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Accountancy - Belastingen - Advies

Grant Thornton: 
de lokale 
adviseur van 
wereldklasse
Deskundig. Betrokken. 
Servicegericht. Internationaal 
georiënteerd. Onafhankelijk.
 Dat is wat u van Grant 
Thornton kunt verwachten. 
De sparringpartner bij u om 
de hoek én de professional met 
een brede nationale en interna-
tionale kennis en ervaring. 
 Grant Thornton werkt voor 
een verscheidenheid aan cliënten: 
bedrijven in het MKB-segment, 
grotere nationale en inter-
nationale ondernemingen, dga’s 
en vermogende particulieren. 

www.gt.nl

Wij bieden onze cliënten een 
compleet pakket van diensten 
op het gebied van accountancy, 
fiscale, juridische en specialis-
tische zaken.

Grant Thornton
Schipholweg 68d

Postbus 2154
2301 CD  Leiden

T 071 - 524 09 09 
www.gt.nl

lekker vers brood

verrukkelijk gebak

heerlijk banket

verrassende specialiteiten

DA COSTASINGEL 33 DORPSSTRAAT 115

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK HAZERSWOUDE-DORP 

TELEFOON 071-341 28 53 TELEFOON 0172-58 78 64

BESTELFAX 071-341 64 35

DE FA M I L I E BA K K E R
VI S S E R,  B A K K E R S M E T E E N T R A D I T I E

De Erkende Hoofdaannemer
”Kwaliteit in de bouw herken je zo”
Voor nieuwbouw van woningen, stallen en

bedrijfsgebouwen.
Alle onderhoudswerken en verbouwingen.

Aanleg van betonpaden en erfverhardingen,
bruggen, beschoeiingen en heiwerk.

Wij verzorgen Uw bouwaanvraag 
en vergunningen.

Dorpsstraat 241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

Bij ons bent u aan het juiste adres voor het verzorgen van uw
Financiële administratie
Loonadministratie
Jaarrekeningen 
Belastingaangiften
(Fiscale) Adviezen
Ook voor particulieren

Rijndijk 209a - 2394 CC HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 
Telefoon 071- 3416747 - Fax 071-3414058 
Email info@deschepper.nl
Website www.deschepper.nl

A D M I N I S T R A T I E - &
A D V I E S K A N T O O R

R. F. M. D E S C H E P P E R B . V.

AUTOHUIS DE JONG
VOOR BETAALBAAR ONDERHOUD

APK (gratis bij een grote beurt, diesel en benzine)
ONDERHOUD AUTO’S, BEDRIJFSAUTO’S EN MOTOREN

VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S
VERKOOP NIEUWE AUTO’S 

SCHADEREPARATIE
BANDEN OPSLAG (zomer en winter)

         ADRES: RIJNDIJK 57 HAZERSWOUDE RIJNDIJK
         TEL.NR: 071-3414768
         FAXNR: 071-3414672
         WEBSITE: WWW.AUTOHUISDEJONG.NL
         EMAIL: INFO@AUTOHUISDEJONG.NL

Is dit geen  
mooie plaats  

voor uw  
advertentie?

sponsoring@bernardus.nl
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S.V. Bernardus
Sweelincklaan 1
2394 GP Hazerswoude Rd
Tel. (071) 341 38 56
E-mail
redactie@bernardus.nl
Website:
www.bernardus.nl

Bestuur:

Voorzitter:
Kaspar Scheltema

Secretaris:
John van Haastrecht

Penningmeester:
Erlanda van der Horst

Bestuurslid WTC:
Ralph Wesseling

Bestuurslid COTO:
Vacature

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Vacature

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Vacature

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus april 2018

Van de redactieVan de redactie
In de bus valt het clubblad. Of deze in uw bus blijft vallen is aan u. Lees hiertoe het formulier 
elders in het clubblad. Overigens is het een clubblad met heel veel informatie en hele leuke 
artikelen. Niet missen het interview met de vertrekkende en komende voorzitter. Althans 
als de algemene ledenvergadering akkoord gaat met de kandidaatstelling. Ook aandacht 
voor Gerard van der Meer in de rubriek “De oude doos”. Gerard heeft ons overigens een 
uniek archief nagelaten. Ook aandacht voor degene die ons ontvallen zijn. En geniet van de 
prachtige foto’s uit het verre Afrika waar Bernardus “voortleeft”.

Wij wensen jullie wederom veel plezier met het lezen van dit clubblad.

De redactie

Digitalisering clubblad
Met ingang van het volgend seizoen wordt het clubblad niet meer 
gedrukt en bezorgd, maar is op de site te lezen.

Na overleg met het bestuur is er op de onlangs gehouden 
jaarvergadering een voorstel ingediend en aangenomen om het 
clubblad nog maar beperkt  op papier uit te geven. Een van de 
redenen is het kostenplaatje. Het clubblad in de huidige vorm is een 
behoorlijke kostenpost. 

Het voorstel is als volgt: het clubblad wordt op de site geplaatst 
(en wellicht ook op andere social media). Als er leden zijn die het 
clubblad graag in papieren versie willen blijven ontvangen dan 
kunnen zij dit aangeven en zal voor hen het clubblad afgedrukt 
en bezorgd worden.

In ditclubblad is een formulier geplaatst waarop leden kunnen 
aangeven dat zij voor een papieren versie opteren. Degene die 
niet reageren krijgen met ingang van het nieuwe seizoen dus geen 
clubblad meer in de bus, maar kunnen deze op de site lezen.

De redactie.
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Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 16.00 - 22.00 uur
Zondag en feestdagen van 12.00 - 22.00 uur

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

Wij verzorgen ook
de catering bij u thuis
of op kantoor!

C

A F

E

D E E G E L A N T I E R

Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

Franse Automaterialen b.v.
import - export
Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
Tel.: 0252-233305, Holland

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Technisch Installatie Bedrijf

DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Voor al uw installatiewerk!

Dorpsstraat 31

2396 HB  Koudekerk a/d Rijn

Tel. 071 - 341 50 22

Leo Wortman Fax 071 - 341 30 10

MEDO   CEAN

Rijndijk 3A, 2394 AA, Hazerswoude
Tel (071) 34 19 117 

Fax. (071) 34 13 116   
e-mail: info@tibdeboer.nl

www.tibdeboer.nl

CENTR. VERWARMING

ELEKTROTECHNIEK

GAS

WATER

DAKWERKEN

LUCHTBEHANDELING
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Van de voorzitterVan de voorzitter
Pluk de dag
Nu de dagen weer langer worden en de 
oosterse kou verdwenen lijkt te zijn, maken 
wij ons op voor het laatste deel van de 
competitie, die dit jaar tot eind mei zal 
doorgaan. Wij zijn benieuwd wie dit jaar voor 
het kampioenschap gaat strijden. Dat geldt 
helaas niet voor de Heren
en Dames selectie. Met name de Heren 1 zal 
er nog hard aan moeten trekken om niet op 
de laatste plaats uit te komen. Maar na een 
mindere periode waar net alles de verkeerde 
kant op viel worden nu door de Heren 1 
gelukkig weer punten gepakt en kan het nog 
spannend gaan worden…

Omdat Kickers en mogelijk nog andere 
teams naar de zaterdag gaan, is de kans 
groot dat er maar 1 team gaat degraderen. 
Dus pluk de dag en ga ervoor! Deze 
instelling paste ook goed bij Nick van der 
Laan, ons jeugdlid die helaas op 9 maart op 
veel te jonge leeftijd is overleden. Maar de 
manier waarop hij zelfs in zijn moeilijke 
situatie het beste eruit probeerde te halen is 
heel bijzonder en kunnen wij een voorbeeld 
aan nemen. En dan kunnen er dingen 
gebeuren die niemand voor mogelijk had 
gehouden.

Plak de plaatjes
Zoals niemand zal zijn ontgaan is de 
Hoogvliet plaatjesactie ook weer van start 
gegaan.
Met veel enthousiasme worden de plaatjes 
in het voor ieder lid persoonlijke boek 
gespaard.
Ik ben benieuwd wie als eerste het boek vol 
heeft. Bij ons thuis zijn we nog wel even 
bezig om de drie boeken compleet te 
krijgen… Maar erg leuk om de foto’s van 
alle leden te hebben!

Al deze plaatjes zijn ook handig bij de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
Het zal de komende tijd namelijk ook weer 
puzzelen worden om alle (jeugd)teams 
goed ingedeeld te krijgen. En trainers en 
coaches erbij te krijgen. Verder zal het 
plaatje op het eerste blad ook anders 
worden, want na drie jaar voorzitterschap 
zal ik het stokje in september overdragen. 
Ik heb mogen ervaren wat voor een unieke, 

gezellige dorpsclub Bernardus is. Maar 
helaas lukt het mij niet om het 
voorzitterschap te combineren met mijn 
gezinnetje en de onderneming die ik 
opgezet heb.
Gelukkig hebben we in Dick Straathof een 
opvolger gevonden die de klappen van de 
zweep al goed kent.

Maar het seizoen is nog niet ten einde en 
hebben we nog leuke activiteiten voor de 
deur zoals Koningsdag, toernooien en de 
medewerkersavond op 21 april. Daar zal 
voor de 2e keer de Jan de Groot 
vrijwilligersprijs zal worden uitgereikt. 
Natuurlijk zijn we benieuwd wie Hans de 
Boer zal opvolgen, maar nog veel 
belangrijker is de waardering voor ALLE 
vrijwilligers die Bernardus rijk is! 

Kaspar Scheltema, 
Voorzitter
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Column
Dirk Jansen

Ik moet u iets bekennen, maar 
niet verder vertellen hoor.
Als kind was ik er al helemaal gek 
van, ik kon niet wachten tot de 
school uitging. Als het eenmaal 
vier uur geweest was, was ik niet 
meer te houden.
En toegegeven, het is nooit meer 
over gegaan, wat zeg ik, het is 
alleen maar erger geworden.

Idolaat
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Begonnen als een kleine jongen, met het 
eenvoudigste materiaal, voor toen nog, pak ‘m 
beet f 4,95.

En waar ben ik nu, zo’n vijftig jaar 
later beland?

