is er veel veranderd ten opzichte van 
het afgelopen seizoen? 
Voor een team dat net bij elkaar is, is 
er redelijk wat veranderd binnen ons 

elftal. Dit is niet gek als je kijkt naar de 
gemiddelde leeftijd van ons elftal, wat 
rond de 19 zal liggen. Er zijn vijf jongens 
weggegaan, vanwege een stage of een 
minor die ze gaan volgen, verder weg of 
in het buitenland. Wij hopen Bodhi, Job, 
Rick, Erin en Rein in de toekomst weer 
te ontvangen. Gelukkig komen er drie 
jongens van de oude 017 bij ons spelen, 
waardoor onze gemiddelde leeftijd weer 
wat naar beneden gaat. Wij zijn heel 
blij dat Tristan, Michael en Wisam ons 
komen versterken 
 
Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen? Gaan 
jullie in dit seizoen jullie eerste 
overwinning binnenslepen? 
Dit seizoen hopen we geen talkshows 
meer te hoeven maken, maar elke week 
op het veld te kunnen staan. We zullen 
wel verslag doen van onze wedstrijden 
op Instagram, dus u hoeft niks te missen. 
We hadden al een gevoel dat we goed 
bezig waren voordat Corona weer 
roet in het eten gooide en dat werd dit 
seizoen beloond met onze eerste twee 
overwinningen en een gelijk spel. We 
hebben erg veel zin in om weer in het 
veld te staan, want dat hebben we erg 
gemist. Ook hebben we Arie en Bea 
gemist, dus we kijken ook uit naar de 
volgende derde helft! naar de volgende 
derde helft! 

4e elftal.3e elftal.

Kunnen jullie je voorstellen?
IIn het begin bestond het 4e 
elftal hoofdzakelijk uit een hechte 
vriendengroep van oud 1e elftal spelers 
die de zaterdagafdeling van Leerdam 
Sport weer nieuw leven ingeblazen 
hebben. Deze mannen waren te fanatiek 
om na een (in hun ogen) geslaagde 
voetbalcarrière de schoenen aan de 
wilgen te hangen en besloten op een 
heel recreatief niveau door te gaan met 
het spelletje. De zaterdagmiddag werd 
toen al standaard afgesloten onder 
het genot van een lekker biertje. In de 
afgelopen jaren zijn sommige van deze 
mannen gestopt, noodgedwongen of 
vrijwillig, maar wel altijd op hun eigen 
manier betrokken gebleven bij het 4e 
elftal. De leegtes die deze mannen 
hebben achtergelaten zijn opgevuld met 
jonge nieuwe leden die 2x 45 minuten 
fanatiek met het spelletje bezig zijn en 
de wedstrijd ook gewoon de 3e helft nog 
actief meedoen. Sommige van de wat 
oudere spelers hebben letterlijk zelfs 
persoonlijk nog voor de nieuwe aanwas 
gezorgd. Dus de appel valt in dit geval 
zeker niet ver van de boom.

Hoe is het afgelopen seizoen 
verlopen?
Dat is net als bij de meeste verenigingen 
zowel sportief als sociaal natuurlijk op 
een heel laag niveau verlopen. Dit jaar is 
in vergelijking met alle andere jaren als 
lid van Leerdam Sport slecht geweest 
voor het groepsgevoel. Maar gelukkig 
bleek tijdens de seizoen afsluiter met de 
wedstrijd tegen het 5e met aansluitende 
de BBQ dat het groepsgevoel bij 
het 4e nog steeds aanwezig is. De 
zaterdagmiddag werd gelukkig weer op 
de vertrouwde manier en in grote getale 
afgesloten.

Kan je iets vertellen over het elftal?
Het elftal bestaat uit een mix van oude 
ervaren en deels versleten mannen die 
de combinatie van het spelletje voetbal 
en de 3e helft te leuk vinden om te missen 
en gezellige jonge gasten die allemaal 
een eigen reden hebben om niet bij de 
selectie te spelen. Waarschijnlijk is de 
goede sfeer en het groepsgevoel bij ons 
in het elftal voor velen de reden dat ze 
bij ons blijven hangen. We lachen samen 
en we huilen/treuren samen..

Hoe vinden jullie dat jullie de naam 
Leerdam Sport 4 mogen behouden?
Onze hele merchandising is gebaseerd 
op het feit dat wij het 4e van Leerdam 
Sport zijn. Niet alleen in Leerdam en de 
buurgemeenten maar ook ver buiten 
onze regiogrenzen hebben wij de 
afgelopen jaren een bijna legendarische 
en angstaanjagende naam opgebouwd

Hoe verwachten jullie dat komend 
seizoen zal gaan verlopen?
Het begin van het nieuwe seizoen verliep 
wat moeizaam vanwege de naweeën 
van corona. En niet alleen vanwege de 
nog beperkt geldende maatregelen die 
onze vrienden Mark en Hugo uit Den 
Haag ons nog opleggen. Bij de meeste 
jongens van het 4e moesten er nog wat 
coronakilo’s af en de conditie op peil 
worden gebracht. Zodra dit gerealiseerd 
is (eind maart/begin april) verwachten 
we een sportief succesvol restant van 
het seizoen. De verwachting is wel dat 
iedereen dit voetbalseizoen fit genoeg is 
voor de 3e helft!
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Er is het nodige geschoven in de seniorenafdeling van 
Leerdam Sport. Een aantal teams dat al jaren meedraait, 
zal niet meer onder dezelfde naam door het leven gaan. 
Een van deze teams is Leerdam Sport 2, dat tot vorig 
seizoen bekend stond als Leerdam Sport 3. Om u allen 
toch te laten weten hoe dit team eruitziet, is de captain 
door ons panel aan de tand gevoeld.

