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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:
Dick Straathof

Secretaris:
John van Haastrecht

Penningmeester:
Kaspar Scheltema

Bestuurslid WTC:
Ralph Wesseling

Bestuurslid 
Algemene Zaken:
Norbert de Jong

Bestuurslid COTO:
Vacature

Bestuurslid jeugd:
Antony Blom
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 januari 2019

Van de redactieVan de redactie
Het eerste clubblad van 2019 is weer een feit en is bij u op de mat gevallen of weer 
leesbaar via de site.

Namens de mensen die iedere keer hun medewerking verlenen bij de 
totstandkoming van het clubblad, Arno de Groot, Gijs van der Sluis, Pim Peelen 
en Remko Prins, wens ik iedereen die op wat voor wijze dan ook betrokken is bij 
SV Bernardus een gelukkig en vooral gezond 2019 toe.

In het vorige clubblad vroeg de redactie zichzelf af of er nog wel behoefte was aan 
een clubblad. Ook werden de leden opgeroepen om hier op te reageren via de mail. 
Helaas nul reacties …., maar ook dit is een duidelijk signaal.

Wat heeft het januari-nummer van het Bernardus kontakt deze keer te bieden?

Uiteraard de standen tot aan de winterstop, het moment van ons trouwe lid 
Louis de Frankrijker, een interview met Toon van der Ven en columns van  
Arno de Groot en Dirk Jansen.

Ook weer terug in het clubblad is “Van de bestuurstafel” , belangrijk voor de leden 
om te weten wat er op bestuurlijk niveau leeft en waar het bestuur, dat ontzettend 
veel werk verzet voor de leden, mee bezig is en wat er speelt.

Helaas geen “Burgerlijke stand” (ledenmutaies) en “Gefeliciteerd” 
(verjaardagskalender voor jeugdleden) meer en dit heeft alles te maken met de wet 
op de privacy. Ook dit is een item waar het bestuur druk mee bezig is.

Namens de redactie wens ik iedereen veel leesplezier en een sportief tweede deel 
van het seizoen 2018 – 2019 toe.

Dirk Jansen
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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 bestuurstafelVan de bestuurstafel

- Like brengt naar voren dat niet alle leden een 
uitnodiging hebben ontvangen voor de ALV. 
De stukken voor de vergadering zijn te laat 
verstuurd. Deze dienen uiterlijk twee weken 
voor de vergadering beschikbaar te zijn. Het 
bestuur geeft aan dat de stukken digitaal zijn 
verzonden naar de in de administratie  
bekende e-mailadressen. Daarbij is onze 
administratie gekoppeld aan Sportlink van de 
KNVB. Bekend is dat onze ledenadministratie 
geactualiseerd moet worden. Die actie is 
ingepland. Uit de voorbeelden die Like 
aandraagt lijkt dit niet de enige reden te zijn 
dat een aantal leden geen uitnodiging hebben 
ontvangen. Een nadere analyse kan wellicht 
plaatsvinden bij de actualiteitsslag van de 
persoonsgegevens.

- De aansturing van de COTO wordt voor het 
grootste gedeelte opgelost met de komst van 
Arno de Groot. Hij zal de coördinatie gaan 
regelen, maar neemt geen plaats in het 
bestuur.

- Over de aanvangstijden van de wedstrijden 
op zondag meldt Ralph dat de speeltijden 
11uur en 2 uur worden voor volgend seizoen. 

- Het verslag van de ALV wordt vandaag 
besproken in de bestuursvergadering en zal 
daarna op de site worden gezet. 
Ook heeft het bestuur besloten om een 
samenvatting van elke bestuursvergadering 
op de site te plaatsen onder het kopje 
“Van de bestuurstafel”. 

- Instructie technische installatie. Wordt op 
korte termijn geïmplementeerd. Is tevens van 
belang omdat omwonenden zich ergeren aan 
de geluidsoverlast die bij onjuist gebruik van 
de installatie ontstaat.

- Like en Dirk vragen aandacht voor 
drankgebruik in het algemeen en voor 
sluitingstijden van de kantine bij specifieke 

activiteiten in het bijzonder.
- De mogelijkheden voor het gebruik van wifi in 

de kantine zal worden verbeterd door het 
splitsen van wifi.

- Dirk dringt aan op het regelmatig tellen van 
het aantal bezoeken van onze site.

Overige punten uit de vergaderingen
Het bestuur heeft overleg gehad over de wijze 
waarop de persoonsgegevens van de leden 
geactualiseerd gaan worden. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
Tegelijkertijd zal bij de leden worden 
geïnventariseerd of zij vrijwilligerswerk willen 
doen voor de club. Besloten wordt om alle 
stukken op de site te zetten. De te ondertekenen 
stukken worden via de leiders en de aanvoerders 
uitgezet. Zij zouden een volledigheidscontrole uit 
moeten voeren op terugontvangst. De niet 
spelende leden krijgen de te tekenen stukken 
per post. 

De gemeente is in overleg met de verenigingen 
om te komen tot nieuwe overeenkomsten, 
waarin o.a. de hoogte van de subsidiebedragen 
wordt vastgelegd. De voorzitters van Bernardus, 
Koudekerk en Hazerswoudse Boys hebben op 
korte termijn vooroverleg om een gezamenlijk 
vertrekpunt voor de onderhandelingen te 
bepalen. Deze drie verenigingen hebben als 
enige binnen de gemeente, het onderhoud van 
de velden in eigen beheer. Daarom willen zij een 
hogere bijdrage van de gemeente. De gemeente 
heeft voorgesteld om het subsidie voor die clubs 
te verhogen met 25%. De gemeente wil verder 
een contract afsluiten voor 2 of 3 jaar. In die 
periode werkt de gemeente dan een voorstel uit 
om te komen tot een verdere harmonisatie van 
de overeenkomsten met de clubs. 

Korte samenvatting van de bestuursvergadering  
van 12-11-2018 en 11-12-2018.

De vergaderingen beginnen met een spreekuur voor de leden die daaraan 
behoefte hebben. Deze keer hebben Like van Beek en Dirk Jansen zich daarvoor 
aangemeld. Zij stellen de volgende onderwerpen aan de orde.
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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
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De kosten van de lichtmasten komen ten laste 
van de clubs. Bij Bernardus zijn de armaturen 
afgekeurd voor wedstrijden. De kosten van het 
hekwerk en de pompen komen te laste van de 
gemeente. 

Bernardus en de gemeente hebben overleg over 
de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien 
van de bootcampactiviteiten op ons complex. 
Bernardus zal een concept-brief opstellen hoe 
de samenwerking tussen Bernardus en Sport en 
Fit wordt ingevuld. De gemeente kijkt daarbij 
mee. 

Onze horecavoorziening voorziet niet in het 
gebruik van alcohol op het terras. Dat is naar 
voren gekomen bij een controle van de 
gemeente op ons complex. Bernardus heeft een 
waarschuwing gekregen. We gaan proberen de 
vergunning aangepast te krijgen. 

De aanmaak van de facturen voor dit seizoen, 
wat via sportlink loopt, levert problemen op, 
waardoor de facturen vertraagd verstuurd gaan 
worden. 

Voor de organisatie van de medewerkersavond 
van 2019 zal de selectie Heren worden 
benaderd. In principe wordt de organisatie van 
deze avond ieder jaar door een ander team  
georganiseerd.

Bij de KNVB is het onderwerp “weekendvoetbal” 
aan de orde. Dat betekent dat wedstrijden voor 
de selectie zowel op zaterdag als op zondag 
ingepland kunnen worden. 

Onze vertegenwoordiger in de Ledenraad heeft 
aan Bernardus gevraagd waar de voorkeur naar 
uit gaat.

- Voetballen afwisselend op zaterdag om 
17.00 of 18.00 uur en zondag om 14.30 uur.

- Voetballen afwisselend op zaterdag en 
zondag om 14.30 uur.

- Geen wijziging en alles bij het oude houden. 

Bernardus heeft voorkeur om de huidige situatie 
te handhaven. De verwachting is dat de andere 
twee alternatieven tot een daling van de 
kantineopbrengsten zal leiden.

Belastingen.
Vanaf 1-1-2019 kunnen de clubs de BTW op 
sportartikelen en op onderhoudswerkzaamheden 
terug krijgen. 
Per 1-1-2019 gaat het lage BTW-tarief omhoog 
van 6% naar 9%. 
De kantineprijzen zullen worden aangepast. 

Helaas stoppen aan het eind van het seizoen 
zowel Rien van Elk als Anthony Blom. 
Daardoor valt er een flink gat. Voor de opvolging 
van Rien van Elk gaan we iemand van buitenaf 
zoeken.

Ralph Wesseling heeft met de aanvoerders 
gesproken over de aanvangstijden. Er is geen 
animo bij de teams om op zondagmiddag te 
spelen. Het bestuur zal de volgende 
aanvangstijden aan de KNVB voorstellen.

Bij 3 thuiswedstrijden van lagere elftallen 
beginnen zij om 11.00 uur. Bij 4 thuiswedstrijden 
van lagere elftallen is het voorstel:
1 wedstrijd om 10.00 uur.
2 wedstrijden om 11.00 uur.
1 wedstrijd om 12.00 uur.

Heren 1 en Dames 1 beginnen thuis om 14.00 
uur

De KNVB beslist uiteindelijk.

Robert Valk wordt trainer/coach van Heren 2. 

Wil je gebruik maken van het inloopspreekuur 
dan kun je je daarvoor aanmelden bij de 
secretaris, John van Haastregt. 

vervolg ‘Van de bestuurstafel’
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Column
Dirk Jansen

Vandalen

Nee beste Bernardus-leden, daar ga we hier geen aandacht aan 
besteden, dat verdienen deze hersenloze lieden niet. 

Waar gaat dit cursiefje dan wel over zult u denken, welnu over 
het leukste lijstje van de lijstjes-aller-lijstjes van 2018, namelijk het 
“Van Dale-woord van het jaar”.

In de maand december worden we ieder jaar weer overspoeld met 
lijstjes, overzichten, top 1000, 2000 of zelfs 4000 en verkiezingen 
van “…. van het jaar”.

Waarom willen we aan het eind van het jaar de gebeurtenissen 
steeds maar weer samenvatten in lijstjes?

Ik ben geen psycholoog, maar het zal ongetwijfeld met terugblikken 
en “structuur aanbrengen”  te maken hebben. Al die onzinnige lijstjes 
en verkiezingen zijn omstreden en subjectief (ultiem voorbeeld is 
natuurlijk de galavoorstelling waar zien en gezien worden centraal 
staat: de Sportverkiezing Van Het Jaar, had ook een leuk item 
kunnen zijn) en zijn vaak onderwerp van discussies.

Nee beste lezer, mij zeggen ze niet zoveel. 