Over 2 weken is het zover, de dag der dagen.
Maar professional als ik ben, a.s. zaterdag ga 
ik het terrein alvast verkennen. Welk materiaal 
ga ik gebruiken, voor welke lengte kies ik 
en hoe is de situatie op locatie? Deze en 
vele andere vragen spelen door mijn hoofd, 
maar die ga ik u, misschien wel een van mijn 
concurrenten dan, zeker niet wijs maken.
Van de week rijd ik nog even op mijn scooter 
naar Leiden, daar op de Hogewoerd kom ik 
bijna wekelijks en deel mijn ervaringen met 
mijn maten, misschien steek ik nog iets van 
hen op, iets waaraan ik op de grote dag profijt 
kan hebben.

Na een hele week onrustige nachtrust gehad 
te hebben (draaien en keren, zweten en 
dromen) is het eindelijk zover.

De avond tevoren heb ik al mijn attributen 
waarmee ik zal gaan overwinnen uitgezocht en 
in de auto geladen en alhoewel het buiten nog 
pikkedonker is, is het bij mij van binnen licht.
Onderweg kom ik nog wat late kroegtijgers 
tegen, ze zullen mij voor gek verklaren, maar 
ik heb medelijden met ze; ze weten niet wat ze 
missen.

Na twee uur rijden, gelukkig is het op dit uur 
van de dag nog heel stil op de weg, ieder 
weldenkend mens ligt immers op bed, arriveer 
ik op de plaats bestemming.
Ik meld me aan en geniet van de opgewonden 
sfeer die er hangt.
Mijn bijnaam Guus Geluk heb ik niet voor niets 
gekregen, ik heb gunstig geloot.
Alles zit mee, de omstandigheden zijn 
optimaal om eens flink uit te halen vandaag, 
wat een gedegen voorbereiding al niet van 
belang is.

Geconcentreerd ben ik al een paar uur 
bezig en staar in de oneindige oneindigheid 
(bedoelt men dit met zen?), maar het wil nog 
niet vlotten. Doe ik iets verkeerd? Nee, dat is 
onmogelijk, maar what the f… 
is er dan toch aan de hand? 

Stiekeme blikken vanonder mijn pet naar mijn 
linker en rechter buurman, die het er wel druk 
mee hebben laten mijn humeur dalen tot onder 
de toch al niet al te hoge temperatuur.
Na een uurtje of vier kleumen en verbijten zit 
het er op, de verlossende toeter gaat. 

Met z’n allen zoeken we de warmte van de 
uitspanning op waar het bier rijkelijk vloeit, de 
verhalen steeds groteskere vormen aannemen 
en het rad van avontuur overuren draait. Nu 
doe ik mijn bijnaam wel eer aan, want ik win 
een kaasplankje ….

Nog ruim twee uur rijden voor de boeg, dus 
niet te lang blijven plakken. Op de A28 kom ik 
tot overmaat van ramp nog in de file terecht, 
maar dit fileleed wordt ruimschoots teniet 
gedaan door de mededeling van Tom van ’t 
Hek (Langs de Lijn) dat Feijenoord de lastige 
bekerwedstrijd tegen Almere City met 4-3 
gewonnen heeft.

Na de auto weer uitgeladen te hebben dompel 
ik me om een uurtje of vijf (ruim twaalf uur 
later) weldadig onder in het ligbad. Moe, maar 
voldaan, ondanks dat ik geen enkele keer beet 
heb gehad.

Wat is het toch een mooie sport, dat vissen. 

N.b. deze column is gebaseerd op de 
ervaringen van een dicht bij mij staand 
familielid.

Idolaat
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teren van een aantal foto’s en ander
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We gaan weer voetbalplaatjes sparen 
van de Bernardus teams. Toen dit in het 
najaar bekend werd moest ik denken aan 
5 jaar geleden, toen ook ‘Hoogvliet’ dit 
organiseerde en ik me gelukkig prijsde 
dat ik mijn ‘weekboodschappen’ bij deze 
buurtsuper deed. Tevens kon ik de critici, 
die het misschien kinderachtig vonden om 
deze plaatjes te sparen, ervan overtuigen 
dat ik spaarde voor mijn voetballende zoon. 
Wat ik me goed kan herinneren is dat ik 
na de eerst verkregen zakjes, Gerard van 
der Meer al 3x dubbel had en uiteindelijk 
met het plaatje van Joyce de Boer het 
album completeerde. Dit gebeurde op 
een donderdagavond in de kantine. Een 
spontaan georganiseerde ‘ruilavond’, met 
Rob van Beek achter de bar en op de 
achtergrond muziek uit de jaren 70 van de 
vorige eeuw, leverde het volle boek en een 
gezellige ‘bijpraat-avond’ op. Zo kwam ik er 
toen ook achter dat Rob alleen de plaatjes 
van dames 3 spaarde.

Voetbalpaatjes sparen bestaat al heel lang. 
De eerste voetbalplaatjes die ik als kind 
spaarde was in een ‘sterren-album’. In het 
album konden de ‘voetbalsterren’ uit het 
seizoen 1969-1970 van de Nederlandse 
Eredivisie opgeplakt worden. Naast de 
bekende top 3 (Ajax, Feyenoord en PSV), 
was er in dit seizoen ook een plaatsje 
voor ploegen die inmiddels in fusies zijn 
opgegaan of niet meer bestaan, zoals 
DOS, DWS, GVAV, Haarlem, Holland Sport 
en SVV. Met resp. bekende namen als: 
Henk Verrips, Frits Flinkevleugel, Martin 
Koeman, Beertje Wentink, Jan Boskamp en 
Aad Koudijzer. De plaatjes zaten in zakjes 
van 7 stuks en kostte Fl. 0,25 per zakje 
en het album kon je voor Fl. 1,50 kopen. 
M’n gehele zakgeld moet er ongetwijfeld 
in zijn gaan zitten, in die tijd. Omdat ik de 
plaatjes destijds met plakband vastplakte, 
werd ik enkele jaren geleden toen na een 
verhuizing het album weer opdook, tot een 
‘restauratie’ van het album gedwongen. 
Doordat alles aan elkaar vastplakte, 
lieten heel veel plaatjes bij het openslaan 
spontaan los van de ondergrond.

Mijn zoon voetbalt nog steeds en ik doe 
normaliter de ‘weekboodschappen’ nog 
steeds bij ‘Hoogvliet’ en kan dus niet 
wachten op de eerste plaatjes. Ook ben 
ik benieuwd welke producten, zoals 
‘Tony’s Chocolonely’ etc. ik moet kopen 
om extra plaatjes te bemachtigen om 
de verzamelgang erin te houden. Het 
album ga ik uiteraard weer volsparen, dus 
jeugdspelers/-speelsters die bij ‘Hoogvliet’ 
de klanten willen ‘beroven’ van verkregen 
plaatjes, zal ik van me ‘afslaan’ totdat ik het 
album zelf vol heb. Ik kan ze tenslotte nog 
steeds mededelen dat ik mijn plaatjes niet 
afsta, omdat ik zelf een zoontje op voetbal 
heb (is wel inmiddels 25 ). Het sparen en 
ruilen van de plaatjes is dan ook het leukste 
van de actie. Voor de jeugd is het ook 
weer een mogelijkheid om naar buiten te 
gaan, met elkaar in contact te komen en te 
bewegen op straat in plaats van achter de 
computer te kruipen. Wel vraag ik af hoe het 
verzamelen van de plaatjes over pakweg 
vijf of tien jaar gaat? Bestaat er dan nog wel 
een verzamelalbum? Worden de plaatjes 
met de ‘drone’ thuisbezorgd? Of krijg  je na 
het boodschappen doen een code en moet 
je de plaatjes, zoals nu bij de pokemons, 
vangen op straat en in een ‘digitaal’ boek 
verzamelen? We zullen het zien, eerst dit 
boek maar volkrijgen. Dan kan het naast het 
boek van 5 jaar geleden gelegd worden om 
de vorderingen en ontwikkelingen van de 
speelster/speelsters te analyseren! Tevens 
is het voor alle spaarders en leden goed om 
via dit boek de Bernardus ‘familie’, groot en 
klein,  wat beter te leren kennen.

VoetbalplaatjesColumn
Arno de Groot
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Kledingverkoop SV Bernardus
	  

KLEDING	  VERKOOP	  S.V.	  BERNARDUS.	  
	  

Te	  bestellen	  via:	  kleding@bernardus.nl	  
Beheerd	  door	  Marianne	  de	  Groot	  en	  Barbara	  Valk	  
	  
Assortiment:	  
	  
Trainingspak	   	   	   	   €	  75,-‐	  
Shirt	   	   	   kids	   	   €	  18,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  25,-‐	  
Broek	   	   	   kids	   	   €	  15,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  18,-‐	  
Sokken	  	   	   	   	   €	  10,-‐	  
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Na vier zware avonden hadden wij als ‘bij elkaar 
geraapt zooitje’ de eer om de titel in ontvangst te 
nemen. Maar wie zijn we eigenlijk?

Als eerste hebben we Like. Deze multi talentvolle 
dame heeft expertise van meerdere genres en kan 
zeker met actualiteiten heel erg lekker uit de voe-
ten. Verder heeft ze ook erg veel talent voor rode 
wijn, hier graag volgend jaar een item aan wijden.

Verder hebben we het dynamische duo Jan en Di-
ana. Jan is ijzersterk als het om geschiedenis gaat. 
Niet vreemd gezien zijn leeftijd en ook zeker niet op 

het achterhoofd gevallen. Diana draagt op elk on-
derdeel haar steentje bij en is al sinds jaar en dag 
onze vaste notulist. Beiden hebben op het gebied 
van muziek ook het een en ander te vertellen.

Dan is er Dirk. Dirk is een groot flora- en faunafan 
en op het gebied van muziek ook ijzersterk. Verder 
leest Dirk alle kranten van voor naar achter en ook 
Bernardusvragen komen vaak op zijn bord van te-
recht. 