Kun jij je als captain voorstellen?
Ik ben Marcel Hennekes, 44 jaar, getrouwd en heb 2 dochters. 
Ik ben al heel wat jaartjes actief als voetballer bij Leerdam 
Sport en hoop dit nog wel wat jaren vol te houden.

Hoe is het afgelopen seizoen verlopen?
De wedstrijden die we hebben kunnen spelen vorig seizoen 
gingen als vanouds. De ene week liep het lekker en de andere 
week liep het net iets lekkerder bij de tegenstander.

Kun je iets vertellen over het elftal?
Ons elftal bestaat uit jongens die één ding gemeen hebben, 
we willen allemaal graag winnen. Anderzijds weten we ook dat 
er belangrijkere dingen zijn naast het voetbal. Dat is het gezin, 
want we zijn bijna allemaal jongens met vrouw en kinderen, 
uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Hebben jullie de promotie van het 3e elftal naar het 
2e elftal groots gevierd?
Groots gevierd? Nee zeker niet... Of we nu het 3e of het 2e 
zijn, we zullen niet anders gaan voetballen. We hopen wel dat 
we niet allemaal tegen jonge gasten moeten voetballen, want 
we zijn geen 18 meer. Als het goed is blijven we spelen tegen 
dezelfde elftallen uit de regio, dus dat zou heel mooi zijn.

Hoe verwachten jullie dat komend seizoen zal gaan 
verlopen?
We zullen er alles aan doen om wedstrijden te winnen, maar 
ook zullen we wedstrijden verliezen. We zullen er in ieder geval 
voor zorgen dat we, bovenal, plezier hebben!

2e elftal. Team zondag.
Kunnen jullie je voorstellen?
Wij zijn Leerdam Sport 2 zondag en zijn nog het enige elftal wat 
bij Leerdam Sport op de zondag speelt.

Hoe is het afgelopen seizoen verlopen?
Er is weinig actie geweest, maar we hebben zoveel mogelijk 
proberen te trainen met een vaste groep liefhebbers. Altijd in 
een partijvorm waarbij Ton of Jaco standaard na een dik uur de 
“winnende” scoort. Onze oosterburen zijn er niets bij.

Kun je iets vertellen over het elftal?
We zijn zo’n twintig jaar geleden begonnen als veteranenteam 
in een speciale veteranenafdeling. Daarin zijn we twee keer 
kampioen geworden. Het was een competitie met en beperkt 
aantal elftallen en je kwam ieder seizoen weer dezelfde tegen-
standers tegen. Dit ging vervelen en toen zijn we in een regu-
liere competitie ingedeeld. Er bestaat nog steeds een select 
groepje van een speler of 4 van het eerste uur, maar in de loop 
van tijd zijn we aardig verjongd. Inmiddels zijn we enorm inclu-
sief en hebben spelers onder ons uit alle hoeken van de wereld 
en van alle leeftijden. Het ontbreekt alleen nog aan dames; dus 
dames meldt u aan.

Wat maakt het voetballen op zondag beter dan het voetbal-
len op zaterdag?
Om te beginnen is het niveau natuurlijk stukken hoger en op 
zaterdag is er over het algemeen meer te doen dan op zondag. 
Bovendien spelen we vaak in de ochtend, zodat je s’ middags 
vrij bent en nog even naar Ponypark Slagharen kan.

Hoe verwachten jullie dat komend seizoen zal gaan 
verlopen?
We hebben er weer een aantal nieuwe jongens bij dus ver-
wachten we toch weer stappen te maken. Nadat we al eerder 
Cyrill Menges hebben kunnen contracteren, hebben we nu ook 
een andere oud eerste elftal speler gestrikt in de vorm van Mar-
co Luksen. Hij was al eerder bij ons wezen kijken maar hikte 
nog tegen het niveau aan. Na wat video analyses en looplijn-
sessies hebben wij hem er toch van kunnen overtuigen om de 
stap te wagen. We kijken ook erg uit naar de samenwerking 
met onze Broekgraaf Hagenaar met Feijenoord achtergrond en 
de snelste neef van Stevie. Na een gewonnen wedstrijd gaan 
twee van onze spelers met dezelfde ouders er meestal vanuit 
dat we kampioen worden, maar voor de andere spelers staat 
vooral het plezier voorop, al is af en toe winnen geen bezwaar.

Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.
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Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
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De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!
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showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond
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www.fransdebruyn.nl
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Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl
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Uit de oude doos.

Clubnieuws Mei 1946
Leerdamsche voetbalvereeniging

„SPARTA” - LEERDAM
Kampioens-Nummer
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