Echter voor drie van die lijstjes maak ik (als goede muziek-liefhebber) 
graag een uitzondering, namelijk de “Arrow Classick Rock top 500”, 
de “NPO 2-Top 2000” en voor het eerder gememoreerde  
“Van Dale-woord van het jaar verkiezing”.

De 1e editie van de VD-wvhjv verscheen in 2003 en werd opgezet 
door Koen Gubbels van vertaalbureau The Language Lab; alhoewel 
ik niet van de Google-generatie ben (goede nominatie voor volgend 
jaar?), lang leve Google !!

Winnend woord in dat jaar werd het woord gamen, inmiddels 
volledig ingeburgerd in onze taal en in 2005 was dat genverbrander.

Sinds 2007 is de domeinnaam www.woordvanhetjaar.nl in handen 
van Ton den Boon, hoofdredacteur van Van Dale Groot woordenboek 
van de Nederlandse Taal. 
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Misschien wel even leuk om de winnende 
woorden van die afgelopen jaren nog even op 
te sommen:

2007 - Bokitoproof 
2008 - Swaffelen (wat was dat ook alweer?)
2009 - Ontvrienden  
2010 - Gedoogregering
2011 - Tuigdorp   
2012 - Project X-feest
2013 - Selfie   
2014 - Dagobertducktaks
2015 - Sjoemelsoftware 
2016 - Treitervlogger
2017 - Appongeluk 

Uit bovenstaand lijstje blijkt wel dat taal 
voortdurend in beweging is en volop leeft. 
Sommige woorden zijn volledig opgenomen 
in ons hedendaags taalgebruik (selfie) terwijl 
andere woorden in de vergetelheid geraakt 
zijn en niet meer gebruikt worden (bokitoproof, 
tuigdorp).

Ook is ons taalgebruik tijd-gerelateerd; hoe 
we ons uitdrukken is sterk afhankelijk van 
de tijdsgeest en etiquette geldend in de 
betreffende periode. Voorbeeldje:
In de jaren ’50 van de vorige eeuw voelde 
je genegenheid voor iemand en zocht je 
voorzichtig toenadering als je jezelf tot iemand 
aangetrokken voelde. Een paar decennia later 
ging je bij dezelfde gevoelens het meisje (of 
de jongen) versieren en tegenwoordig gaan de 
jongens een chickie scoren ….

Hebben we het tegenwoordig over chips of 
cookies dan hoeft het niet altijd over naturel 
of paprika te gaan of over iets lekkers bij de 

koffie ben ik inmiddels in mijn naïeviteit achter 
gekomen.

Bij meester Putten op de lagere school 
in de Groenendijk heb ik de Nederlandse 
grammatica nog min of meer onder de knie 
gekregen o.a. met behulp van “ ’t kofschip”. 
Kent onze jeugd dit hulpmiddeltje nog? en 
zullen ze het rijtje  “mit, nach, nebst, samt” 
ook nog moeiteloos aan kunnen vullen? 
Zo nee, dan zullen ze dit waarschijnlijk vet 
matig interessant vinden. Hoe zit het met de 
basiskennis van onze jeugd?
Enkele jaren geleden sprak ik een meisje van 
toen een jaar of zestien die op vakantie ging 
naar Terschelling. Op mijn vraag hoe laat de 
boot ging, antwoordde ze: “De boot, de boot, 
hoezo de boot?” “Nou, Terschelling is een 
eiland”. “Oh, nou ja, boeie …”. 
Zonder boot zou ze die zeker nodig gehad 
hebben, ik bedoel maar ….

Maar ik dwaal weer gigantisch af, even terug 
naar waar we mee begonnen, de “Van Dale-
woord van het jaar”-verkiezing.

Winnend woord van het jaar 2018 is met 
een overgrote meerderheid van stemmen 
(55%) geworden het woord ‘blokkeerfries’, 
ruim voor ‘yogasnuiver’ (7%) en 
mangomoment (4%).
Hopelijk weet mijn favoriete voetbalclub 
SC Heerenveen, 2018 afgesloten in het 
rechterrijtje met maar liefst 39 tegengoals, op 
korte termijn nog een paar blokkeerfriezen te 
contracteren. 

En oh ja, nog de beste wensen en een goede 
gezondheid voor 2019.
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Uit de OUDE DOOS 1970-1971
Uit de OUDE DOOS  (1970-1971 Cor Slikkerveer)  
	
	

	
	
 
Uit de plakboeken van Sjaak Straver, met krantenknipsels over de periode 1967-
1986, hierbij wat stukjes over Cor Slikkerveer. Behalve trainer, zoals hierin genoemd, 
was Cor ook (samen met buurman Henk Engel) een zeer betrokken initiator en 
vrijwilliger m.b.t. de verwezenlijking van het nieuw sportcomplex in de wijk 
‘Rhynenburch’. 
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Ook al verliep de competitie dat seizoen niet ‘glansrijk’, aan het eind was er nog een 
‘toetje’ en kon er gestreden worden om de LVB-beker. En hierbij werd wel boven 
UDO, die het kampioenschap in dat seizoen behaalde, geëindigd. 
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In de schijnwerpers

Toon van de Ven
een Brabantse bezige bij 
door Dirk Jansen 
 

In de rubriek “In the spotlights” 
deze keer aandacht voor een relati-
ef nieuw lid binnen onze vereniging, 
namelijk Toon van de Ven. 
Tijdens zijn bardienst op vrijdag-
avond 7 december (klaverjasavond) 
zocht ik Toon op voor een interview.

Toon, veel Bernardus-leden zullen je 
inmiddels kennen, maar nog niet veel van je 
weten. Vertel eens iets over jezelf.
Toon van de Ven dus (zonder –r), 67 jaar en 
getrouwd met Susan. 
We hadden een dochter die helaas is overleden 
en een zoon en sinds eind november twee 
kleinkinderen. 
Oorspronkelijk kom ik uit het Brabantse 
Udenhout (vandaar mijn mooie accent), maar 
ben later verhuisd naar Boekel waar ik werkte  
bij vleesverwerkingsbedrijf Boekos. Door 
reorganisaties kwam ik al op mijn 57e thuis te 
zitten; inmiddels dus 67 jaar en met pensioen. 
Onze zoon René woont in Leiderdorp en 
wilde graag dat we ook deze kant op zouden 
komen. In 2015 hebben we ons huis in Boekel 
te koop gezet en waren dat in een mum van 
tijd kwijt en zijn een huis in de omgeving van 
Leiderdorp gaan zoeken. Uiteindelijk zijn we in 
de Diepenbrockstraat terecht gekomen waar we 
met veel plezier wonen.
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Hoe ben je bij SV Bernardus terecht 
gekomen?
In Brabant deed ik al veel vrijwilligerswerk, onder 
andere bij verzorgingstehuizen en dat wilde ik in 
Hazerswoude ook blijven doen. 
Ik heb zelf 25 jaar gevoetbald bij Boekel Sport 
en toen ik op een zondagmiddag in 2015 eens 
bij Bernardus ging kijken, raakte ik aan de praat 
met Ans van der Linden die mij vroeg of ik niet 
iets bij Bernardus wilde doen, bijvoorbeeld een 
bardienst draaien.

Wat doe je zoal bij Bernardus Toon ?
Bardienst draaien dus, op zondagmorgen 
(en eventueel -middag) en op kaart- 
en bingo-avonden. Verder zit ik in de 
maandagmorgenploeg, daar ben ik de junior, die 
de kleedkamers en het clubhuis opruimen en 
schoonmaken na het drukke voetbalweekeinde. 
’s Maandagsavonds ben ik ook present bij 
de maandagavondploeg die dan allerlei 
onderhoudsklusjes in en om het clubhuis 
verrichten. Allebei erg leuk om te doen.

Ik heb gehoord dat je erg actief ben in het 
maatschappelijk leven. Kan je daar iets over 
vertellen?
Ik doe vrijwilligerswerk op woensdag- en 
vrijdagmiddag bij Rhijndael in Koudekerk. Dat 
houdt in kleine klusjes voor de bewoners doen 
en zo hier en daar een praatje maken of een 
biljartje leggen (ook een hobby van me) met wie 
dat wil. Op donderdagmiddag doe ik hetzelfde in 
Driehof in Hazerswoude-Dorp. 
Verder ben ik ook regelmatig te vinden bij Tom in 
de Buurt hetzij als vrijwilligers of als “klant”.

Ben benieuwd hoe je als betrekkelijke 
nieuwkomer tegen SV Bernardus aan kijkt, 
hoe ervaar jij SVB als vereniging ?
Ik vind Bernardus een gezellige club en voel me 
hier geaccepteerd en goed thuis.Toch heb ik wel 
een aantal kritische kanttekeningen. 
De communicatie binnen de vereniging, m.n. ook 
vanuit het bestuur “naar onderen toe”  kan en 
moet naar mijn idee veel beter en ook moeten 
mensen op hun gedrag aangesproken worden 
door het bestuur. Op maandagmorgen maken 
wij de kleedkamers schoon en je wilt niet weten 
hoe die er dan uitzien; schoenen uitgeklopt 
tegen de tegelwand, overal bierdoppen en 
sigarettenpeuken en pas nog een lege krat 
biet in het toilet. Aan de muur hangt in iedere 
kleedkamer een mooi bordje met gedragregels, 

maar er zijn er in mijn ogen niet veel (ook 
Bernardus-leden niet !) die zich daaraan houden. 
Ik zou graag bestuursleden eens uitnodigen om 
een kijkje te nemen in de kleedkamer nadat de 
laatste speler deze verlaten heeft … (en dan de 
mensen daarop aanspreken). 
Een ander punt is het biergebruik in de 
kleedkamer, wat sinds kort niet meer toegestaan 
is. Wij als barmedewerkers worden daarop 
aangesproken door de leden, ik had het meer als 
een taak van het bestuur gezien dat zij de leden 
daarover ingelicht zouden hebben; nu kunnen wij 
de figuurlijke klappen opvangen.

Heb je bepaalde wensen voor je werk binnen 
de vereniging of voor Bernardus zelf ?
Ik zou graag zien dat leiders van jeugdteams na 
de wedstrijd meer toezicht zouden houden in de 
kleedkamers en ook dat we niet zelf achter ons 
schoonmaakmateriaal aan zouden hoeven te 
gaan. 
Ook zou wat meer betrokkenheid van veel 
ouders welkom zijn en zou het aantal vrijwilligers 
wel wat omhoog kunnen; commentaar leveren 
is niet moeilijk. Ik hoop dat er iets mee gedaan 
wordt, zowel door bestuur als de leden zelf.

Toon, heel erg bedankt voor dit interview en je 
inzet voor de vereniging.