DEELNEMERS	BERNARDUSKWIS	2017-2018

Stand 								TEAM 										LEIDER 1 2 3 4 Totaal

1 BIJ	ELKAAR	GERAAPT	ZOOITJE LIKE	VAN	BEEK 86 93 104 91,5 374,5

2 PUNTJE	VAN	DE	TONG WOUTER	V.D.MEER 80,5 99,5 100,5 84,5 365

3 GOLLEM'S	TEAM MARCEL	WAGENVOORT 79 101,5 92 84 356,5

4 HET	Q	TEAM ANNEKE	VERHORIK 87,5 98 86 77,5 349

5 EHHHHHHH ROB	VAN	BEEK 88,5 85 91 83,5 348

6 KANSLOOS DIANA	DE	ROO 81 88,5 95 73,5 338

7 KWISCUTABEL ARNO	DE	GROOT 86 81 83 83 333

8 KWISNIKS PETER	DE	GROOT 78,5 84,5 90,5 78 331,5

9 GEITENBREIERS GIJS	V.D	SLUIS 73,5 83,5 97,5 75,5 330

10 OUDE	VELD BERT	MEIJER 78,5 86,5 88,5 76,5 330

11 STIJGENDE	LIJN TOM	VERBEIJ 79,5 92 82 75,5 329

12 WHYSKYPEDIA ANNEMIEKE	DE	JONG 79,5 76,5 86,5 77 319,5

13 KOOTVIOLEN STEFAN	KOOT 63 77 74 80,5 294,5

14 LONELY	AT	THE	TOP ANS	VAN	DER	LINDEN 61 79 86 65,5 291,5

15 TOONTJE	HOGER 65,5 88,5 89,5 0 243,5

16 NATTE	WINDEN SIDNEY	DE	SCHEPPER 0 0 58,5 78 136,5

17 TOONTJE	LAGER 61,5 0 0 61,5

Bij elkaar geraapt zooitje pakt      quiz overwinning 2017-2018Bij elkaar geraapt zooitje pakt      quiz overwinning 2017-2018
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Bij elkaar geraapt zooitje pakt      quiz overwinning 2017-2018
Tot slot hebben we nog Ayelet (beter bekend als 
Jet) en Stash. Jet is sinds twee jaar niet meer weg 
te slaan uit het team en heeft zelfs een rode draad 
finale gespeeld dit jaar. Stash is bij de hersenkra-
kers een echte meerwaarde. Gelukkig had hij het 
hele quizseizoen een alcoholvrije streak en was dus 
in topvorm.

Zoals gezegd mochten wij onszelf na vier avonden 
kampioenen van dit seizoen noemen. Maar liefst 
15 (of 13, of 14) teams hebben we daarmee achter 
ons gelaten. Vaste gezichten, maar ook een aantal 
nieuwkomers. De bijschrijvingen tijdens het seizoen 

doen vermoeden dat de competitie volgend jaar 
misschien nog groter gaat worden? Wellicht nog 
wat jeugd, want ook voor hen is er wat te halen.

Vanaf deze eervolle positie spreken we graag onze 
lof uit voor de organisatie. Keer op keer andere 
thema’s, uitdagende hersenkrakers en een nieuwe 
rode draad, ga er maar aan staan. Een boel tijd 
gaat er vast in zitten dus daarvoor niets dan hulde.

Volgend jaar mogen wij onze titel verdedigen
Ben jij onze tegenstand?

Bij elkaar geraapt zooitje pakt      quiz overwinning 2017-2018
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Op de laatstgehouden algemene 
ledenvergadering (oktober 2017) 
zijn 13 jubilarissen gehuldigd, le-
den die 40, 50 of zelfs meer dan 
60 jaar lid van S.V. Bernardus zijn.
Kees Bos, het langst lid van onze 
vereniging (maar niet sinds de 
oprichting zoals vermeld staat in 
het voorwoord van de voorzitter in 
de vorige editie van het clubblad) 
kon helaas niet aanwezig zijn bij 
de huldiging. Daarom zocht ik hem 
op, bijna in mijn achtertuin…
Kees, allereerst van harte gefeliciteerd met je 
jubileum, meer dan 65 jaar lid! Hoe gaat het met 
je gezondheid, want je was niet bij de huldiging 
aanwezig, heeft dat met elkaar te maken?
Gedeeltelijk, ik ben niet zo goed meer ter been, 
maar wat ook meespeelt is het feit dat al die 
aandacht niet zo nodig hoeft van mij.
Ok, misschien kan je jezelf voorstellen, want ik 
denk dat een groot aantal (voornamelijk jongere) 
leden niet direct zullen weten wie Kees Bos is. 
Kees Bos dus, geboren op 1 maart 1939 en 
onlangs dus 79 jaar geworden. Ik ben geboren in 
de Zonneveldstraat en heb daar gewoond zolang 
de Zonneveldstraat bestaan heeft tot de huizen 
12 jaar geleden gesloopt werden en op die plek 
de Zonneveldhof gebouwd werd. Toen ben ik 
verhuisd naar een gelijkvloerse woning in de Ori-
onhof (ik kijk zo bij jou je slaapkamer in …)
We waren thuis met 13 kinderen (8 meisjes en 
5 jongens) en dat leefde allemaal in die kleine 
huisjes; heel normaal toen, er waren alleen maar 
grote gezinnen.
Na de lagere school kon je gelijk aan het werk en 

dat was voor mij dus niet anders. Ik ben begon-
nen bij het sleepvaartbedrijf Pont (vlakbij het 
toenmalige café De Posthoorn op de kruising 
Gemeneweg-Rijndijk) die klei vervoerden voor de 
kleiwarenfabriek.
Ik heb meerdere werkgevers gehad in mijn 
arbeidzame verleden, onder andere pannenfa-
briek Oppelaar in Koudekerk, Wernink Leiden 
(tennisbanen), sloopbedrijf Ben den Hollander, 
aannemersbedrijf Egbo en als laatste stratenma-
kersbedrijf Langeveld in Alphen.
Ik ben mijn hele leven vrijgezel geweest en heb 
goed van het leven genoten.
Wanneer en hoe ben je bij toen nog R.K.S.V. Sint 
Bernardus terecht gekomen?
Het was 1951 en ik was 12 jaar en wilde zoals 
ieder jochie op die leeftijd op voetbal en als 
katholiek meldde je jezelf dus aan bij een katho-
lieke vereniging. Ik weet het nog goed, het was 
bij Herman Niekerk, die zat in het bestuur en ik 
kwam te voetballen in de aspiranten o.a. met 
“ouwe” Jan Borst (de krantenloper en van het 
sigarenmagazijn), die later in het bestuur zat en 
jarenlang jeugdleider van de A1 geweest is. Ik 
ben dus 67 jaar lid van SV Bernardus.
Hoe zag je loopbaan als voetballer er uit?
Ik heb alle jeugdelftallen doorlopen en in de 
senioren kwam ik in het 4e terecht. Dat was 
het laagste elftal; ik was niet echt een gewel-
dige voetballer. Ondanks dat heb ik toch enkele 
wedstrijden in het 1e gespeeld, ik was toen 18 
jaar en Jan van den Berg stond op doel. Aan-
vankelijk speelde ik rechtsbuiten, maar ben later 
omgeschoold tot rechtsback en nog later zelfs 
tot keeper.

Ik ben dus 67 jaar lid van 
SV Bernardus

Nadat Bernardus in 1980 naar de Rhijnenburch 
verhuisde, heb ik nog tot 1992 gevoetbald. In 
dat jaar brak ik mijn been, het was bij Alphense 
Boys, (11.45 uur) en in het elftal zaten ook Kees 

Kees Bos, een levenlang lid
door Dirk Jansen
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Klerks, Willem Elstgeest en Kees Groen. Na die 
beenbreuk ben ik gestopt met voetballen, maar 
heb nog wel een jaar of 15 gevlagd bij dit elftal.
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik helemaal ge-
stopt.
Met zo’n lange carrière moet je ongetwijfeld op 
vele hoogtepunten kunnen terug kijken?
Ja, ik ben best wel vaak kampioen geworden. 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw werden we 
met de veteranen 3x achter elkaar kampioen. 
In dat elftal zaten onder andere Bart de Roo sr., 
Huib van der Zwaan en een paar jongens van 
den Berg.
Ook een keer kampioen met het 3e, daar zat ook 
Arie de Jong in.
Verder heb ik nog op zaterdag gevoetbald met 
Leo Borst, Martien Stolp, Frans van der Meer, 
Piet Vink en Piet van den Berg. Mooie tijden!
Mijn mooiste elftal was toch wel het 4e, het was 
nog in de Groenendijk, met Jos van der Zwaan 
en Piet en Kees Zandbergen. Ook toen werden 
we kampioen.
Welke dingen zullen je altijd bij blijven?
Dat is mijn jubileumwedstrijd op 9 juni 1984. 
Ik speelde mijn 1000e wedstrijd, een onderling 
duel met mijn oude maten van het zondag-elftal 
van Jos van der Zwaan. Het was een wedstrijd 

waaraan ik mooie herinneringen bewaar en we 
spelden zoals het hoort gelijk: 5-5.
Ook de uitgaansweekendjes, meestal naar Cen-
tre Parcs, met het elftal van Kees Klerks (7e of 
8e waren we toen), zijn onvergetelijk.
De laatste jaren zien we je niet meer op ons com-
plex.
Dat klopt, ik ben niet meer zo goed ter been, heb 
in 2011 met een bacteriële infectie in het zieken-
huis gelegen en eerlijk gezegd trekt het me niet 
meer zo. 
Maar dat wil niet zeggen dar ik het niet meer 
volg.
Ik lees de verrichtingen van Bernardus nog altijd 
in de krant en ik lees ook het clubblad nog heel 
graag (op papier neem ik aan Kees, want ik kon 
geen computer bij je ontdekken, D.J.).
Wil je verder nog iets kwijt Kees?
Ja, ik heb heel veel jaren genoten bij Bernardus, 
blijf lid zolang ik leef en wens de vereniging en 
alle mensen daar om heen alle goeds toe.
Hopelijk breken de goede tijden op sportief 
gebied ook weer aan,  Oranje-Wit verdiend het 
beste wat er is.

Kees, bedankt voor dit interview en we wensen 
jou ook het beste toe.
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v.o.f.

Rijndijk 13
2394 AA  Hazerswoude
Telefoon (071) 341 23 95
Fax (071) 341 65 32

N I E U W B O U W  ●  V E R B O U W  ●  R E N O V A T I E

Erkend NVOB-lid

Marco van Alphen Sport
Sportkleding ● Promotie-/Werkkleding
Sportprijzen ● Textielbedrukking
Rosenburg 4 ● 2352 XC  Leiderdorp
Tel./Fax (071) 589 35 74
Auto-tel. 06-51 36 99 11

Zwanger,
bevallen of
kindje in
de groei?
Kijk dan op:www.jongegezinnen.nl

Ook!

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

• BOVAG • NAP • ANWB •
Rijndijk 296 • Hazerswoude • 

Werkplaats  071-341 35 12 
Schade afdeling 071-341 90 90

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

Hazerswoude
W W W . V A N S C H I E . N L

Of het nu om uw kniën gaat of om uw leven, om uw auto of om
uw bedrijf: zelfs de beste bescherming kan niet voorkomen dat
er iets vervelends gebeurt. Met alle nare financiële gevolgen van
dien. Maar daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. 
Laat dat maar aan ons over. Wij adviseren u graag over alle
vormen van verzekeringen, pensioen, hypotheek en financiering.
Voor particulieren en bedrijven. Wij
zorgen dat alles goed geregeld is,
dan kunt u uw aandacht richten op
andere, leukere dingen. Voetballen
bijvoorbeeld. Bel ons even of kijk 
op WWW.hvdpoel.nl

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

Telefoon
071 58 10 510
Telefax
071 58 91 923
e-mail
mail@hvdpoel.nlverzekeringen bv

Aannemingsbedrijf van Mil BV

Nieuwbouw ● verbouw ● onderhoud ● renovatie
Curieweg 8F ● 2408 BZ Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 - 47 70 00 ● Fax:  0172 - 47 70 07
E-mail: info@vanmil.nl ● Internet: www.vanmil.nl

Adres: Sweelincklaan 1
Tel.: 071 - 3413856
Bankrek.: 32.59.10.553
Girorek.: 36.67.729

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hazerswoude Rijndijk 63, 071-3412383

Voor stalling van caravans en vouwwagens
Ook voor onderhoud aan caravans, vouwwagens en aanhangers

 Nieuwbouw
 Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie

adv. van mil_NIEUW.indd   1 31-10-12   13:29
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HET MOMENT VAN 
…………..

Elke editie is er een gastschrijver die ons 
vertelt over zijn of haar leuke, grappige, 
boeiende, vervelende, alledaagse of 
bijzondere moment van de afgelopen 
tijd. Dat kan van alles zijn en het mag 
overal over gaan; over voetbal, politiek, 
actualiteit of over iets persoonlijks. 

Dennis Vondeling
Mijn naam is Dennis Vondeling, ik ben 38 jaar oud en 
woon in Alphen aan den Rijn. Getrouwd met Patricia en 
vader van Jayden en Mitchell.

Ik ben werkzaam in het OV bij Arriva en mijn hobby’s zijn 
wielrennen, hardlopen en ik voetbal zelf op zaterdag in 
een vriendenteam bij v.v. Alphia.

Bij Bernardus ben ik voor het 2e seizoen elftalleider van 
Bernardus 1, daarvoor in dezelfde functie bij de A1.

Ik schrijf dit stukje een paar dagen na de overwinning van 
Bernardus 1 tegen Warmunda 1, mijn mooie moment. 

Bernardus vecht tegen degradatie en heeft nog een 
lange weg te gaan en zal in de laatste 6 wedstrijden de 
nodige punten moeten pakken om ook volgend seizoen 
in de 3e klasse te spelen. Het vertrouwen is er na twee 
overwinningen op rij.

Over het volgend seizoen gesproken…, ook daar zijn 
we, achter de schermen, volop mee bezig. Samen met 
de nieuwe hoofdtrainer Gerald van der Klok zijn we 
de selectie aan het invullen en het programma van de 
voorbereiding aan het maken.

Graag draag ik het stokje over aan Robert Valk.
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Van jeugdvoorzitter naar voorzitter en     van voorzitter naar penningmeester

Komend seizoen zullen er een aantal 
belangrijke mutaties gaan plaats vinden in 
zowel het jeugdbestuur als in het algemeen 
bestuur. Met twee hoofdrolspelers hadden wij 
een diepgaand interview.
Kaspar Scheltema, 48 jaar jong is getrouwd 
met Viviane en vader van Lars en Michiel die 
beiden voetballen bij Bernardus. 
Onlangs heeft Kaspar zijn baan bij de KLM 
opgezegd en is een bedrijf voor zichzelf 
begonnen, ‘uitelkaar.nl’, dat het hele 
scheidingsproces en eventuele mediation 
kan verzorgen.
Kaspar is 9 jaar betrokken bij Bernardus 
en de laatste 3 jaar als algemeen voorzitter 
en met ingang van komend seizoen ruilt 
hij de functie van voorzitter in voor die van 
penningmeester.
Dick Straathof is 46 jaar jong en getrouwd 
met Anouska en heeft een zoon (Bryan) 
en een dochter (Britt) die ook beide bij 
Bernardus voetballen.
Dick is als zelfstandig ondernemer 
eigenaar van een schoonmaakbedrijf en is 
in dienst van de gemeente Rotterdam als 
toezichthouder asfalt en bestratingen.
Ook Dick is 9 jaar lid van Bernardus en 
momenteel alweer bijna 4 jaar (samen 
met Anthony Blom) jeugdvoorzitter. Met 
ingang van komend seizoen wordt Dick 
de nieuwe voorzitter en is Anthony alleen 
jeugdvoorzitter, eventueel bijgestaan door 
Dick.

Van jeugdvoorzitter naar voorzitter en     van voorzitter naar penningmeester
door Bart de Roo en Dirk Jansen
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Van jeugdvoorzitter naar voorzitter en     van voorzitter naar penningmeester

Kaspar, Dick, jullie zijn momenteel nog 
voorzitter, resp. jeugdvoorzitter. Kunnen jullie 
iets over je huidige functie vertellen?
K: Als vader van twee voetballende kinderen 
kwam ik in aanraking met Bernardus en raakte 
steeds meer betrokken bij de club. 
Op een gegeven moment ben ik gevraagd 
als voorzitter en ben hierin ingestapt en heb 
dit de eerste twee jaar samen met Pieter van 
Mastrigt (als vice-vz.) gedaan. Als betrekkelijke 
buitenstaander was dat best wel even wennen, 
je kent niet alle ins-en-outs evengoed. Toch kan 
ik zeggen dat Bernardus voelde en voelt als een 
warm bad. 
Het voorzitterschap brengt veel werk met zich 
mee, je moet snel reageren op ad hoc situaties, 
het is lastig om vrijwilligers te werven en dan 
moeten de lege plekken toch opgevuld worden. 
Mijn advies aan Dick is dan ook (maar dat zal 

hij ongetwijfeld weten) om de commissies goed 
gevuld te krijgen en te houden.
Ik heb het een hele ervaring, maar vooral ook 
een interessante ervaring gevonden om als 
‘vreemdeling’ voorzitter van zo’n grote en mooie 
vereniging geweest te mogen zijn.

D: Vier jaar geleden ben ik, ook als vader van 
twee voetballende kinderen en trainer van 
hummels, D-, E-, en F-jeugd zoals dat doet 
nog heette, benaderd door John Wesselingh 
om Ronald Beeke, na 22 jaar jeugdvoorzitter 
te zijn geweest, op te volgen. Ik zag een aantal 
zaken die voor verbetering vatbaar waren en 
ben daarom ingesprongen. Momenteel doe ik dit 
samen met Anthony Blom en ben heel content 
met de samenwerking met Anthony.
In mijn ogen was de fundering van de 
jeugdcommissie niet stabiel genoeg en ben 

Van jeugdvoorzitter naar voorzitter en     van voorzitter naar penningmeester
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daaraan gaan werken. De jeugdorganisatie staat 
nu, met een goede jeugd-technische commissie 
onder leiding van de gedreven Rien van Elk en er 
komt een scheidsrechterscommissie met Michiel 
Kroon als leading man.
Het is tijd voor mij om een volgende stap te 
maken.

Jullie zullen ongetwijfeld doelstellingen gehad 
hebben. Wat waren die, hebben jullie die 
gerealiseerd en waar zijn jullie trots op of juist 
teleurgesteld in?
K: De kracht van Bernardus was en is de 
belangrijke positie binnen de wijk.
Bernardus is een dorpsclub met betrokken leden 
en bekleedt een belangrijke functie binnen de 
wijk. Ik heb getracht die kracht te versterken.
Ook had ik als doel  om meer vrijwilligers te 
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trekken en te binden aan de club.
Dit was en is een moeilijk verhaal gebleken 
en hier ben ik helaas niet geheel in geslaagd. 
Vrijwilligers zijn de kurk waar de club op drijft, 
daar blijf ik altijd op hameren. Zij verdienen altijd 
alle complimenten van mij, ook al krijg ik wel 
eens kritiek van hen, maar dat hoort erbij; met 
130 vrijwilligers heb je 130 meningen.
Nog een punt dat moeilijk gebleken en gebleven 
is, is de communicatie.
Dit is in het hele verleden altijd al een belangrijk 
punt geweest. 
Verbeteren van de communicatie is denk ik 
helaas ook maar ten dele gelukt.
Tenslotte ben ik trots op de behaalde 
kampioenschappen van Dames en Heren 1.
Maar het meeste trots ben en blijf ik toch op al 
die vrijwilligers!

D: Mijn doelstelling was om een goed 
georganiseerde jeugdcommissie neer te zetten 
en ik denk dat dat met medewerking van vele 
mensen gelukt is.
Zoals gezegd, de jeugdafdeling staat goed en 
daar ben ik best trots op.
Wat mij wel zorgen baart is het afnemend aantal 
meisjes- en damesleden. Een duidelijke oorzaak 
hiervoor kan ik niet vinden, misschien is het 
een natuurlijke golfbeweging. Ik heb me laten 
vertellen dat de damesafdeling van Bernardus, 
toch ooit een van de grootste van de regio, ook 
wel eens op sterven na dood geweest is.

Vanwaar die wisseling van functies in het 
bestuur?
K: Momenteel is Erlanda van der Horst 
penningmeester en zij heeft aangegeven dat het 
penningmeesterschap haar meer tijd vergt en 
energie kost.
Het voorzitterschap kost mij ook veel tijd, zeker 
nu ik een bedrijf voor mezelf ben begonnen.
Om de continuïteit in het bestuur te behouden 
heb ik aan mijn mede-bestuursleden 
aangegeven het penningmeesterschap over te 
willen nemen in plaats van de voorzittershamer 
te hanteren.