Ik zou graag bestuursleden 
eens uitnodigen om een kijkje 
te nemen in de kleedkamer 
nadat de laatste speler deze 
verlaten heeft
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Activiteitenkalender	2018/2019	
Klaverjassen												Bingo															Quiz											Kinderbingo	
05-okt																													28-sep																12-okt											22-sep	
19-okt																													26-okt																	09-nov										24-nov	
02-nov																												23-nov																11-jan												26-jan																								
16-nov																												14-dec																	08-feb											23-mrt	
07-dec																													25-jan																																								18-mei	
21-dec																													22-feb	
04-jan																														22-mrt	
18-jan																														03-mei	
01-feb																														24-mei	
15-feb	
01-mrt	
15-mrt	
05-apr	
19-apr																																																																	
	
	
12-jan			marathon	koppelkaarten														23-dec		kerstloterij	
12-apr			familiekaarten	
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De KNVB begon dit jaar aan een 
nieuw avontuur. Voornamelijk 
in het westen van het land 
stapte de laatste jaren steeds 
meer ‘zondagverenigingen’ met 
hun selectieteam over naar de 
zaterdag (waar zij dan dienen 
te starten in de 4e klasse).  Dit 
betekende uiteraard een ‘leegloop’ 
in de zondagcompetities en een 
daardoor steeds terugkomend 
indelingsprobleem voor m.n. de 3e 
en 4e klasse op zondag. De KNVB 
kwam met een ‘tussenoplossing’, 
de 3e en 4e klasse samenvoegen, 
het spelen van ‘halve’ competities, 
in februari een ‘herschikking’ 
maken met het uiteindelijke 
doel: twee 3e klassen en twee 
4e klassen te formeren voor het 
nieuwe seizoen 2019-2010. Kunnen 
volgend jaar de competities weer 
‘normaal’ worden ingedeeld en 
afgewerkt. Of…. er moeten dan 
natuurlijk weer verschuivingen 
van de zondag naar de zaterdag 
plaatsvinden!?

Begin februari is de eerste 
competitiehelft afgerond, dan worden 
de nieuwe indelingen gemaakt 
voor de tweede competitie-helft.  
De eerste 6 op de ranglijst van de 
diverse 3e klassen (Q1, Q2, Q3 
en Q4) plaatsen zich voor de 3e 
klasse-hoog. Zoals Bernardus (13e 
in 3e klasse Q1) nu op de ranglijst 
staat zullen zij in februari ingedeeld 
worden in de 3e klasse-laag met 
Alphen  (12e in 3e klasse Q1) en 
ASW - uit Waddinxveen (14e in 
3e klasse Q2). Daarbij zullen dan 
gevoegd worden de ‘Haagse’ 
ploegen: SC REMO, GSC ESDO en 
WIK (resp. 7e, 8e en 9e klasse Q3) en 
OHVV- uit Oudenhoorn en SV DRL- 

uit Rotterdam (resp. 10e en 11e in 3e 
klasse Q4). 
Buiten Alphen en ASW weinig 
bekends zult u denken. Echter dit 
seizoen nog was DRL één van de 
tegenstanders in de bekerpoule en 
kaapte Bernardus in een doelpuntrijk 
duel uiteindelijk met 3 -5 de winst in 
Rotterdam weg!

En hoe ziet na de gespeelde 
wedstrijden in de tweede competitie 
helft het vervolg eruit, welke plaatsen 
op de ranglijst van 3e klasse-laag 
bieden uiteindelijk  mogelijkheden 
om volgend jaar in de (echte) 3e 
klasse te kunnen starten? Welnu: 
de kampioenen en de nummer 2 uit 
de 3e klasse-laag promoveren aan 
het eind van dit seizoen naar de 3e 
klasse zondag seizoen 2019-2020, 
de nummers 3,4,en 5 spelen met 
de onderste twee ploegen uit de 
3e klasse-hoog volgens een vooraf 
vastgesteld schema om 2 plaatsen in 
de 3e klasse zondag seizoen 2019-
2020. De ploegen die het niet halen 
en de ploegen vanaf de 6e plaats 3e 
klasse-laag komen in de 4e klasse 
zondag seizoen 2019-2020.
Alhoewel de nieuwe indeling voor 
Bernardus in februari nog koffiedik-
kijken is en daarom nog danig kan 
afwijken van hetgeen aangegeven, 
is wel feitelijk duidelijk dat de 
indeling in 3e klasse-laag toch nog 
mogelijkheden biedt om te strijden 
voor een goede afloop. 
Eén ding vind ik jammer, juist omdat 
het dit seizoen tot de mogelijkheden 
behoorde! SV Slikkerveer gaan we 
niet tegenkomen!  Of misschien is 
het voor het ons uiteindelijk resultaat 
ook beter zo! Slikkerveer  (de oude 
ploeg van de gelijknamige Cor) staat 
op de 2e plaats in 3e klasse Q2!

Als...
Column
Arno de Groot
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Al een aantal jaar trapt om de week een groepje 
spelers aan het begin van de middag een bal-
letje, meestal op het trainingsveld. Het is tijd om 
hier wat meer over te vertellen.

De basis werd gelegd in de jeugd van Bernar-
dus en op de trapveldjes bij de gymzaal en het 
kleuterschooltje op het Tollensplantsoen. Op 
een elftalfoto van de A1 van het seizoen ‘87-‘88 
staan zes man die nu meedoen met 7x7.
Bij de senioren ontstond al snel een team waar-
van de kern bij elkaar is gebleven. Nieuwe spe-
lers meldden zich, soms na een geslaagde car-
rière in de selectie, en bleven. Anderen kwamen 
en gingen, zoals de broers Frits ‘Tafeltje’ en Dirk 
‘Helikoptertje’ Jansen, een groep onverstaanba-
re Rietvelders, Arnout Meertens, John ‘dubbel-
rood’ Wortman en Peter ‘Jekko’, ‘Slinger’, ‘Slurf’ 
de Goede.

Het 5e, een mix van het toenmalige 6e en het 
3e  van leider Jan ´Pico´ de Groot, werd het 10e 
en later het 8e. Succesvoller dan een 2e of 3e 
plaats werd het niet.  Een jaar of vijf geleden 
hield het elftal op te bestaan. Het werd te lastig 
om elke week 12, 13 spelers bij elkaar te krij-
gen. Kinderen en blessures speelden daarbij 
een belangrijke rol. Maar ook de steeds jonger 
wordende tegenstanders maakten het moeilijk 
om gemotiveerd te blijven. 
De fitste van allemaal, Michel van der Horst, kon 

onderdak vinden bij een ander zondagteam, Erik 
Boer verhuisde naar de zaterdag en een aantal 
spelers meldde zich bij het 7x7 van de gastvrije 
Ed Vervloet. Andere spelers stopten.

De zondagen bleken voor velen niet meer wat ze 
waren geweest. Het beruchte zwarte gat bestaat 
wel degelijk. Dus werd al snel besloten zelf een 
eigen 7x7-competitie op te zetten.
De eerste zondagen kwam dit soms neer op 3x3 
of 4x4 maar langzaam aan meldden zich steeds 
meer mensen, oud-spelers van het 8e maar ook 
veel nieuwe. Dit seizoen stonden er de eerste 
zondag 23 man op het veld. Van het oude 8e 
doet (op twee spelers na) iedereen weer mee.

Waarom is dit 7x7 zo populair? Een belangrijk 
punt is het tijdstip. Hoewel het cafébezoek op 
de zaterdagavond een stuk minder is dan 25 jaar 
geleden is het toch fijn om niet meer om 9:00 te 
moeten verzamelen in de kantine. Verder speel je 
altijd thuis, dus nooit meer de lange rit naar FC 
Lisse en nooit meer een ellendige scheidsrechter 
bij v.v. Alphen. Verder zijn er geen verplichtingen. 
Als het je een keer niet uitkomt, hoef je niet te 
komen. 
Een pluspunt is verder dat  je niet alleen je me-
despelers maar ook je tegenstanders van haver 
tot gort kent. Marcel Wagenvoort speelt jou nooit 
op snelheid uit, Zork Wesseling weet frustrerend 
genoeg altijd zijn dikke kont tussen jou en de bal 

Rusthuis voor voetballers
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te draaien -althans, de zeldzame keren dat hij 
van de partij is-, Arnie den Braber is snel op zijn 
teentjes getrapt, de bal springt nooit van de voet 
van Frans Zandbergen of Ronald Wagenvoort en 
Jorrit Winters moet je niet vrij laten staan bij een 
corner. Het maakt het voetballen wel zo makke-
lijk als je dit allemaal al weet.
En dan is daar natuurlijk de derde helft. Het lijkt 
bij sommige spelers de belangrijkste reden bij 
7x7 op de spelerslijst te staan. Biek Lammers 
moet het vrijwel elke zondag af laten weten 
vanwege een verjaardag die hij nog wel net op 
tijd weet te verlaten om in de kleedkamer aan 
te kunnen schuiven, terwijl Jos van Keulen juist 
iedere keer laat zien dat er aan een derde helft 
toch echt twee helften voorafgaan. En Jan van 
Ommering ziet het spel (naar eigen zeggen) als 
de beste maar doet dat altijd met een blessure 
vanaf de bank; een blessure die hem vervolgens 
niet verhindert om in de kleedkamer het hoogste 
woord te voeren.  Er zitten hoe dan ook altijd 
meer mensen in de kleedkamer dan er op het 
veld hebben gestaan.

Bij het Sapna-etentje aan het eind van het jaar of 
tijdens het teamuitje of -feestje worden er prijzen 
uitgereikt aan de speler met de meeste punten 
en de speler met het hoogste gemiddelde (aantal 
punten per deelgenomen wedstrijd). De speler 
met het laagste gemiddelde krijgt de Arjan ten 
Brink-trofee.

Veel spelers zien elkaar ook vaak buiten 7x7, 
als buurmannen, als zoon & vader, op het werk, 
als broers, bij biljart, bij poker, in de kroeg, bij 
wielrennen lans de kant van de weg en voor de 
buis, zelf op de racefiets, bij een concert, langs 
de lijn bij de kinderen, in het stadion bij serieu-
zer voetbal of bij een pub-quiz. Toch blijft 7x7 
een belangrijk moment om even bij te kletsen en 
oude verhalen op te halen. En om weer eens fijn 
tegen een balletje te trappen, natuurlijk.

De regels zijn eenvoudig

• In de kleedkamer worden de teams door 
middel van loting samengesteld.

• Bij een oneven aantal voetballers is er een 
joker: een speler die meedoet bij het team dat 
achter staat of de tegenstander net langszij 
heeft zien komen. 

• De grootte van het veld wordt in overleg en 
op basis van het aantal spelers bepaald. 
Dat leidt altijd tot discussie: de lopers en 
minder technische voetballers willen ruimte, 
de conditioneel minder sterke spelers en 
technici willen een klein veld. In de praktijk 
sleept Wouter van der Meer vaak de doeltjes 
nog wat verder uit elkaar op een moment dat 
Marcel Wagenvoort even niet oplet.