D: De jeugdcommissie staat momenteel zoals 
Anthony en ik voor ogen hadden. Wat dat betreft 
zie ik mijn werk als voltooid en ben ik toe aan 
een nieuwe stap.
Als ex-Roodenburger (…) ben ik inmiddels aardig 
ingeburgerd, ken de sfeer en de mensen en wil 
ervoor gaan. Ik ben ambitieus, heb een duidelijke 
mening waar ik voor sta en zie er een uitdaging 
in om dingen voor elkaar te krijgen.
Ik ga graag de uitdaging aan, zeker nu de 
mogelijkheid zich zo mooi voordoet om zo’n 

mooie club als Bernardus te leiden; ik ben er 
klaar voor.
Iedereen kan mij altijd aanspreken, ik denk dat ik 
altijd goed bereikbaar ben voor iedereen.

Wat zijn jullie speerpunten in jullie nieuwe 
functies?
K: Daar kan ik kort en duidelijk over zijn, 
namelijk Bernardus financieel gezond houden. 
Wellicht kan er wat meer structuur aangebracht 
worden;na het overlijden van Jan de Groot zijn 
we op dit gebied wel zoekende geweest.
We hebben wel een aantal zaken verdeeld, 
maar we willen graag de taken van de financiële 
commissie over wat meer mensen beleggen. En 
met duidelijke taakomschrijvingen. Hieraan gaan 
we de komende tijd werken.

D: Ik wil gaan werken aan het stabieler maken 
van het bestuur. Daar zijn al stappen in gezet 
zoals bijvoorbeeld de toetreding van Ralph 
Wesselingh tot het bestuur, waar ik erg blij mee 
ben.
De PR-commissie staat hoog op het 
prioriteitenlijstje evenals de COTO die al een 
aantal jaar niet meer in het algemeen bestuur 
vertegenwoordigd zijn.
Renovatie van het clubhuis is een ander item wat 
hoog op het lijstje staat. De centjes spelen hierbij 
natuurlijk een belangrijke rol en dan kom ik toch 
ook weer bij Kaspar uit. 
Beide vinden we het ook belangrijk om het 
contact met de BSO en Spartain Fit, die gebruik 
maken van ons complex, goed te onderhouden/
verbeteren. 
Ook weer een kwestie van goed communiceren 
met elkaar.

Als we hier over drie jaar weer zitten, 
waar mogen we dan met de voorzitter en 
penningmeester met trots op terug kijken?
K/D: Dat het ledental minmaal op hetzelfde 
niveau als nu is, we een stabiele vereniging 
uitkomend in de 3e klas zijn met een groot aantal 
vrijwilligers en een mooi verbouwd clubhuis 
hebben.
Maar vooral ook de we ook dan nog de 
geweldige club zijn zoals we nu zijn. 

Uitkomend in de 3e klas is dan hopelijk toch 
nog steeds op zondag?
K/D: Zondermeer op zondag, geen discussie 
mogelijk!

Kasper en Dick, we bedanken jullie hartelijk voor 
dit interview en wensen jullie veel sterkte in jullie 
nieuwe functie en bij de realisering van jullie 
doelen.



30

4e Editie Open Bernardus- kampioenschap Tijdrijden

Ook dit jaar hebben wij het voornemen om op zondag 10 juni 2018 (2e zondag in juni) 
weer de open tijdrit van S.V. Bernardus  te organiseren.
Hierbij alvast wat informatie zodat je deze dag al in je agenda kan vastleggen.
Iedereen is van harte welkom voor deelname (zegt het voort) en deelnemers van vorig 
jaar worden per e-mail uitgenodigd.

Zondag 10 juni vanaf ca. 12.00 uur.
Deelnamelijst tekenen tussen 11.00 en 11.45 uur.
Parcours 25 km door Hazerswoudse en Zoeterwoudse polders.
Deelname voor zowel Bernardusleden als niet-leden.
Inschrijfgeld: € 5,00
  

Voor verdere informatie en aanmelden:

Arnout Meertens    Pierre Kempen
meertenshuisman@gmail.com   kemp1146@planet.nl
06 46 01 08 06    06 53 83 00 55

Norbert de Jong    Dirk Jansen
norbert-annemieke@hetnet.nl  tjm.jansen@ziggo.nl
06 23 51 60 12    06 44 18 84 97

Aanmelden ook mogelijk via de site www.bernardus.nl.
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Bernardus	ook	in	Tanzania	bekend	
	

Sinds	2011	kom	ik,	via	de	Morogoro	Support	Foundation	vanuit	het	Alrijne	ziekenhuis	in	Leiden,		
regelmatig	in	Tanzania	om	daar	te	helpen	bij	de	technische	zaken	van	het	ziekenhuis	in	Mikumi	en	

Lugono.		In	2016	heb	ik	al	een	keer	gemeld	dat	
wij	shirtjes	en	materialen	van	SV	Bernardus	
hadden	meegekregen	voor	Lugono	waar	zij	
erg	blij	mee	waren,	gek	als	ze	daar	zijn	van	
voetbal.	
In	mei	2017	was	ik	weer	in	Lugono	en	toen	wij	
daar	op	weg	waren	naar	het	pomphuis	kwam	
er	plotseling	een	motorfiets	ons	tegemoet	
vanuit	de	bush.	In	een	flits	zag	ik	iets	oranje	
wit	en	ben	even	gestopt	om	een	foto	te	
maken.	Het	bleek	een	Bernardus	shirt	te	zijn.	
Dus	niet	alleen	voor	de	wedstrijd	maar	ook	
voor	het	werk	worden	de	shirtjes	gebruikt	!	
Wel	een	vreemde	gewaarwording	om	in	hartje	

Afrika	een	Bernardus	shirt	tegen	te	komen	met	daarop		de	naam	TIB	de	Boer	!!	
	
Wij	hadden	toen	ook	een	grote	container	verstuurd	naar	Mikumi	met	overbodig	materiaal	uit	het	
Alrijne	ziekenhuis	zoals	echo	apparaten	,	medicijnen,	verband	etc.	Daar	had	ik		de	overige	shirtjes,	
broeken	en	leren	ballen	van	Bernardus	in	gestopt	en	afgegeven	aan	de	medewerkers	van	het	
ziekenhuis.		Onlangs	kreeg	ik	een	
foto	opgestuurd	van	het	team	
van	het	St.	Kizito	hospital	in	
Mikumi	van	een	wedstrijd	die	zij	
gespeeld	hadden	tegen	de	VETA,	
een	technische	school	in	Mikumi.	
Door	deze	wedstrijd		hebben	zij	
nu	een	goed	contact	met	deze	
school	en	willen	zij	wat	meer	
gaan	samenwerken	zoals	stage	
plekken	voor	technische	
studenten.		Wat	een	voetbal	
wedstrijd	al	niet	te	weeg	kan	
brengen	!	
	
	
Dus	namens	de	Tanzanianen:	bedankt!	
	
Henk	de	Boer	
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LET	OP	 	 	 LET	OP	 	 	 LET	OP	 	 	 LET	OP	 	 								LET	op	

	

DIGITALISERING	CLUBBLAD	

	

Met	ingang	van	het	volgend	seizoen	wordt	het	clubblad	niet	meer	gedrukt	en	bezorgd,	maar	is	op	de	
site	te	lezen.	

	

Na	overleg	met	het	bestuur	is	er	op	de	jaarvergadering	een	voorstel	ingediend	en	aangenomen	om	
het	clubblad	nog	maar	beperkt	op	papier	uit	te	geven.	Een	van	de	redenen	is	het	kostenplaatje.	Het	
clubblad	in	de	huidige	vorm	is	een	behoorlijke	kostenpost.	

	

Het	voorstel	is	als	volgt:	Het	clubblad	wordt	op	de	site	geplaatst	(en	wellicht	ook	op	andere	social	
media).	Als	er	leden	zijn	die		het	clubblad	graag	in	de	papieren	versie	willen	blijven	ontvangen	dan	
kunnen	zij	dit	aangeven	en	zal	voor	hen	het	clubblad	afgedrukt	en	bezorgd	worden.	

	

Hieronder	vindt	u	een	formulier	waarmee	u	kunt	aangeven	of	u	het	clubblad	in	papieren	versie	wilt	
blijven	ontvangen.			

	

De	redactie.	

	

	

	

Ondergetekende:		 ………………………………………………………………………………………………………..	

	

Adres:	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………	

	

Wil	graag	het	clubblad	in	papieren	versie	blijven	ontvangen.	

	

	

Deze	strook	inleveren	in:	 het	kastje	aan	de	muur	naast	de	deur	van	de	CV	ruimte	(clubhuis)	

	

Of	bericht	mailen	naar:					 administratie@bernardus.nl	

	

Bernardus	ook	in	Tanzania	bekend	
	

Sinds	2011	kom	ik,	via	de	Morogoro	Support	Foundation	vanuit	het	Alrijne	ziekenhuis	in	Leiden,		
regelmatig	in	Tanzania	om	daar	te	helpen	bij	de	technische	zaken	van	het	ziekenhuis	in	Mikumi	en	

Lugono.		In	2016	heb	ik	al	een	keer	gemeld	dat	
wij	shirtjes	en	materialen	van	SV	Bernardus	
hadden	meegekregen	voor	Lugono	waar	zij	
erg	blij	mee	waren,	gek	als	ze	daar	zijn	van	
voetbal.	
In	mei	2017	was	ik	weer	in	Lugono	en	toen	wij	
daar	op	weg	waren	naar	het	pomphuis	kwam	
er	plotseling	een	motorfiets	ons	tegemoet	
vanuit	de	bush.	In	een	flits	zag	ik	iets	oranje	
wit	en	ben	even	gestopt	om	een	foto	te	
maken.	Het	bleek	een	Bernardus	shirt	te	zijn.	
Dus	niet	alleen	voor	de	wedstrijd	maar	ook	
voor	het	werk	worden	de	shirtjes	gebruikt	!	
Wel	een	vreemde	gewaarwording	om	in	hartje	

Afrika	een	Bernardus	shirt	tegen	te	komen	met	daarop		de	naam	TIB	de	Boer	!!	
	
Wij	hadden	toen	ook	een	grote	container	verstuurd	naar	Mikumi	met	overbodig	materiaal	uit	het	
Alrijne	ziekenhuis	zoals	echo	apparaten	,	medicijnen,	verband	etc.	Daar	had	ik		de	overige	shirtjes,	
broeken	en	leren	ballen	van	Bernardus	in	gestopt	en	afgegeven	aan	de	medewerkers	van	het	
ziekenhuis.		Onlangs	kreeg	ik	een	
foto	opgestuurd	van	het	team	
van	het	St.	Kizito	hospital	in	
Mikumi	van	een	wedstrijd	die	zij	
gespeeld	hadden	tegen	de	VETA,	
een	technische	school	in	Mikumi.	
Door	deze	wedstrijd		hebben	zij	
nu	een	goed	contact	met	deze	
school	en	willen	zij	wat	meer	
gaan	samenwerken	zoals	stage	
plekken	voor	technische	
studenten.		Wat	een	voetbal	
wedstrijd	al	niet	te	weeg	kan	
brengen	!	
	
	
Dus	namens	de	Tanzanianen:	bedankt!	
	
Henk	de	Boer	
		
	

LET OP!    LET OP!    LET OP!    LET OP!    LET OP!    LET OP!



3442

Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.

Tel. 071 - 341 62 19  –  e-mail: info@fransenadministratie.nl

Boekhouding Salarisadministratie Jaarrekeningen
Aangiften Fiscaal advies Organisatieadvies

Fransen Administratie adv oranje 62mm hoog  08-10-2008  15:54  Pagina 1

(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

BT vd Post - Reclamebord 3000x600 B.indd   1 21-04-16   16:22



34 35

Van de Jeugdvoorzitter

42

Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.

Tel. 071 - 341 62 19  –  e-mail: info@fransenadministratie.nl

Boekhouding Salarisadministratie Jaarrekeningen
Aangiften Fiscaal advies Organisatieadvies

Fransen Administratie adv oranje 62mm hoog  08-10-2008  15:54  Pagina 1

(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

BT vd Post - Reclamebord 3000x600 B.indd   1 21-04-16   16:22

Van de Jeugdvoorzitter

De kracht van Bernardus...
Vrijdag 9 maart 2018 verloor Nick van der 
Laan op veel te jonge leeftijd definitief 
de strijd  die hij was aangegaan met deze 
vreselijke ziekte.  Onbeschrijfelijk wat 
een  groot verlies  dit voor de familie is. 
Hoe moet het zijn om dit verlies mee te 
maken als gezin en familie.  Tijdens deze 
periode heeft Bernardus laten zien dat 
wij  de krachten hebben gevonden om als 
club een ondersteuning te bieden waar 
mogelijk  aan Peter, Bianca en Rens en de 
familie . Zoals Nick het graag hoorde niet 
huilen en  positief blijven, ook al valt dit 
niet mee. Wij wensen Peter, Bianca en 
Rens HEEL VEEL STERKTE!!! 

Wij  hebben wij ons ook nog bezig ge-
houden met volgend seizoen , dit hoe we 
met de  jeugdelftallen denken te gaan 
uitkomen . En welke trainers er eventueel 
voor de teams komen te staan met onder-
steunende leiders. Ieder jaar is dit weer 
een grote uitdaging ook dit jaar was het 
weer een grote puzzel. Er zijn veel meer 
prikkels tegenwoordig met leuke uitdag-
ingen voor de jeugd om toch een andere 
keuze te maken dan voetbal , waarmee de 
aantallen om een elftal te vullen dan net 
weer anders gaat uitpakken als er toch 
weer een paar voetballers stoppen. Maar 
ook dit is in goede handen bij de juiste 

personen en gaat zeker weer een goed en 
mooi resultaat opleveren.

We zijn de winterstop inmiddels weer 
voorbij en gaan op naar de zomer en 
einde seizoen, hopelijk staat het 1e elftal 
er dan veilig bij nu de laatste 2 wedstri-
jden gewonnen zijn. 

Het laatste wat ik kwijt wil is dat wij bij 
Bernardus zeer gezegend zijn met het 
aantal vrijwilligers die zich inzetten voor 
de club op veel fronten. Maar ondanks 
deze geweldige inzet komen wij echt nog 
handen te kort, in de opzet naar het nieu-
we seizoen willen wij graag de opensta-
ande functies zoals Penningmeester, Coto, 
PR commissie met meerdere personen 
gaan invullen. Dit omdat de taken voor 
1 persoon al snel te veel is ,  we hebben 
het allemaal te druk en weinig vrije tijd 
.Maar nogmaals vragen wij om de kracht 
te tonen van Bernardus en ons  door een 
kleine taak op je te nemen in ons bestuur, 
het op dit hoeft niet direct in het bestuur 
maar mag ook ondersteunend zijn. Graag 
zien wij het penningmeesterschap op 
korte termijn ingevuld , dus als er iemand 
is horen wij het graag of de gouden tip is 
ook welkom natuurlijk.

De jeugdvoorzitter. 



36

C

A F

E

D E E G E L A N T I E R

Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

Franse Automaterialen b.v.
import - export
Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
Tel.: 0252-233305, Holland

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF
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Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
Tel.: 0252-233305, Holland

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

C

A F

E

D E E G E L A N T I E R

Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

Franse Automaterialen b.v.
import - export
Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
Tel.: 0252-233305, Holland

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

Da Costasingel 1-2
Hazerswoude Rijndijk 
Tel.: 071 - 341 51 15
Fax: 071 - 542 95 40

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

Vrijdag t/m Zondag 12.00 -22.00 uur
Alle feestdagen 12.00 -22.00 uur

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

Minimum besteding: € 15,00
Bezorgkosten: € 1,50

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

voor uw hele huis!!
Pr. Bernhardstraat 17, Kouderkerk a/d Rijn, tel. 071 - 341 30 44
Dorpsstraat 95, Hazerswoude-dorp, tel. 0172 - 58 92 35

Het organiseren van een sportevenement of het runnen van een
sportclub doe je niet alleen, maar in goed overleg en samen
met anderen. Teamwork, dàt leidt tot het beste resultaat. 
Voor Univé Verzekeringen geldt hetzelfde. Daarom werken de
ruim 80 Univé-Onderlingen samen om hun leden/verzekerden
de beste verzekeringen te bieden tegen gunstige premies. 
En daarmee scoort Univé vaak.
Wilt u meer weten? U bepaalt zelf hoe u van de diensten van
Univé gebruik maakt. Via de Univé-Onderlinge bij u in de
buurt of rechtstreeks. Via persoonlijk contact, telefonisch of
schriftelijk. Ons team staat voor u klaar.

Univé Zuid-Holland West b.a.
Noordeinde 162B
Postbus 72
2370 AB  Roelofarendsveen
Telefoon 0800 345 45 45

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

• BOVAG • NAP • ANWB •
Rijndijk 296 • Hazerswoude • 

Werkplaats  071-341 35 12 
Schade afdeling 071-341 90 90

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

Hazerswoude
W W W . V A N S C H I E . N L

Of het nu om uw kniën gaat of om uw leven, om uw auto of om
uw bedrijf: zelfs de beste bescherming kan niet voorkomen dat
er iets vervelends gebeurt. Met alle nare financiële gevolgen van
dien. Maar daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. 
Laat dat maar aan ons over. Wij adviseren u graag over alle
vormen van verzekeringen, pensioen, hypotheek en financiering.
Voor particulieren en bedrijven. Wij
zorgen dat alles goed geregeld is,
dan kunt u uw aandacht richten op
andere, leukere dingen. Voetballen
bijvoorbeeld. Bel ons even of kijk 
op WWW.hvdpoel.nl

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

Telefoon
071 58 10 510
Telefax
071 58 91 923
e-mail
mail@hvdpoel.nlverzekeringen bv

Aannemingsbedrijf van Mil BV

Nieuwbouw ● verbouw ● onderhoud ● renovatie
Curieweg 8F ● 2408 BZ Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 - 47 70 00 ● Fax:  0172 - 47 70 07
E-mail: info@vanmil.nl ● Internet: www.vanmil.nl

Adres: Sweelincklaan 1
Tel.: 071 - 3413856
Bankrek.: 32.59.10.553
Girorek.: 36.67.729

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

Franse Automaterialen b.v.
import - export
Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
Tel.: 0252-233305, Holland

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude
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Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften
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25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
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E

DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

C

A F

E

D E E G E L A N T I E R

Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen
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LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten.  Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 16.00 uur, Zondag v.a. 14.00 uur

TWEEWIELERCENTRUM

Leo van der Post
DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken
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● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 
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Hoofdweg 1804, 2157 ND  Abbenes
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Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

Telefoon 071 - 341 47 68
Rijndijk 57 - 2394 AC Hazerswoude
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Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
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DE HOEK

Automobielbedrijf

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

Da Costasingel 1-2
Hazerswoude Rijndijk 
Tel.: 071 - 341 51 15
Fax: 071 - 542 95 40

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

Vrijdag t/m Zondag 12.00 -22.00 uur
Alle feestdagen 12.00 -22.00 uur

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

Minimum besteding: € 15,00
Bezorgkosten: € 1,50

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

voor uw hele huis!!
Pr. Bernhardstraat 17, Kouderkerk a/d Rijn, tel. 071 - 341 30 44
Dorpsstraat 95, Hazerswoude-dorp, tel. 0172 - 58 92 35

Het organiseren van een sportevenement of het runnen van een
sportclub doe je niet alleen, maar in goed overleg en samen
met anderen. Teamwork, dàt leidt tot het beste resultaat. 
Voor Univé Verzekeringen geldt hetzelfde. Daarom werken de
ruim 80 Univé-Onderlingen samen om hun leden/verzekerden
de beste verzekeringen te bieden tegen gunstige premies. 
En daarmee scoort Univé vaak.
Wilt u meer weten? U bepaalt zelf hoe u van de diensten van
Univé gebruik maakt. Via de Univé-Onderlinge bij u in de
buurt of rechtstreeks. Via persoonlijk contact, telefonisch of
schriftelijk. Ons team staat voor u klaar.