• Een klein trainingsdoeltje waarin je ook 
met de voet mag scoren staat in een groter 
F-doeltje waarin je alleen met het hoofd of 
een omhaal mag scoren.

• Er is geen scheidsrechter. Alles wordt in 
overleg besloten: of er een overtreding wordt 
gemaakt, of er daarvoor een vrije trap wordt 
gegeven en waar en hoe die wordt genomen 
en of Wim de Goede nu toch eindelijk eens 
rood verdient na weer een handsbal.

• Tot groot verdriet van Roeland Meertens 
mag je alleen scoren vanaf de helft van de 
tegenstander.

• Er wordt zonder keeper gespeeld. 
• Spelers van het winnende team krijgen 

3 punten, spelers van het verliezende team 
en de toeschouwers krijgen 1 punt. 
Bij een gelijk spel krijgt iedereen 2 punten. 
De joker krijgt 2 punten.
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Het concept is eenvoudig. We spelen om de week 
een onderlinge competitie om 10 uur ’s ochtends. 
Om de week, omdat we de uitwedstrijden hebben 
geschrapt. Zo kunnen de stramme spieren en 
chronisch geblesseerde lijven wat langer bijkomen.
Er zijn nog twee andere 7x7 groepen opgericht de 
afgelopen jaren. Eén groep van dames die de andere 
week om 10 uur speelt. Er is ook een groep 7x7 
mannen die de andere week om 12 uur speelt. Ik 
noem die groep altijd schertsend de lagere divisie 
van 7x7, de degradanten.

We hebben op dit moment een man of 25 op de lijst 
staan. De opkomst is wekelijks tussen de 14 en 20 
man. De jongste is nog dertiger te noemen en de 
oudste is gepensioneerd. Iedereen die niet meer in 
een team wil spelen, maar het voetballen  nog niet 
kan laten is welkom. Grote animator is Ed Vervloet die 
de hele bende organiseert, als eerste aanwezig is, de 
tenues wast, de derde helft en, belangrijk, de loting 
organiseert. Want iedere wedstrijd opnieuw loten we 
de teams voordat we naar de kleedkamers gaan, in 
de ene liggen de oranje tenues klaar, in het de andere 
kleedkamer de blauw tenues. We houden de stand 
per persoon bij, 1 punt als je komt opdagen 2 punten 
als je gelijk speelt en 4 punten als je wint, en zo is er 
aan het einde van het seizoen een individuele winnaar 
van de Cup-met-de-grote-oren.

We schrijven ook bijna iedere twee weken een 
verslag. Hieronder vind je zo een verslag uit te oude 
doos. Dit verslag beschrijft wat er door je heen gaat 
als je de loting en wedstrijd bij 7x7 ondergaat.

7x7 en het Alzheimerhandyverliertmoment

Alzheimerhandyverliertmoment is een waanzinnig 
Duits woord.
Je bent je mobiel (handy) kwijt. Na een tijd ben je het 
zoeken zat en vraag je aan een huisgenoot of die je 
nummer wil bellen. Je hoort je telefoon overgaan en 
vindt hem terug op die ene plek waar je nog niet hebt 
gekeken. Als je je mobiel oppakt kijk je op het scherm 
en leest ‘Oproep gemist’. Onwillekeurig, een fractie 
van een seconde, denk je ‘hè oproep gemist, wie zou 
dat zijn?’Dat nu is het Alzheimerhandyverliertmoment.

Wij van 7x7 hebben 2-wekelijks ons, laat ik zeggen, 
Fussballverliertmoment. 

Dat begint bij de spelers die om een of andere reden 
niet komen en daardoor geen punten pakken die 
meetellen voor de cup-met-de-grote-oren aan het 
eind van het seizoen.

Dat Fussballverliertmoment kan al weken van 
te voren optreden als de diagnose van een of 
andere dokter luidt dat een blessure toch enige tijd 
genezing zal vergen en voetballen geen verstandige 
of haalbare activiteit is. Of kan enkele dagen van 
te voren optreden als blijkt dat jij degene bent die 
zondagochtend thuis moet blijven voor de koters. 
Je kunt ook enkele uren voor de wedstrijd een 
Fussballverliertmoment hebben. Bijvoorbeeld als blijkt 
dat koe Berta uitgerekend die zondagochtend gaat 
bevallen en je weet dat je bij Berta maar beter zelf in 
de buurt kan blijven.
Sommige hebben hun Fussballverliertmoment op 
zondagochtend na tienen als blijkt dat voetballen om 
10 uur toch is gesneuveld ten gevolge van een zware 
avond/nacht.

Tijdens de loting hebben sommigen van ons een 
moment dat je kunt omschrijven als een vals 
Fussballverliertmoment. Je probeert om je heen 
kijkend een beetje in te schatten wie welk kaartje 
heeft en ziet tot je schrik alleen verdedigers met jouw 
kleur kaartje, maar geen keeper en nog niemand 
die een goal kan maken. Die inschatting blijkt nooit 
volledig, pas in de kleedkamer kan je de balans van 
de loting voor jouw team opmaken.
Het lopen naar en betreden van de kleedkamer is 
ook zo’n mogelijk Fussballverliertmoment waar ik 
terugkomende nachtmerries van heb. 

Die nachtmerries gaan zo: 
Op een druilerige maandagochtend (Ja, dat klopt niet. 
Maar wat kan ik er aan doen. Het is een droom.) loop 
ik over de gang langs de blauwe kleedkamer op weg 
naar ‘mijn’ oranje kleedkamer. De deur staat open en 
in de blauwe kleedkamer zie ik Ed Vervloet en Wim 
de Roo mij toegrijnzen, achter hen zitten nog een 
paar figuren. Ik herken o.a. Eusebio, Pele, Zinedine 
Zidane en Ronald Koeman. In de oranje kleedkamer 
aangekomen zie ik Kim, Tjalle, Julietta, enfin, de 
hummels van Bernardus. Het jeugdbestuur heeft een 
nieuwe regel ingevoerd. Om de jeugd zo snel mogelijk 
aan senioren voetbal te laten wennen gaan ze 1 keer 
per jaar meedoen met het laagste nivo, 7x7. Even 
later loop ik omgekleed in de gang Ed tegen het lijf 
die mij toevoegt ‘Ik heb eerlijk geloot, kan het ook 
niet helpen. O ja jullie hebben een man meer. Jullie 
moeten wisselen.’ Tuurlijk dat kan er ook nog wel bij. 
Mijn laatste list in deze droom om een 
Fussballverliertmoment te voorkomen, spelen zonder 
doelen, wordt beslist door Ed weggewuifd. ‘We 
spelen 11 x 11. Dat betekent een groot veld met grote 
doelen.’ Regels bedacht en opgesteld door Roeland. 
En bedankt.

Fussballverliertmoment
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Het echte Fussballverliertmoment trad vandaag bij mij 
op nog weer een ander moment op. 
In de kleedkamer was ik niet droevig. Wij van Oranje 
hadden Frank en Marco. Loopvermogen genoeg. En 
met Rini een keeper.
Maar op het veld voor de wedstrijd begon mij te 
dagen dat van de 9 blauwen zomaar 6 voetballers 
op het veld stonden die een aardig balletje kunnen 
trappen. Een Wouter, een Pieter, een Loek, een 
Johan, een Joost, een Barry om maar wat te noemen.
Ons combinerend vermogen was beduidend minder. 
Dat ging hem niet worden besefte ik in mijn echte 
Fussballverliertmoment van de dag.

Enfin, de wedstrijd ontrolde zich langs de lijn oranje 
zwoegde, maakte wel fouten, geen doelpunten en 
blauw tikte er zomaar 7 in. Daarmee is alles wel 
gezegd over het voetballende gedeelte van de eerste 
helft.

In de kleedkamer constateerden wij van Oranje 
droogjes dat de schrijver van de stand en de steker 
van de kaarten beiden in blauw zaten. Vooral toen Ed 
V. binnen kwam met het zoenoffer: “We ruilen twee 

goeden van ons voor twee van jullie en we houden de 
wedstrijd op 7 – 0.”
Ik voorspel dat Pieter en Ed na deze wedstrijd een 
grote stap richting koppositie hebben gedaan.
Misschien moeten we voortaan maar een notaris 
inhuren voor de loting van onze kleuren. Dan wordt 
het weer gewoon een geluksspel.

Die tweede helft? Na een hoop gezeik, niemand wilde 
in eerste instantie van oranje naar blauw, behalve 
Rob. Die ziet het dubbelspel wellicht niet, of tilt er niet 
zo zwaar aan.
Robert doorziet de machinaties wel maar toonde zijn 
machteloosheid door uiteindelijk met Rob de stap 
naar Blauw te zetten.
Al dat gezeik leverde in de tweede helft lange tijd niet 
veel meer op dan een pisgoal van Ronald die hoogst 
verbaasd de bal in het lege doel schoof. Na een hoop 
gedinges, gemis en ongeorganiseerd gebal werd de 
tweede helft beslist op 2-1 voor Oranje.

Maar daar koopt niemand iets voor.

Norbert Jansen.

7x7 Dames
Tegen het einde van het voetbalseizoen ‘17-‘18 zaten wat moeders van spelers in (toen nog) MO13 lekker 
op de tribune het potje voetbal van hun meiden te kijken.
Aanmoedigen, aanwijzingen geven en zelfs een wave kwamen er soms aan te pas.
Tja, we gaven wel aanwijzingen maarrrrr hoe moeilijk is dat eigenlijk......  Voetballen......

Zo is het idee geboren om zelf eens in actie te komen. Eerst de moeders vragen van de meiden, al snel 
werd dit uitgebreid met anderen die er ook zin in hadden. En ja hoor, daar gingen we dan.... Tatata

Wel drie “mannen van” wierpen zich op als trainer zodat we elke keer ons uurtje starten met een gedegen 
warming-up en daarna de nodige voetbal technieken uitgelegd én voorgedaan krijgen om zo onze eigen 
vaardigheden met de bal en ons zelfvertrouwen te vergroten. Natuurlijk sluiten we onze voetbaldag af met 
een partijtje.

Wel vielen wat gegadigden af maar er kwamen andere geïnteresseerden voor in de plaats. Voetbalschoenen 
en -tenues werden geleend of aangeschaft en na een proefperiode in het voorjaar is besloten na de zomer 
van 2018 officieel te starten met “dames 7x7”. 

Hiervoor werden de nodige inschrijf- of wijzigingsformulieren ingediend en: om de week op zondagochtend 
de wei in was een feit! 

Inmiddels tellen we op papier (in de app-groep) al 15 spelende dames en zien we ook zelf al vooruitgang in 
wat we kunnen. 