Univé Zuid-Holland West b.a.
Noordeinde 162B
Postbus 72
2370 AB  Roelofarendsveen
Telefoon 0800 345 45 45

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

• BOVAG • NAP • ANWB •
Rijndijk 296 • Hazerswoude • 

Werkplaats  071-341 35 12 
Schade afdeling 071-341 90 90

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

Hazerswoude
W W W . V A N S C H I E . N L

Of het nu om uw kniën gaat of om uw leven, om uw auto of om
uw bedrijf: zelfs de beste bescherming kan niet voorkomen dat
er iets vervelends gebeurt. Met alle nare financiële gevolgen van
dien. Maar daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. 
Laat dat maar aan ons over. Wij adviseren u graag over alle
vormen van verzekeringen, pensioen, hypotheek en financiering.
Voor particulieren en bedrijven. Wij
zorgen dat alles goed geregeld is,
dan kunt u uw aandacht richten op
andere, leukere dingen. Voetballen
bijvoorbeeld. Bel ons even of kijk 
op WWW.hvdpoel.nl

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

Telefoon
071 58 10 510
Telefax
071 58 91 923
e-mail
mail@hvdpoel.nlverzekeringen bv

Aannemingsbedrijf van Mil BV

Nieuwbouw ● verbouw ● onderhoud ● renovatie
Curieweg 8F ● 2408 BZ Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 - 47 70 00 ● Fax:  0172 - 47 70 07
E-mail: info@vanmil.nl ● Internet: www.vanmil.nl

Adres: Sweelincklaan 1
Tel.: 071 - 3413856
Bankrek.: 32.59.10.553
Girorek.: 36.67.729

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

In memoriam Nick van der Laan

Vrijdag 9 maart j.l. overleed ons jeugdlid Nick van der Laan.

In het seizoen 2016-2017 speelde  Nick bij ons in de B en was hij assistent 
trainer bij de F. Dat hij bij de groepen goed lag, merkte ik op nadat zijn ziekte 
bekend was geworden.
Op zaterdagochtend vertelde ik het nieuws aan zijn teamgenoten  en trainers en 
ik zag wat een impact dat had. Ook bij de Fjes merkte je dat ze met hem bezig 
waren en hun kampioenswedstrijd aan hem opdroegen. Dan doe je het als jonge 
gozer toch goed.

Mijn eerste kennismaking met de voetballer Nick was bij een toernooi bij SJZ. 
Mijn zoon moest invallen bij het team van Nick en zodoende kwam ik langs de 
lijn te staan naast Peter.
Op een gegeven moment wordt er een bal de rechterhoek in geschoten. Ik zeg 
tegen Peter mooie bal, jammer dat hij te hard is. Nou zegt Peter, dat gaat wel 
goed komen. Ik denk, dat zal wel, die bal is veel  te hard. Maar Nick zet aan en 
hij haalt de bal in, voordat deze over de achterlijn is. 
Peter kijk nog eens naar mij van, zie je nou wel, niks aan de hand.
Als ik hem daarna nog wel eens in actie zag, bleef mij dat verbazen, die hoge 
snelheid die hij kon halen. 
Die hoge snelheid zie je elke keer  terug komen bij hem. Ik ken hem niet heel 
goed, maar het leek erop of hij alles op hoge snelheid deed.
Een beslissing nemen over je been, snel en resoluut. Daarna op de scootmobiel 
of achterop de brommer bij je vrienden op hoge snelheid.
Zelfs de laatste keer het ziekenhuis uit op hoge snelheid in een Ferrari.
Misschien dacht je na de operatie aan je been wel, dat je ook op hoge snelheid 
of vol gas zou genezen.
Helaas had je daar niet genoeg brandstof voor.

Ik wens namens de hele vereniging S.V.Bernardus Bianca, Peter, Rens en alle 
nabestaanden en vrienden van Nick veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

Anthony Blom, jeugdvoorzitter.
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BINGODATA 2017/2018 

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

VRIJDAG 20 OKTOBER 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 

VRIJDAG 22 DECEMBER 

VRIJDAG 19 JANUARI 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 

VRIJDAG 16 MAART 

VRIJDAG 20 APRIL 

                                             VRIJDAG 18 MEI 

 

KINDERBINGO 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 

ZATERDAG 27 JANUARI 

ZATERDAG 31 MAART 

ZATERDAG 26 MEI 

 

KERSTLOTERIJ 

 

ZONDAG 17 DECEMBER 
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“Pap, waarom huil je?” vraagt mijn dochter. Het is zondagochtend. Ik zit thuis op de bank. 
Op televisie houdt Roger Federer een enorme beker in de lucht en knijpt met zijn ogen. 
“Laat maar even,” zeg ik met een stem die het meest weg heeft van piepende tennis-
schoenen op een sporthalvloer. Ik zie live een tennisser geschiedenis schrijven. Hij breekt 
op het moment dat hij tegen het publiek zegt: “Jullie zorgen ervoor dat ik ga trainen. Zon-
der jullie zou alles anders zijn, mijn droom gaat verder. Ik houd van jullie, bedankt.”

Ik leg mijn dochter uit dat iemand van 36 jaar in de sport eigenlijk stokoud is en dat wat deze 
man presteert aan het onvoorstelbare grenst. Dat het me ontroert, dat je een leven lang traint, 
vanuit een koffer leeft, altijd in het licht van de schijnwerpers staat en het toch nog elke dag 
kunt opbrengen om er vol voor te gaan en normaal te doen. Voor Federer geen moeilijke brillen, 
tatoeages en gedrag van een popster, maar een eenvoudig T-shirt en klassieke slagen; zoals de 
enkelvoudige backhand. Oké, zeker, ook Federer is ijdelheid niet vreemd, getuige de knalroze 
sportschoenen tijdens de Australian Open, maar het is kinderspel vergeleken met de sportster-
ren in het voetbal. Federer laat zich toch vooral leiden door zijn grenzeloze liefde voor de tenis-
sport, publieke waardering en de wil zijn talent telkens weer aan te wenden voor de volgende 
ongekende prestatie.
 
De wijze waarop Federer zijn sport beleeft, mis ik in het voetbal. Daar zie je eerder het omge-
keerde gebeuren. In de eredivisie werd afgelopen weekend een Nederlandse topspeler uitgeflo-
ten door het eigen publiek. Met uitdagende handgebaren joeg hij de toeschouwers - nadat hij 
had gescoord - nog meer in de gordijnen. Waarom? Natuurlijk begrijp ik de frustratie. Het lijkt 
mij afschuwelijk om te worden uitgejouwd door je eigen fans, maar is scoren op zo’n moment 
niet meer dan voldoende revanche? Waarom deze minachting? Blijven we dat tolereren? Zoals 
dat al jaren gebeurt met schwalbes en ander onsportief gedrag in het voetbal? Neem die nieuwe 
spits van Arsenal. Het hele seizoen heeft hij de technische staf en het management van Dort-
mund getreiterd om een transfer af te dwingen. Iemand die alleen nog maar aan eigen belang 
denkt en niet meer in staat is een emotionele binding aan te gaan met teamleden, supporters, 
club en zichzelf.
 
Daarom vond ik het een verademing om te zien hoe een speler uit de eredivisie geel kreeg, die 
zijn tegenstander een kaart probeerde aan te smeren. Nog beter was het geweest als de club er 
een sanctie bovenop had gelegd. Uitbannen deze onsportieve mentaliteit. Uiteindelijk helpt ons 
dat enorm in het amateurvoetbal, waar het gedrag uit het betaalde voetbal, hoe stuitend ook, 
snel wordt gekopieerd. Profvoetballers zouden zich daar veel bewuster van moeten zijn. Hun rol 
in de sport en de waardering voor het publiek. Zonder hen ben je nergens. Federer snapt dat.

Nu het voetbal nog.

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

WAT KUNNEN WE LEREN VAN FEDERER?
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Rol arbitrage
Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel

Scheidsrechter

Onder 8, 9 en 10

Ja

Handen schudden 
en high five

Positief stimulerend 
langs zijlijn

6 tegen 6

Advies maat 4, 290 gram Ja

42,5m x 30m 

O.8/O.9: 2 x 20 minuten
O.10: 2 x 25 minuten

Nee
Positief stimulerend 

langs zijlijn

Leeftijd

Spelduur

Klassement

Competitie

Rituelen Rol ouders

Balformaat

Veldafmeting

Keeper
Balformaat Competitie

Rol coach

Aanwezigheid keeper

Klassement Rituelen Rol oudersRol coach

Spelduur

90 minuten

Veldafmeting

40x30M

Aantal spelers
LeeftijdAantal spelers

Pupillendoel (5m x 2m)

Doelformaat
Doelformaat

Vanaf seizoen 2017/’18 - O.8 en O.9
Vanaf seizoen 2018/’19 - O.10

Wedstrijdvorm
6 tegen 6

7 meter

Strafschop
Balformaat
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Aftrap: De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf de eigen helft. Er kan direct gescoord 
worden vanuit de aftrap. 
 
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de 
bal te passen of te schieten vanaf de grond. 

Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opge-
pakt worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een 
waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een 
indirecte vrije trap op 7 meter afstand van de achterlijn. 
 
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het 
speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Uit een 
hoekschop kan direct gescoord worden.

Keepersgebied: Er wordt geadviseerd om het keepersgebied te 
markeren op de zijlijn – 7 meter vanaf de achterlijn – met twee 
afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de 
keeper de bal in de handen mag hebben.  
 
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij 
elke spelhervatting.

Speeltijd 
De speeltijd voor O.8 en O.9 is 2x 20 minuten. 
De speeltijd voor O.10 is 2x 25 minuten.

Time-out
Per helft vindt er bij O.8 en O.9 na 10 minuten en bij 
O.10 na 12,5 minuten een time-out plaats van maximaal 
2 minuten. De time-out wordt door de spelbegeleider 
aangegeven door middel van een fluitsignaal, op het 
moment er 10 minuten verstreken zijn en er geen  
scoringskans is. Na de time-out wordt het spel hervat 
door middel van een aftrap door de partij die bij aanvang 
van de time-out de bal in het bezit had. 

6 6

42,5 M

Spelduur

90 minuten

Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. Er 
kan dus niet direct gescoord worden vanuit een uitbal.

Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije 
schop. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of 
een schot uitgevoerd worden. 

Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan 
mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, 
dribbelen of uit de handen te schieten. 

Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden 
van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.

Strafschoppen na afloop: Na afloop van de wedstrijd kunnen er 
door beide teams strafschoppen worden genomen.

Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. 
De afstand is 7 meter.