We zijn dan ook blij dat Bernardus als vereniging ons deze kans geeft als officieel team mee te draaien en 
mee te tellen en zijn natuurlijk heeeel blij met onze trainers die elke keer keer -weer of geen weer, feestje 
gehad of niet- paraat voor staan.



22

C

A F

E

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

Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
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automobielen
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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!



22 23

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

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

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

Bekervervolg	
Bernardus	moest	uiteraard	het	onderspit	delven	in	de	volgende	bekerwedstrijd	tegen	Quick	
Boys	2	(spelend	in	de	hoogste	reserveklasse	-	derde	divisie).	

	

Maar	de	volgende	tegenstander	voor	Quick	Boys	2	(nl.	het	
DOSR	van	trainer	
Marcel	Vondeling)	
was	een	te	grote	
hindernis	voor	de		
Katwijkers!	
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standen	t/m.	23	december	2018

G P DPV DPT
1 DIOS	sv.	1	(zon) 11 24 25 14
2 Sporting	Leiden	1	(zon) 10 19 28 16
3 ASC	1	(zon) 10 19 15 11
4 WVC	1	(zon) 11 19 35 16
5 Voorschoten`97	1	(zon) 10 18 26 18
6 RKDES	1	(zon) 11 18 20 18
7 Nicolaas	Boys	1	(zon) 10 16 18 11
8 Van	Nispen	1	(zon) 10 15 23 19
9 Graaf	W	II	VAC	1	(zon) 11 15 20 27

10 SJZ	1	(zon) 10 14 15 18
11 FC	Aalsmeer	1	(zon) 10 12 18 22
12 Alphen	1	(zon) 10 9 21 28
13 SV	Bernardus	1	(zon) 10 7 8 23
14 MMO	1	(zon) 10 5 8 20
15 Warmunda,	sv	1	(zon) 10 5 11 30

G P DPV DPT
1 Sporting	Leiden	3	(zon) 9 18 24 16
2 DoCoS	1	(zon) 9 17 29 23
3 Foreholte	5	(zon) 9 16 29 18
4 Alphen	3	(zon) 9 16 34 25
5 Football	Factory	1	(zon) 9 15 25 12
6 ESTO	3	(zon) 9 15 27 18
7 KDO	sv	3	(zon) 8 14 17 20
8 WVC	3	(zon) 9 14 25 25
9 Nicolaas	Boys	3	(zon) 9 13 21 30

10 SV	Bernardus	2	(zon) 10 13 22 26
11 HBS	6	(zon) 8 10 18 22
12 Foreholte	6	(zon) 10 7 18 36
13 Altior	3	(zon) 10 3 15 33

G P DPV DPT
1 Nieuwerkerk	4	(zon) 9 21 35 21
2 Antibarbari	6	(zon) 8 19 30 10
3 Olympia	3	(zon) 7 18 32 8
4 DSO	1	(zon) 10 17 28 30
5 SV	Bernardus	3	(zon) 8 12 26 26
6 XerxesDZB	3	(zon) 10 12 26 29
7 Stolwijk	3	(zon) 8 9 23 33
8 ASW	2	(zon) 9 9 18 18
9 DONK	4	(zon) 7 7 14 25

10 ONA	3	(zon) 10 6 18 37
11 ESTO	4	(zon) 8 4 17 30

G P DPV DPT
1 Meerburg	1	(zon) 9 17 15 11
2 Full	Speed	5	(zon) 7 15 28 9
3 Football	Factory	2	(zon) 9 15 30 14
4 Wilhelmus	6	(zon) 8 14 23 20
5 Wilhelmus	5	(zon) 8 13 24 24
6 RKDEO	5	(zon) 6 12 19 7
7 Ouwe	Schoen	3	(zon) 7 11 21 18
8 SV	Bernardus	4	(zon) 9 10 32 24
9 ASC	3	(zon) 8 6 19 23

10 REMO	5	(zon) 4 0 6 34
11 DWO	1	(zon) 7 0 7 40

3e	klasse	Q1		senioren

4e	klasse	2		senioren

4e	klasse	1		senioren

5e	klasse	1		senioren
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	standen	t/m.	23	december	2018

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 VEP	3	(zon) 10 25 44 11 1 Roodenburg	2	(zon) 11 25 51 27
2 RVC	'33	3	(zon) 9 24 33 11 2 SJC	7	(zon) 11 25 48 30
3 ASW	3	(zon) 11 24 47 24 3 ASC	7	(zon) 9 23 31 7
4 VEP	4	(zon) 10 21 35 16 4 Meerburg	3	(zon) 11 18 35 32
5 Woerden	1	(zon) 10 17 34 19 5 Lugdunum	1	(zon) 10 17 28 22
6 ROAC	5	(zon) 9 15 29 20 6 SV	Bernardus	6	(zon) 9 16 32 20
7 Floreant	1	(zon) 10 14 20 22 7 Foreholte	10	(zon) 10 14 31 24
8 Nicolaas	Boys	5	(zon) 10 13 24 25 8 Leidsche	Boys	3	(zon) 9 9 19 34
9 Alphense	Boys	2	(zon) 10 10 20 41 9 SJC	6	(zon) 10 7 24 37

10 SV	Bernardus	5	(zon) 10 9 26 41 10 DoCoS	4	(zon) 11 7 15 47
11 MMO	3	(zon) 8 7 18 30 11 MMO	4	(zon) 8 6 24 26
12 ASC	6	(zon) 9 6 12 34 12 Foreholte	11	(zon) 11 5 19 51
13 Alphen	4	(zon) 10 6 20 42
14 KDO	sv	5	(zon) 10 5 21 47

G P DPV DPT
1 Nieuwkoop	1	(zon) 9 27 32 5
2 KDO	sv	6	(zon) 9 24 36 8
3 WVC	4	(zon) 9 24 32 13
4 ESTO	6	(zon) 11 21 29 18
5 Alphense	Boys	4	(zon) 10 19 27 16
6 Kickers'69	2	(zon)	(zon) 9 11 14 17
7 RVC	'33	4	(zon) 9 9 23 35
8 Leidsche	Boys	2	(zon) 10 9 26 23
9 MMO	5	(zon) 6 7 12 21

10 Altior	5	(zon) 11 7 17 36
11 Meerburg	4	(zon) 9 4 13 41
12 SV	Bernardus	7	(zon) 10 3 9 37

G P DPV DPT
1 Overbos	sv.	VR1	(zon) 9 27 65 4
2 Buitenveldert		VR4	(zon) 9 25 63 6
3 Alliance	'22	sv.	VR1	(zon) 9 20 27 10
4 Stompwijk'92	VR1	(zon) 9 15 33 33
5 SJC	VR1	(zon) 9 14 19 15
6 Antibarbari	VR2	(zon) 10 13 17 24
7 SEP	VR2	(zon) 10 11 14 20
8 Hillegom	sv	VR2	(zon) 8 9 8 22
9 SDZ	VR1	(zon) 9 9 14 39

10 RKDEO	VR2	(zon) 9 7 10 34
11 SV	Bernardus	VR1	(zon) 10 5 11 42
12 Geel	Wit	'20	sv.	VR1	(zon) 9 3 13 45

G P DPV DPT
1 SJZ	1 9 27 44 9
2 Quick	Boys	6 9 27 44 11
3 Sporting	Leiden	3 10 18 40 23
4 S.V.	Kickers'69	2 10 18 24 18
5 Alphense	Boys	2 10 15 21 23
6 SV	Bernardus	1 10 13 27 40
7 Alphia	3 10 9 19 29
8 RCL	3 10 8 10 24
9 Floreant	3 10 7 15 27

10 ARC	6 10 7 18 45
11 Hazerswoudse	Boys	2 10 4 9 22

6e	klasse	4		senioren 7e	klasse	6		senioren

7e	klasse	1		senioren

4e	klasse	16		senioren-zaterdag

3e	klasse	C		senioren-vrouwen
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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. 

Louis de Frankrijker
Mijn ‘voetballoopbaan’ bij SV Bernardus begon omstreeks 
1970 op 24-jarige leeftijd. En ‘late roeping’ dus.

In mijn jeugd voetbalde ik met mijn broers en buurjongens 
in het RIETVELD. Later werd het iets serieuzer bij mijn 
vrienden op de VOORWEG. Daar speelden we op een 
veldje bij boer Buitenhuis. Meestal speelden we onderling 
maar ook wel eens tegen het DORP. Het was een simpel 
veldje: géén lijnen en géén doelen. (In plaats van palen 
hadden we een hoopje kleding). We speelden op laarzen 
en/of gympen. De eerste spelers met voetbalschoenen 
(de ‘DORPERS’, gebroeders Ruis mochten niet 
meespelen) Dat waren nog eens leuke tijden.

Daarna werd het nog grootser, na de oprichting (door Jan 
van der Lip) van de ‘RIVO”s’ (RIetveldse VOetballers). 
We speelden in ROOD/WIT tegen onder andere het 
‘DORP’, het ‘WESTEINDE’, de ‘JOLLY JOKERS’, het 
‘ZWAANTJE’ en ‘DE BEESTEN’.
Bovenstaande was dus mijn ‘vooropleiding’ tot ik 
omstreeks 1970 aan het ‘grote werk’ bij SV Bernardus 
begon en wel in Bernardus 5.

Hier maakte ik kennis met iconen zoals: TOON 
OUDSHOORN - WIL GORDIJN - KEES KLERKS - 
WIM ELSTGEEST - COCK HEYMANS -  
HERMAN VAN RIJT - TED SCHOONDERWOERD en 
broer MARTIEN DE FRANKRIJKER en daarna nog vele, 
vele anderen.
Ik heb altijd met veel plezier bij SV bBernardus 
gevoetbald in diverse ‘lagere teams’. Na mijn active 
periode als speler heb ik nog een poosje gefunctioneerd 
als begeleider/waterdrager van het team waarin ik als 
laatste in gevoetbald heb.

Ik heb toch altijd het ‘BERNARDUS-GEVOEL’ gehouden. 
Na mijn active periode ben ik ‘kantinedienst’ gaan draaien, 
eerst op de zondagochtend met MARIAN ELSTGEEST, 
daarna de donderdagavond met onder andere CEES 
GROEN. Ik ben nog steeds actief bij Bernardus, nu bij de 
gezellige SCHOONMAAKGROEP op maandagochtend.

Tenslotte wil ik alle bestuursleden van vroeger en nu 
bedanken voor al hun inspanning om de vereniging op 
een goede manier ‘draaiend’ te houden.

Daar mag ook best wel eens bij stilgestaan worden.