Rituelen
De spelbegeleider kan een rol spelen in het stimuleren 
om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden 
en na afloop een high five te geven als dank voor een 
leuke wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd kunnen 
door beide teams strafschoppen vanaf 7 meter worden 
genomen. Voor pupillen is het nemen van een strafschop 
elke keer weer een mooie afsluiting van een wedstrijd. 
Dit geldt voor de spelers van het winnende team, maar 
zeker ook voor de spelers van het team dat de wedstrijd 
verloren heeft.

Rituelen

Spelregels
Spelregels

Ontwerp: Link Design Amsterdam

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spel-
begeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en 
neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing 
en legt deze zo nodig uit. De zijlijn is de uitgangspositie van de 
spelbegeleider, als het spel hierom vraagt staat het hem/haar altijd 
vrij om het veld in te bewegen. De spelbegeleider heeft maar één 
bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk te 
laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en 
een spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en anderen mogen 
zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een 
blessuregeval bij één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard 
een uitzondering, de spelbegeleider geeft dan toestemming om het 
speelveld te betreden.
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Vrijwilligers	  	  gezocht	  
	  

Het	  jeugdbestuur	  zoekt	  enthousiaste	  ouders	  of	  leden	  die	  ons	  willen	  ondersteunen	  om	  van	  Bernardus	  
een	  vereniging	  te	  maken	  waar	  alles	  optimaal	  geregeld	  is	  voor	  de	  jeugd.	  
Om	  dit	  te	  kunnen	  realiseren	  hebben	  we	  veel	  handen	  nodig	  om	  het	  werk	  lichter	  te	  maken.	  
Lijkt	  je	  dit	  leuk	  en	  heb	  je	  wat	  uren	  in	  het	  jaar	  over	  om	  ons	  uit	  de	  brand	  te	  helpen,	  meldt	  je	  dan	  aan.	  
	  
Openstaande	  vacatures:	  
	  
Leden	  voor	  de	  toernooi	  commissie:	  
Voor	  het	  organiseren	  van	  een	  thuis	  toernooi	  en	  zorgen	  dat	  de	  teams	  ook	  een	  uittoernooi	  spelen.	  
	  
Mensen	  voor	  de	  zaterdagochtend	  bestuursdienst,	  voor	  deze	  functie	  dien	  je	  de	  tegenstander	  
welkom	  te	  heten	  en	  wegwijs	  te	  maken	  op	  ons	  complex.	  	  Duurt	  van	  7.30u	  tot	  maximaal	  12	  uur	  en	  dan	  
voor	  twee	  zaterdagen	  per	  seizoen.	  
	  
Secretaris	  voor	  het	  jeugdbestuur,	  	  vergadering	  1	  x	  per	  maand	  en	  inkomende	  stukken	  verzamelen	  en	  
de	  notulen	  maken.	  
	  
Scheidsrechters,	  we	  zoeken	  mensen	  die	  een	  paar	  keer	  per	  seizoen	  een	  wedstrijd	  van	  de	  jeugd	  willen	  
fluiten.	  Voor	  de	  allerkleinste	  is	  dat	  niet	  meer	  nodig,	  maar	  voor	  de	  C,	  de	  D	  en	  de	  E	  zoeken	  we	  ouders	  
die	  ons	  hiermee	  uit	  de	  brand	  willen	  helpen.	  Al	  kan	  je	  maar	  1	  of	  2	  keer	  per	  seizoen,	  zijn	  wij	  alweer	  
geholpen.	  
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Ook volgende seizoen zal Jeffrey 
van der Heiden de trainer zijn van 
Bernardus JO15-2. Nadat Jeffrey 
dit seizoen was begonnen als 
trainer van JO9-2 werd hij in no-
vember overgeheveld naar JO15-
2 waar de toenmalige trainer was 
gestopt. Deze snelle stap had al-
les te maken met de ambitie van 
Jeffrey en de potentie die wij in 
hem zien als JTC. Wij willen daar-
om met Jeffrey toegroeien naar 
een niveau waar we nog veel ple-
zier aan hem kunnen beleven als 
trainer van Bernardus.

Jeffrey van der Heiden (20) werd op jonge 
leeftijd al lid van Bernardus en kwam bij 
de Hummels terecht om vervolgens wat 
ongemerkt de teams doorliep, van F2 naar 
F1 en zo ging het iedere keer tot aan de C1. 
Toen mocht Jeffrey onder trainer Marcel Valk 
gelijk in de selectie starten. Vervolgens was 
het onder Marcel Vondeling en Jeffrey zelf 
die zich in de kijken speelde in de A1. Hij 
werd zelfs gekozen tot speler van het jaar en 
was al veelvuldig te zien in het eerste elftal 
op de zondag. De afgelopen twee seizoen 
heeft Jeffrey een prominente rol gekregen in 
het eerste elftal van trainer Marcel Vondeling. 
Een laatbloeier zou je zeggen.
Na de lagere school op de J.P.F. 
Steijaertschool in Hazerswoude-Rijndijk 
volgde Jeffrey van der Heiden drie jaar het 
VWO op het Bonaventuracollege in Leiden. 
Daarna afgestroomd naar de HAVO waar 
hij twee keer bleef zitten om vervolgens 

op het VAVO een diploma te halen. Op dit 
moment zit Jeffrey in zijn tweede jaar studie 
Sportmanagement / sportkunde in Den 
Haag. Voor deze studie zal hij op 21 april 
voor drie maanden naar Brazilië gaan om 
daar trainingen te verzorgen. Een geweldige 
uitdaging dat hij niet wil laten lopen.

Wij wensen Jeffrey van der Heiden niet 
alleen in de functie als trainer van JO15-2 
veel succes maar dus ook met zijn stage in 
Brazilië.

Namens de JTC,
Rien van Elk,
Jeugdcoördinator Bernardus

Jeffrey van der Heiden  
volgend seizoen wederom trainer 
JO15-2



44

Pupil van de week
rden wij s‘avonds gebeld door Dick S
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’s kamer gekregen
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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 1

Afmeldingen Vanaf 08-01-2018 tot en met 31-03-2018

BatelaanT CFKQ23F Arjan 4-7-1979 Bruggestraat     2 2394 BM
ElkerboutH SPKH21E Féline 22-1-2012 Busken Huetstraat   27 2394 TD 071-341527
HoogeveenE QPGQ61H Justin 17-1-2008 Melkweglaan 114 2394 NE 071-888045
KuipersV FXXX92O Patrick 5-7-1971 Geerestein   51 2403 PB 0172-44144
MaliougaC NKXN989 Maxim 24-4-2004 Joseph Haydnlaan   24 2394 GM 071-362630
VosS MDNY46N Lisa van der 26-7-1998 Burgemeester Verheullaa    4 2396 ES

Nieuwe Leden

BeukeboomF SPVT602 Renzo 19-6-2011 Spookverlaat     1 2394 MZ 071-341353
BeunkV CFMW22O John 1-10-1949 Ridderhoflaan   95 2396 CL 071-341262
BoerH SPZC78E Britt de 1-2-2014 Jacob Reviusstraat     8 2394 VM 071-888300
BreugelH SPZC81A Zoë van 13-6-2012 Rijndijk 144 2394 AL
JosseletE PGGG77Y Cas 15-2-2007 Rijndijk 125 2394 AG 06-5278172
KnijnenburgD SPZZ19A Selena 19-4-2006 Vondellaan     2 2394 EA
KroonV GKJZ506 Michiel 25-9-1979 Diepenbrockstraat   36 2394 GW
MeederH SPZD13U Boet 13-9-2012 Rijndijk   31B 2394 AB 071-341112
PranaitisE SPZK98Q Jounius 27-1-2008 Steenbokstraat     8 2394 PC 071-362800
Raaphorst-HillemansT FXVP832 Pien 25-4-1986 Noordvaartlaan   21 2391 CS
SchenkeveldF SPVJ94N Finn 17-10-2011 Bilderdijklaan   28 2394 EM 071-341940
WeijersE SPZX10Z Bram 9-12-2007 Van Beethovenlaan   42 2394 HD 071-341644
ZeeuwD SPZC76C Dilano van der 7-11-2006 Kalkovenweg 162 2401 LK

Overleden

LaanB MCRS15Y Nick van der 25-12-2000 Melkweglaan 112 2394 NE 071-341967
MeerV Koos van der 8-4-1936 Kaarsenmakersstraat     2 2312 SG

Verhuisd

PinxterS BLJZ66J Ben 12-2-1976 Aalhorst     7 2402 PL
WettenS NXRS248 Paul van 5-11-1985 Jacob Reviusstraat   23 2394 VK

A-F = Junior,   G = G-Voetbal,   H = Hummel,   S = Senior.

B-Leden: T = incidenteel spelend,   U en V = niet spelend,   Y = incidenteel spelend en Zevental,   Z = Zevental.

Aantal Leden 607
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Verjaardagen Jeugdspelers

01 TimmermansVera

02 StolkRive

04 KorbeeDuncan

13 VerkleijMarije

17 MilLuke van

17 VisserSven

19 KnijnenburgSelena

20 HaasCas de

20 JansenTijmen

27 ScheltemaLars

29 ColijnJayden

29 NiemantsverdrietMarieke

30 SnatersenEvan

01 BergLuuk van den

01 KleeffSteyn van

03 BeukeboomJim

08 BoerBente de

10 VerbeijRob

10 WarmerdamScott

12 AlexopoulosIoannis

13 TijssenMarie

17 BosJeffrey

18 JongMeike de

19 HorstLars van der

19 StolwijkMarit

19 WarmerdamDaisy

20 LegemaatStan

21 MeijdenTom van der

23 BentenYanick van

23 BrandRyan

24 BesYara

25 RoosKeano

27 BoerScott de

27 RiethovenTeije

28 Lopez MattaNoah

28 MarkMees van der

29 KabaKadèr

29 StipStan

02 BouwmanAnouk

02 StraathofBritt

02 WinsenKim van

04 BrinkMark ten

07 HoogenboomGijs

07 PrucnalPatrijk

09 KaffaLuca

10 KuperDuco

13 BreugelZoë van

16 KapteinGiel

19 BeukeboomRenzo

20 BrinkIris ten

20 MenkenCollin

23 KroonSander

25 GijsmanRegi

26 HakRemco van der

26 WortmanLinda

30 Rukh AlikheilDoenja

30 SzabóRalf
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