Ik geef het stokje door aan ‘polderstengel’ en Bernardus-
denker MARCEL WAGENVOORT.
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Oliebollentoernooi Jeugd 2019
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Senioren 4 tegen 4 toernooi 2019
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Nergens in Nederland brokkelt het zondagvoetbal zo snel af als in district West 
II, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, waar de KNVB op dit moment 
inloopavonden organiseert om samen met de clubs naar de toekomst te kijken. 
Daarbij worden steevast drie opties genoemd. Eén: we laten alles bij het oude, 
met de kans dat het zondagvoetbal zal uitsterven. Twee: we mengen het voetbal 
op zaterdag en zondag tot één nieuwe competitie waarbij we rekening houden 
met verenigingen die vanuit hun geloofsovertuiging niet op zondag mogen 
spelen. En drie: veel meer nadruk op regionaal indelen, waardoor er minder hoeft 
te worden gereisd.

Als je het aan mij vraagt, voegen we daar nog een extra optie aan toe: we nemen 
afscheid van het traditionele zaterdag- en zondagvoetbal en gaan voor een veel 
vrijere competitievorm met vier speeldagen, waarbij de mogelijkheid bestaat om 
het pupillenvoetbal naar de zondag te verhuizen zoals dat nu al op een aantal 
plekken in het land is gebeurd. De vrijdagavond bestemmen we dan meteen 
tot het wedstrijdtijdstip van de leeftijdsgroepen onder 16, 17 en 18. Pubers 
die willen voetballen kunnen zo op zaterdag een gat in de dag slapen of geld 
bijverdienen.  Koekkoek, zullen de meeste clubbestuurders bij het idee alleen al denken. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat een dergelijke opzet van de competitie beter aansluit 
op de toekomst dan het voetbal te blijven organiseren op basis van de wetenschap 
van honderd jaar geleden. Toen de wereld er volstrekt anders uitzag en je lid werd 
van een vereniging omdat je vader en moeder zo beslisten op basis van geloof of 
levensovertuiging. Inmiddels draait de wereld om Netflix en Youtube en bepaalt de 
consument het liefst zoveel mogelijk zelf wanneer hij kijkt, speelt en geniet.  Wie één 
van de KNVB-avonden heeft bezocht in de regio West II, weet hoever die wereld 
afstaat van de discussies die nu worden gevoerd over het zondagvoetbal. In het AD 
las ik vorige week een stuk waarin bestuurders de houding bij de zondagamateurs 
het best samenvatten: Weerstand tegen de opties, sterk uiteenlopende zienswijzen 
en de noppen diep in het zand. Zo ziet de ene voorzitter een overgang naar het 
zaterdagvoetbal wel zitten, onder de strikte voorwaarden dat alle wedstrijden van zijn 
team om vijf uur ’s middags aanvangen (om de jeugdselectie niet voor de voeten te 
lopen), houdt de ander principieel vast aan de zondag en wil weer een ander op twee 
paarden wedden, met de inzet van teams op beide speeldagen van het weekend.   Voor 
mij telt maar één vraag: blijven we met ons gezicht naar het verleden voetballen en de 
rug naar de toekomst, of weten we alsnog een gezamenlijke mogelijkheid te vinden? 
Anders gezegd; durven de bestuurders het gesprek met hun leden aan te gaan en 
echt naar ze te luisteren.  Alhoewel ik niet voor de muziek wil uitlopen, is het volgens mij 
een utopie om te denken dat verenigingen onderling tot een positief alternatief zullen 
komen. Dat geldt niet alleen voor district West II, maar voor alle clubs die op zondag 
spelen. Met uitzondering van de provincie Limburg, waar zaterdags (nog) niet wordt 
gespeeld.  Het is daarom verstandig dat het amateurvoetbal daadkracht en leiderschap 
van de bond heeft gevraagd om de uiteindelijke knoop door te hakken. Met 130 
jaar zaterdag- en zondagvoetbal geen weekendklusje, maar er rest ons bij de bond 
waarschijnlijk geen andere optie.

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

NOPPEN DIEPER IN HET ZAND BIJ DISCUSSIES 
OVER HET ZONDAGVOETBAL
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Van de JeugdvoorzitterVan de Jeugdvoorzitter

Bij het verschijnen van het clubblad is het 
nieuwe jaar alweer begonnen. Dus op de eerste 
plaats wil ik iedereen een schitterend, gezond en 
sportief 2019 toe wensen.

Het nieuwe jaar geeft ook weer de gelegenheid 
om nieuwe doelstellingen of goede voornemens 
te bedenken. Dat doen we met het jeugdbestuur 
en de JTC uiteraard ook.

We willen de jeugdopleiding binnen de club 
verder optimaliseren. Hiervoor gaan we een 
nieuw beleidsplan schrijven die voor het nieuwe 
seizoen zal gaan gelden. Hierin zal omschreven 
worden wat wij als club willen bereiken en hoe 
wij dat gaan realiseren.

Ook hebben we ons bezig gehouden met de 
wet op de privacy. Dat hebben we uitgewerkt 
voor Bernardus. Binnen enkele weken wordt een 
ieder hierover geïnformeerd. Met het oog hierop 
en de verwerking van ieders persoon gegevens, 
zullen we aan iedereen vragen 1 malig alle 
gegevens weer in te vullen, zodat we alles op de 
juiste manier in de leden administratie kunnen 
verwerken.

Rien van Elk heeft aangegeven na het seizoen 
2018-2019 de club te gaan verlaten. Dat vind ik 
erg jammer. Door zijn komst en inzet hebben we 
met de jeugd een behoorlijke slag kunnen slaan 
met het verbeteren van de jeugdopleiding en 
communicatie naar een ieder toe. Dit gaan we 
uiteraard voortzetten met de rest van de JTC, 
maar zijn jaren lange ervaring op dit gebied, was 
voor onze vereniging erg belangrijk.

We zijn ook al weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het volgend seizoen. 
Hoe veel jeugd hebben we, in welke leeftijd en 
hoeveel teams kunnen we dan maken. Willen de 
trainers nog door of welke ambities hebben zij? 
Dit zal de komende tijd weer vorm gaan krijgen.

Afgelopen periode zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Een trainerscursus 
voor de beginnende trainers. Hier zijn 20 trainers 
aan begonnen en zal eind januari afgerond 
worden.

Ik ben er erg trots op dat zoveel trainers hieraan 
hebben meegedaan.

Voor de jeugdkas zijn er weer loten verkocht 
voor de grote clubactie en hebben we met de 
banketletter verkoop een record aantal letters 
verkocht. Met de opbrengst hiervan kunnen weer 
leuke activiteiten voor de jeugd gedaan worden.  
Sinterklaas wordt hiermee bekostigd, het FIFA 
toernooi, glow in the dark voetbal  op 3 januari 
en het oliebollen toernooi.

Het jeugdbestuur en ik zijn erg blij met alle 
mensen die zich inzetten voor de jeugd. Om 
dit extra te benadrukken, dat we hun inzet 
waarderen, gaan we met zijn allen bowlen.

Als blijk van waardering, maar ook om de 
teamgeest nog verder uit te bouwen, zodat we 
een stabiele vrijwilligers basis voor de jeugd 
houden.

Met sportieve groet
Anthony Blom
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Sponsor	Meijmat	steekt	Bernardus	JO19-1	in	het	nieuw	
	
Op	zaterdag	1	december	werd	dan	eindelijk	het	JO19-1	team	van	Bernardus	in	het	nieuw	gestoken.	
Niet	alleen	een	nieuw	wedstrijdtenue,	maar	ook	voetbaltassen,	trainingspakken	en	een	set	
trainingskleding	had	sponsor	Meijmat	uit	Koudekerk	aan	den	Rijn	ter	beschikking	gesteld	aan	de	
talenten	van	Bernardus	JO19-1.	
	
Eigenaar	Willem	van	der	Meijden,	niet	toevallig	de	leider	van	Bernardus	JO19-1,	kon	tevreden	zijn	
met	het	resultaat.	De	uitstraling	voor	Bernardus	en	met	name	die	van	JO19-1	kregen	met	deze	
kleding	een	boost.	Op	de	foto	tonen	de	spelers	en	begeleiders	vol	trots	de	nieuwe	kleding.		
Een	mooi	gebaar	was	dat	sponsor	Meijmat	op	de	voetbalbroekjes	een	klaver	vier	had	laten	drukken	
ter	nagedachtenis	aan	Nick	van	de	Laan	die	op	9	maart	jl.	op	17-jarige	leeftijd	is	overleden.	De	
meeste	van	de	huidige	spelers	van	JO19-1	hadden		met	Nick	in	een	team	gespeeld.	Ook	de	ouders	
van	Nick	waren	bij	de	presentatie	van	de	kleding	aanwezig	om	dit	mooie	gebaar	goedkeurend	te	
aanschouwen.	
	
Wij	hopen	dat	de	prestaties	en	de	opgaande	lijn	van	Bernardus	JO19-1	met	de	nieuwe	uitstraling	nog	
beter	zullen	worden	en	spelers	en	begeleiding	dit	kunnen	blijven	vasthouden.	De	positieve	instelling	
van	dit	team	dit	seizoen	gaat	verder	dan	alleen	de	wedstrijden	met	JO19-1.		Zo	zijn	er	een	groot	
aantal	spelers	uitgenodigd	voor	het	team	van	onder	23	jaar	en	komen	met	regelmaat	spelers	uit	voor	
Bernardus	2.	Op	zondag	2	december	maakt	Dawid	Wachowiec	zelfs	zijn	debuut	in	Bernardus	1	tegen	
Sporting	Leiden	(5-1	verlies).	
	
Spelers,	begeleiding,	maar	ook	de	JTC	bedankt	Meijmat	voor	deze	sponsoring	en	wensen	de	JO19-1	
nog	veel	succes	toe	met	de	nieuwe	kleding.	
	

De	selectie	van	Bernardus	JO19-1	toont	bij	het	reclamebord	van	sponsor	Meijmat	hun	nieuwe	wedstrijdkleding.	
Links	sponsor	en	begeleider	Willem	van	de	Meijden	met	een	bos	bloemen.	
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De	ouders	van	Nick,	Bianca	Snatersen	en	Peter	van	der	Laan,	zijn	blij	met	het	gebaar	wat	JO19-1	heeft	gemaakt	
ter	nagedachtenis	aan	Nick	door	een	klavertje	vier	op	de	broek	te	laten	drukken.	Ook	hadden	enkele	spelers	al	
een	klavertje	vier	op	hun	bovenbeen	laten	tatoeëren.		
	

	
	
Staand	v.l.n.r.:	Willem	v.d.	Meijden	(sponsor/begeleider),	Rob	Verbeij,	Bram	v.d.	Meer,	Koen	Schellingerhout,	
Jelle	Kooi,	Jeffrey	Bos,	Bianca	en	Peter,	Bart	de	Jong,	Stijn	Wanders	en	Hennie	van	Duuren	(trainer/begeleider).	
Gehurkt	v.l.n.r.:	Luuk	de	Groot,	Luke	van	Seggelen,	Kamiel	Jansen,	Sven	Visser,	Dawid	Wachowiec,	Mike	
Verhorik,	Denny	v.d.	Meijden	en	Ralf	Verkleij.	
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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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Van de website: 

Succesvol mixtoernooi met Glowball 
8 januari 2019 16:45  

 

Donderdag 3 januari heeft een primeur plaatsgevonden in sporthal Ridderhof in Koudekerk 

Onze JO15-2 trainer Jeffrey van der Heiden heeft samen met twee klasgenoten een nieuw 
voetbalspel ‘uitgevonden’ voor een schoolopdracht. Het nieuwe spel heet Glow in the dark 
voetbal. Voetballen in een donkere sporthal met neonverlichting. Spelers, lijnen, doelen en 
scheidsrechters zijn allemaal verwerkt met speciaal materiaal om je toch zichtbaar te maken. 
Ook de bal met lichtvlakken was hierop berekend. Maar Jeffrey wilde niet dat dit alleen een 
papierenspel zou worden en ging aan de slag om het ‘echt’ te maken. De teams van Bernardus 
jongens en meisje O13 en O15 werden uitgenodigd voor een mixtoernooi. Dit werd een groot 
succes en zal zeker een navolging krijgen. Spelers, begeleiding, supporters, maar zeker ook 
Jeffrey heeft genoten van zijn nieuwe voetbalspel. 
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Douchen na trainingen en wedstrijden
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen niet douchen na 
een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer 
spelers niet, dan wel douchen op de club. Het lijkt misschien gemakkelijk 
en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te laten 
fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar huis 
te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen 
douchen na het sporten.

Waarom is het verstandig om wel te douchen 
na het voetballen? Er zijn meerdere goede 
redenen:

1. Het is niet gezond voor een kind om 
bezweet op een fiets te stappen en 
sterk af te koelen. Zeker in de koudere 
maanden verhoogt dit de kans op griep en 
verkoudheid.

2. Ook is het belangrijk om te weten dat 
juist het oude zweet zorgt voor mogelijke 
infecties en dat het bovendien stinkt.

3. Het is beter voor je spieren als je na het 
voetballen gaat douchen. Met een warme 
douche voorkom je, dat je spieren te snel 
afkoelen en dat daardoor, de doorbloeding 
ervan minder wordt. Die doorbloeding 
is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt 
dat de afval producten in het lichaam 
snel worden weggevoerd uit de spieren. 
Bovendien kun je hiermee blessures 
voorkomen.

4. Na het sporten is je lichaam warm 
geworden. Deze warmte moet je weer 
kwijt. Dit gebeurt vooral via de huid 
(transpireren). Als je een warme douche 
neemt, blijven de haarvaten in de huid 
langer open staan voor vocht afvoer. Een 
goed functionerende huid is belangrijk voor 
de sporter, omdat de huid een belangrijke 
plaats inneemt in de warmte regulatie 
mechanisme. Een slechte warmte regulatie 
is nadelig voor de prestatie. Kortom 
redenen genoeg om uw kind wel te laten 
douchen na een wedstrijd of training.

5. Het is fijn voor de andere mensen die in de 
auto zitten, als er teruggereden wordt van 
een uitwedstrijd.

Dit vehaal las ik op internet en ik kan mij 
er helemaal in vinden. Het is inderdaad 
schrikbarend hoeveel jeugdleden er 
tegenwoordig zonder douchen op de fiets, 
brommer, scooter of in de auto stappen om 
zich thuis te douchen. Er is echter nog een 
belangrijke reden om je op de vereniging te 
douchen en dat is het ‘kleedkamer gevoel’. 

Een team ontstaat niet alleen op het 
trainingsveld maar juist in de kleedkamer. 
Het zou geweldig zijn als de ouders die hun 
kind ‘ongedouched’ naar huis laten komen, 
dat ook zouden begrijpen. Kleedkamer humor 
is namelijk datgene waar je een ‘grote jongen/
meid’ van wordt. Wie als voetballer namelijk 
zegt dat hij of zij nooit ‘gepiepeld’ is in de 
kleedkamer liegt dat het gedrukt staat. Dat is 
namelijk de ‘wet’ van de kleedkamer, vroeg of 
laat ben je een keer aan de beurt.

Dollen onder elkaar geeft samenhorigheid, dat 
zorgt voor een bepaalde teamspirit wat vaak 
voor prima resultaten zorgt. 

In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd 
of training geen thema. Het was verplicht. 
Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek 
vergeten want er kwam gewoon een 
handdoek uit mijn sporttas en een fles douche 
shampoo. Vroeger was het geen thema. 
In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol 
heeft over hygiëne en gezond sporten is het 
daarom voor mij een raadsel waarom ouders 
het toestaan dat hun kinderen zich na afloop 
van een sportactiviteit niet direct op de club 
douchen.
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De JO7 
 

 

Achterste rij staand v.l.n.r.: Bas van der Meijden, Sven Zijlstra, Suzanne van Leeuwen (begeleider), 
Zoë van Breugel, Xavi van Diest, Puck Tijssen, Thijs Weijers en Mark Weijers (gehurkt,begeleider).         
Voorste rij gehurkt/zittend v.l.n.r.: Sandra Verdel (begeleider), Mauro Wesselingh, Tijmen Janssen, 
Tessa Droogh, Olaf Helmus, Scott Warmerdam en Faber Heemskerk 

 

Wij, Mark Weijers en Suzanne van Leeuwen, zijn op  15 september 2018 begonnen 
als trainers van de JO7. Deze klasse is nieuw tussen de hummels en de JO8, om het 
gat te dichten tussen deze leeftijden. 

We spelen dit seizoen in een zelf opgezette Groene Hart competitie buiten de KNVB 
om. We zijn met 15 kinderen gestart, in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. Er zitten zowel 
jongens als meiden in onze groep. 

We trainen op de woensdag van 17.30 tot 18.30 uur en op zaterdag spelen we de 
wedstrijden. We spelen 4 tegen 4 gedurende 12 minuten op een veld van 30 bij 20 
meter. Afhankelijk van hoeveel kinderen de tegenstander heeft spelen we meestal 
4 partijtjes. De wedstrijden worden begeleid door Sandra Verdel. 

De wedstrijden worden laagdrempelig gehouden zodat de kinderen spelenderwijs 
met de spelregels kennis kunnen maken en wij vinden plezier het belangrijkste. Of 
we nu winnen of verliezen, de kinderen gaan altijd met een blij gevoel van het veld af 

De JO7
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(denken wij). De wedstrijden vinden plaats zonder scheidsrechter en worden door de 
trainers en/of ouders begeleid. De ouders en familieleden zijn erg betrokken bij ons 
team en we zijn blij met hun inzet.  

Tijdens de training proberen we zoveel mogelijk de oefeningen in spelvorm te doen. 
Hierdoor blijft het plezier hoog, leren ze samenwerken en met de bal omgaan.  

We doen dit met veel plezier en wat ons betreft is de oprichting van de JO7 
 geslaagd. 

 

          

 

 

vervolg JO7
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(eind)	standen	t/m.	23	december	2018	

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Teylingen	JO19-2 10 26 36 16 1 ARC	JO17-5 10 30 69 5
2 RCL	JO19-2 10 23 24 15 2 Foreholte	JO17-3 10 27 34 18
3 Alphense	Boys	JO19-3 10 19 42 18 3 ROAC	JO17-1 10 22 43 14
4 HVV	JO19-4 10 17 32 18 4 Meerburg	JO17-4 10 18 25 16
5 Koudekerk	JO19-1 10 16 27 15 5 DOSR	JO17-2 9 15 21 21
6 SV	Bernardus	JO19-1 10 12 24 20 6 Altior	JO17-1 10 13 18 15
7 Woubrugge	JO19-1 10 9 17 26 7 SV	Bernardus	JO17-1 9 12 28 25
8 WVC	JO19-1 10 9 14 26 8 RCL	JO17-4 9 9 19 33
9 Rijnsburgse	Boys	JO19-3 10 9 14 29 9 S.V.	Kickers'69	JO17-2 9 9 16 36

10 ASC	JO19-2 10 8 23 40 10 Alphia	JO17-2 10 3 11 51
11 ARC	JO19-4 10 3 12 42 11 Woubrugge	JO17-2 10 0 11 61

G P DPV DPT G P DPV DPT

1 FC	Oudewater	MO17-1 10 25 28 6 1 RKDEO	JO15-2 11 27 46 20
2 ARC	MO17-1 8 19 24 8 2 SJZ	JO15-1 10 26 37 12
3 Nieuwerkerk	MO17-1 9 19 39 12 3 Voorschoten`97	JO15-2 11 25 37 22
4 Be	Fair	MO17-1 10 16 36 50 4 DVC	JO15-1 10 24 56 22
5 Berkel	MO17-1 7 15 40 11 5 DHL	JO15-2 11 24 34 15
6 Rohda	'76	MO17-1 9 13 27 19 6 DWO	JO15-2 11 16 27 29
7 Alphense	Boys	MO17-1 9 9 23 27 7 Concordia	JO15-3 10 13 20 17
8 RCL	MO17-1 9 7 18 28 8 Meerburg	JO15-2G 11 12 31 26
9 SV	Bernardus	MO17-1 8 6 18 23 9 VUC	JO15-1 10 11 24 33

10 Meerburg	MO17-1 9 4 13 57 10 Graaf	W	II	VAC	JO15-2 10 10 25 29
11 Gouda	MO17-1 10 4 7 32 11 Oliveo	JO15-2 10 9 17 41

12 Forum	Sport	JO15-2 11 5 12 37
13 SV	Bernardus	JO15-1 6 4 12 23
14 HVV	JO15-3 10 0 17 69

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Katwijk	MO15-2 11 30 34 7 1 Zevenhoven	JO13-1 10 24 45 17
2 Altior	MO15-2 10 25 36 10 2 Koudekerk	JO13-1 8 21 33 7
3 SV	Bernardus	MO15-1 11 24 41 25 3 Meerburg	JO13-2 8 19 20 11
4 TAVV	MO15-1 11 22 30 13 4 SV	Bernardus	JO13-1 9 18 14 13
5 BSC	'68	MO15-1 7 21 53 10 5 Alphen	JO13-1 8 15 27 15
6 SJZ	MO15-1 10 16 17 15 6 Nicolaas	Boys	JO13-1 9 10 20 35
7 ROAC	MO15-1 11 15 29 60 7 Haz.	Boys	JO13-1G 9 9 29 30
8 WVC	MO15-2 10 10 12 17 8 ROAC	JO13-1 9 7 10 22
9 Hazersw.	Boys	MO15-1 11 8 13 20 9 ARC	JO13-2 10 6 11 28

10 Meerburg	MO15-1 11 7 17 26 10 S.V.	Kickers'69	JO13-1 4 3 5 17
11 Woubrugge	MO15-1 10 4 21 28 11 Nieuwkoop	JO13-2 8 0 3 22
12 FC	Lisse	MO15-2 11 0 8 80

3e	klasse	2		junioren-jongens 4e	klasse	2		junioren-jongens

2e	klasse	2		junioren-meisjes 3e	klasse	2		pupillen-jongens	

1e	klasse	2		junioren-meisjes 2e	klasse	6		junioren-jongens
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(eind)	standen	t/m.	23	december	2018

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 MMO	JO13-1G 11 30 73 18 1 Nieuwkoop	MO13-1 8 21 54 5
2 Meerburg	JO13-4 9 21 43 9 2 Floreant	MO13-1 8 20 28 5
3 VVSB	JO13-3 10 21 57 25 3 SV	Bernardus	MO13-1 8 15 17 8
4 SJZ	JO13-3 11 19 37 32 4 Siveo	'60	MO13-1 8 11 26 18
5 SV	Bernardus	JO13-2 10 18 30 17 5 Alphense	Boys	MO13-1 8 10 7 15
6 Quick	Boys	JO13-4 5 15 52 1 6 Rohda	'76	MO13-1 8 9 21 25
7 Foreholte	JO13-4 9 15 18 20 7 Altior	MO13-1 8 9 22 31
8 Nieuwkoop	JO13-3 10 11 16 33 8 Koudekerk	MO13-1 8 6 11 32
9 Koudekerk	JO13-2G 11 11 25 41 9 VEP	MO13-2 8 3 5 52

10 ASC	JO13-3 11 9 30 56

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Alphia	JO11-1 9 25 73 6 1 Nicolaas	Boys	JO11-1 9 25 47 16
2 DOSR	JO11-1 10 19 44 15 2 ROAC	JO11-1 9 23 51 14

3 Meerburg	JO11-4 10 19 29 21 3 Aarlanderveen	JO11-1 9 19 49 25
4 NSV	'46	JO11-1 9 16 30 23 4 SJZ	JO11-2 9 15 46 39
5 Meerburg	JO11-3 9 16 24 19 5 RVC	'33	JO11-2 10 14 42 39
6 SV	Bernardus	JO11-1 8 15 31 17 6 Alphen	JO11-2 8 10 27 31
7 DSO	JO11-4 10 13 32 35 7 SV	Bernardus	JO11-2 10 10 29 43
8 Koudekerk	JO11-2G 9 5 18 49 8 WVC	JO11-2 10 10 17 35
9 BSC	'68	JO11-2 7 3 15 55 9 ARC	JO11-4 10 10 30 50

10 Voorschoten	'97	JO11-4M 8 3 16 48 10 CVC	Reeuwijk	JO11-2 10 8 27 53
11 ASC	JO11-2 5 0 4 28 11 Alphia	JO11-2 8 3 23 43

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 MMO	JO11-1G 11 31 123 13 1 CVV	Zwervers	MO11-1 7 21 54 5
2 Nieuwkoop	JO11-4 10 25 71 12 2 SV	Bernardus	MO11-1 7 21 33 11
3 Meerburg	JO11-7 11 25 61 48 3 ARC	MO11-1 9 18 57 23
4 Foreholte	JO11-5 11 22 54 42 4 VOC	MO11-1 10 15 42 36
5 S.V.	Kickers'69	JO11-2 9 20 62 25 5 Spirit	MO11-1 8 7 14 24
6 Alphen	JO11-5 11 16 52 41 6 Olympia	MO11-1 10 5 9 65
7 WVC	JO11-3 11 14 46 63 7 DSO	MO11-1 9 4 31 53
8 SV	Bernardus	JO11-3 11 13 50 55 8 CVV	Zwervers	MO11-2 2 0 0 23
9 Alphia	JO11-5 11 7 28 89

10 TAVV	JO11-2 11 6 31 67
11 S.V.	Kickers'69	JO11-3 11 4 25 67
12 Nicolaas	Boys	JO11-3 10 3 20 101

3e	klasse	8		pupillen-jongens 5e	klasse	01	pupillen-jongens

7e	klasse	16		pupillen-jongens 1e	klasse	3		pupillen-meisjes

7e	klasse	04		pupillen-jongens 2e	klasse	3		pupillen-meisjes
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Pupil	van	de	week	

	

Pupil	van	de	week	 :					 Cas	de	Haas	

Datum		 	 :					 30	september	2018	

Leeftijd		 	 :					 9	jaar	

Elftal	 	 	 :					 JO11-1	

Positie		 	 :					 linksachter	

			Trainers	/	leiders								:						 	Bert	Vertegaal		
	

Hobby’s	 	 	 :			 voetballen,	gamen,	zus	plagen	

Wat	wil	je	later	worden	 :			 prof	voetballer	

Favoriete	profclub	 	 :				 FC	Barcelona	

Favoriete	profspeler	 												:			 heb	ik	niet	

Beste	speler	bij	Bernardus	 :			 Remco	Lammers	(Biek)	

Voorspelling	uitslag		Bernardus	–	Van	Nispen		:				 4	-	0		 	
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Van de website: 

2e Bernardus FIFA toernooi was een 
groot succes 
20 december 2018 16:15  

 

Op 15 december jl. is voor de tweede keer het 
Bernardus FIFA toernooi gehouden. 

Met 44 deelnemers was de opkomst groot. 
Onderling kon er gespeeld worden om de beste van 
Bernardus te worden. 

De organisatie had pools gemaakt en vandaar uit 
kon je door naar de halve finales en uiteindelijk de 
finale. 

In de finale stonden Sam Hoogeboom en Daan 
Spaans tegenover elkaar. Na een spannende 
wedstrijd mocht Sam zich de beste van Bernardus 
noemen. Gefeliciteerd Sam!! 

Het was een leuke avond met hapjes, drankjes en 
veel plezier. 
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Van de website: 

Rectificatie Eindresultaat grote clubactie 2018 
21 december 2018 14:00  

 

In de vorige melding is er een foutje geslopen in de einduitslag van de lotenverkopers. 
Hieronder de juiste uitslag. Onze excuses voor het ongemak. 

Ook dit jaar heeft de jongste jeugd van Bernardus zich weer ingezet met de verkoop van de 
loten van de Grote clubactie. 

Er zijn in totaal 822 loten verkocht. Iets minder dan vorig jaar. 

In totaal is er dan ook € 1.920,60 in de jeugdkas terecht gekomen. Een mooi resultaat. 

 

 

De 3 beste loten verkopers 
hebben hun prijs op 5 januari 
na het olie bollen toernooi 
ontvangen. 

De top 3 is:    

1e plaats Duco de Roo            ( 
60 loten) 

 2e Plaats: Anouk Menken      
( 31 loten) 

 3e plaats: Jenna Streefkerk  
(30 loten) 

  

Idereen bedankt voor het 
behaalde verkoopresultaat. 
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Pupil	van	de	week	

	

Pupil	van	de	week	 :					 Duncan	Roos	

Datum		 	 :					 25	november	2018	

Leeftijd		 	 :					 11	

Elftal	 	 	 :					 JO11-1	

Positie		 	 :					 keeper	

			Trainers	/	leiders								:						 Bert	Vertegaal		
	

Hobby’s	 	 	 :			 gamen	

Wat	wil	je	later	worden	 :			 animatie	

Favoriete	profclub	 	 :				 Ajax	

Favoriete	profspeler	 												:			 Messi	

Beste	speler	bij	Bernardus	 :			 Duncan	Roos	(ikzelf)	

Voorspelling	uitslag		Bernardus	–	FC	Alsmeer:				 2	–	1		 	

	 	

	

	

	

	

											(AD	–groene	hart	26	nov.	2018)	

Van de website: 

Rectificatie Eindresultaat grote clubactie 2018 
21 december 2018 14:00  

 

In de vorige melding is er een foutje geslopen in de einduitslag van de lotenverkopers. 
Hieronder de juiste uitslag. Onze excuses voor het ongemak. 

Ook dit jaar heeft de jongste jeugd van Bernardus zich weer ingezet met de verkoop van de 
loten van de Grote clubactie. 

Er zijn in totaal 822 loten verkocht. Iets minder dan vorig jaar. 

In totaal is er dan ook € 1.920,60 in de jeugdkas terecht gekomen. Een mooi resultaat. 

 

 

De 3 beste loten verkopers 
hebben hun prijs op 5 januari 
na het olie bollen toernooi 
ontvangen. 

De top 3 is:    

1e plaats Duco de Roo            ( 
60 loten) 

 2e Plaats: Anouk Menken      
( 31 loten) 

 3e plaats: Jenna Streefkerk  
(30 loten) 

  

Idereen bedankt voor het 
behaalde verkoopresultaat. 

 

	



48

 

D.K.A. ALPHEN b.v. ‘Alles voor Uw Kantoor’ 
Handelsweg 10, 2404 CD  Alphen aan den Rijn

PRINTEN VANAF 99 EURO

KYOCERA FS-1041

ZWART/WIT 
20 AFDRUKKEN PER MINUUT 
250 VEL PAPIERCASSETTE 
32 MB GEHEUGEN 
USB 2.0 
 1200 DPI 
TOT 220 GRAMS PAPIER

KYOCERA FS-1320 MFP 

KOPIËREN, PRINTEN 
EN KLEURENSCANNEN
20 AFDRUKKEN PER MINUUT
AUTOMATISCHE 
DOCUMENTENTOEVOER
250 VEL PAPIERCASSETTE
64 MB GEHEUGEN
USB 2.0
1200 DPI
BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG

KYOCERA FS-1220 MFP

KOPIËREN, PRINTEN 
EN KLEURENSCANNEN
20 AFDRUKKEN PER MINUUT
250 VEL PAPIERCASSETTE
64 MB GEHEUGEN
USB 2.0
1200 DPI
BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG

KYOCERA FS-1325 MFP

KOPIËREN, PRINTEN EN 
KLEURENSCANNEN
25 AFDRUKKEN 
PER MINUUT
AUTOMATISCHE 
DOCUMENTENTOEVOER
250 VEL PAPIERCASSETTE

KYOCERA FS-1061 DN

ZWART/WIT 
25 AFDRUKKEN PER MINUUT
250 VEL PAPIERCASSETTE
1 VEL HANDINVOER
DUPLEX EENHEID
NETWERKAANSLUITING
32 MB GEHEUGEN
USB 2.0
1200 DPI
TOT 220 GRAMS PAPIER

DUPLEX EENHEID
64 MB GEHEUGEN
USB 2.0 EN 
NETWERKAANSLUITING
1200 DPI
BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG


