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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 april 2019

Van de redactieVan de redactie
Voor u ligt het nieuwe nummer van het Bernardus Kontakt of wellicht leest u ons 
clubblad digitaal, in ieder geval is het april-nummer 2019 uit.
Afgelopen twee edities hebben we voor zo’n dertig leden het nummer op hun 
verzoek op papier afgedrukt en bij hen op de ouderwetse manier bezorgd.
Naderhand hebben via het dit voorjaar verspreide enquêteformulier  nog zo’n vijftig 
leden aangegeven het clubblad toch ook graag nog op papier in de bus te willen 
ontvangen.
Uiteraard gaan we gehoor geven aan dit verzoek.

Dit nummer staat voor een groot deel in het teken van het verdwijnen van de 4e 
klas zondag in West 2 in het seizoen 2019-2020 en de keuze waarvoor wij als 
vereniging gesteld worden door de KNVB; verhuizen met het prestatievoetbal naar 
de zaterdag of op zondag blijven voetballen met het standaardteam in West 1 
(Noord-Holland) of Zuid 1 (West-Brabant/Zeeland).
Er is al menig woord over gevallen en zal er nog over gaan vallen.
Donderdag 18 april is er een bijzondere algemene ledenvergadering met betrekking 
tot dit onderwerp uitgeschreven en zal er gestemd gaan worden (of is inmiddels al 
gebeurd) door de leden voor de zaterdag of de zondag.

Verder in dit nummer de tegenstanders van ons 1e elftal in de afdeling 3e klas 
laag, het moment van Marcel Wagenvoort, Petra van Gorkum in the picture, de 
aankondiging van de 5e editie van de Open Tijdrit, pupillen van de week en andere 
lezenswaardige stukjes en verslagen.

We wensen u veel leesplezier, succes in de rest van het seizoen en vooral 
het bestuur ook veel wijsheid toe bij de nodige te nemen beslissingen en 
organisatorische aanpassingen voor het komende seizoen.
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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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Club in beweging...
Al het begin is moeilijk om je weg te vinden wanneer je 
een nieuwe uitdaging aan bent gegaan .

Nu is mijn ervaring dit tot nu toe niet omdat ik inmiddels 
toch wel behoorlijk ben ingeburgerd binnen deze mooie 
club en het gevoel heb dat er naar het bestuur op een 
positieve manier wordt gekeken over het algemeen met 
alles wat wij naar buiten brengen, nu is het ook niet mo-
gelijk om het iedereen het naar zijn zin te maken maar het 
streven is er wel naar door het bestuur.

En ook wij als bestuur en iedereen die zich inzet voor 
Bernardus  kunnen en mogen ook fouten maken  ervan 
uitgaande dat er altijd het  beste voor Bernardus wordt 
gekozen, hiermee wil ik aangeven wat over het algemeen 
wat mijn ervaring is geweest als jeugdvoorzitter dat 
RESPECT hoog in het vaandel staat bij Bernardus en 
wij dit graag zo willen houden. Het is  de kracht van 
onze club om iedereen te accepteren waarbij het sociale 
voorop staat, het doel binnen Bernardus is nog steeds 
dat Plezier en Prestatie samen gaan voor het beste 
resultaat.

Nogmaals wat is een vereniging zonder vrijwilligers? 
Volgens mijn hellemaal niets , omdat de inzet van een 
vrijwilliger goud waard is voor een club. Nu is de situatie 
zo bij Bernardus dat er een rijkdom is aan vrijwilligers  
en ik nogmaals iedereen wil bedanken die Bernardus 
ondersteunt en een warm hart toe draagt, want wij 
hebben u allemaal hard nodig om het beste van deze 
club te maken. 

Nu heb ik ook geroepen op de nieuwjaarstoespraak 
dat ik ten alle tijden voor het zondagvoetbal zal zijn en 
weiger om naar de zaterdag te gaan omdat Bernardus 
gewoon ‘zondag’ is, nu heeft er de afgelopen periode 
een aardschok plaats gevonden die is opgezet vanuit 
de KNVB. Want de trend van het zaterdagvoetbal heeft 
al behoorlijk zijn intrede gedaan in West ll inmiddels, er 
is twee maal eerder een bijeenkomst geweest door de 
KNVB georganiseerd met als inhoud wat de toekomst 
zou zijn op zondag in West ll 

Er werden een paar opties aangegeven
1. Weekend voetbal dus Zaterdag tegen Zondag
2. Het opheffen van de 4e klasse Zondag West ll
3. Keuze om naar de Zaterdag te gaan.
Nu is er gewoon een mededeling/besluit gekomen van de 
KNVB dat met ingang van volgend seizoen de 4e klasse 
zondag West II komt te vervallen en het jaar er op de 3e 
klasse zondag West ll komt te vervallen, deze mededeling 
raakt Bernardus natuurlijk recht in het hart en nog 
ongeveer 60 clubs uit west ll die niet sterk genoeg zijn om 
zich dit jaar nog vrij te spelen in de 3e klasse.

Dit betekent dat wij als Bernardus dit jaar 3e klasse moe-
ten blijven en volgend seizoen moeten promoveren naar 
de 2e klasse ???? is dit realistisch? Nee dat denken wij 

niet als bestuur met alle respect, dan nog de keuze om in 
west 1 of zuid 1 te gaan voetballen op zondag. Aan deze 
keuze zitten natuurlijk ook voor-  en nadelen, je speelt 
nog steeds op zondag dat is een voordeel, een nadeel is 
dat er of in Brabant of Noord-Holland gevoetbald moet 
gaan worden dus veel reistijd en weinig publiek zowel 
thuis als uit dus ook de kantine omzet gaat achteruit 
lopen dit is iets wat ook belangrijk is voor een club.
Dan is er een keuze om met de selectie naar de zaterdag 
te gaan (dus nu Zondag 1 en/of 2 ) ook hier zitten voor-  
en nadelen aan, het voordeel is dat er veel derby’s kun-
nen zijn op zaterdag maar de vraag is nog wel hoe gaat 
de KNVB dit indelen want er komen veel verenigingen 
over naar de zaterdag en in welke poule kom je terecht. 
De kantine omzet zal met deze eventuele vele derby’s 
zeker een stuk positiever uit pakken, ook is de huidige 
jeugd eerder van plan om zaterdag te blijven voetballen 
in plaats van zondag dus hopelijk weer genoeg aanwas 
voor de selectie.

Nadelen waar wij als Bernardus mee te maken krijgen 
is hoe staat de huidige selectie erin om over te stappen 
naar de zaterdag of verliezen we hierdoor een hoop 
leden uit de selectie? Welke speeltijden moeten er aan 
gehouden worden met het thuis spelen van 1 en/of 2 op 
zaterdag zonder dat de jeugd in het nauw komt om te 
kunnen voetballen. Kleedkamers/velden te kort bij een vol 
programma, 3 barploegen nodig voor de zaterdag en de 
zondag wat blijft daar van over op lange termijn? Moeten 
we gaan kijken naar een andere invulling op zondag . 
Het doel is wel om een ‘zondag club’ te blijven maar als 
de club voor de zaterdag kiest komt het er op neer dat 
Bernardus een nog steeds een ‘zondag club’ is met een 
‘zaterdag selectie’..

Wij als bestuur hebben de wijsheid niet in pacht maar 
weten denk ik wel wat het beste is voor Bernardus op 
lange termijn, ondanks dat we gedwongen worden door 
de KNVB en niet zelf deze stap hebben genomen moet ik 
aan een uitspraak denken van onze eeuwige nummer 14:  
aan elk nadeel zit een voordeel .Wat de toekomst ook zal 
brengen voor Bernardus kunnen we allemaal over mee 
beslissen op donderdag 18 april om 19.30 uur in de 
kantine en we vandaar uit hopelijk weer fris door kunnen 
pakken om alles voor volgend seizoen weer in orde te 
gaan brengen.

Hopelijk heb ik jullie een stukje meegenomen met alles 
wat op dit moment bijna al onze aandacht vraagt natuur-
lijk speelt er nog veel meer maar dat staat op dit moment 
even op een laag pitje , graag zien wij als bestuur onze 
vrijwilligers op het feest wat juist voor jullie bedoeld is , 
natuurlijk hopen wij dat alle teams van Bernardus jeugd 
en senioren er nog een mooi seizoen van gaan maken 
met mooie resultaten en veel plezier.

Een sportieve voortzetting met mooie resultaten,
Dick Straathof, voorzitter
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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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Van de bestuurstafelVan de bestuurstafel
Update sponsoring.
Het bestuur wordt bijgepraat over de gang van 
zaken rondom de sponsoring. 
Er zijn veel contracten in de afgelopen periode 
beëindigd en inmiddels vervangen. 
De contracten zijn inmiddels getekend. 
De sponsors krijgen de keuze of zij twee of drie 
seizoenen willen sponsoren vanaf volgend 
seizoen, vanwege de vertraagde levering van de 
kleding. Dit seizoen loopt slechts een contract 
af; de overige contracten lopen door. De acties 
rondom de ballensponsors, de reclameborden, 
het aankondigingsbord en het interviewbord 
lopen. Het bestuur spreekt haar waardering uit 
voor de inzet en de bereikte resultaten.
Like van Beek brengt een aantal punten onder 
de aandacht van bet bestuur waaronder de 
melding dat de dweilmachine  het na drie jaar 
heeft gegeven. Inmiddels is deze in reparatie. 
Like informeert naar het standpunt van het 
bestuur om in de toekomst feesten in de 
persoonlijke sfeer van mederwerkers/leden in de 
kantine te kunnen organiseren. Het bestuur is 
daar negatief over omdat daardoor oneerlijke 
concurrentie ontstaat voor de plaatselijke 
horeca.

Spreekuur bestuur maart.
Arno de Groot, Anneke Verhorik en Ton van 
Rooyen hebben zich aangemeld voor het 
spreekuur.

Arno de Groot brengt de volgende zaken in.
•	 Er	is	een	energiescan	uitgevoerd	bij	

Bernardus.	Remco	v.d.	Werff	zal	deze	
beoordelen en een advies uitbrengen aan het 
bestuur.

•	 Oostendorp,	de	firma	die	de	lampen	voor	de	
lichtmasten heeft geleverd, heeft zicht op de 
ouderdom, de status en de soort lampen in 
de lichtmasten. Oostendorp zal een advies 
over eventuele vervanging van de lampen aan 
Bernardus uitbrengen.

•	 Aan	het	sleutelplan	wordt	gewerkt.	Het	wordt	
een uitgebreid plan, dat eventueel in fases 
kan worden uitgevoerd.

Anneke en Ton melden het volgende.
•	 De	ledenadministratie	is	inmiddels	

opgeschoond, wat behoorlijk wat energie 
heeft gekost.

•	 Sportlink	biedt	een	aantal	functionele	
mogelijkheden aan verenigingen voor het 
voeren van de administratie. Bernardus maakt 
daar beperkt gebruik van.  Anneke en Ton 
doen enkele suggesties voor het gebruik 
daarvan. Kaspar zal deze mogelijkheden 
beoordelen en komt daarop terug. 

En verder.
De gemeente en de voetbalclubs hebben 
overeenstemming bereikt over de jaarlijkse 
bijdrage die de verenigingen ontvangen. Het 
bestuur kan zich goed vinden in deze uitkomst. 
Over enkele jaren zal opnieuw onderhandeld 
gaan worden, waarbij de gemeente een verdere 
harmonisatie van de verschillende 
overeenkomsten met de clubs zal nastreven.
De kantineprijzen worden met ingang van het 
seizoen 2019/2020 aangepast aan de huidige 
BTW tarieven.

Plan	KNVB	opheffen	3e	en	4e	klasse	voor	
standaardteams in West ll. Al enige jaren is de 
ontwikkeling gaande dat veel verenigingen in zijn 
geheel of met hun standaardteam overstappen 
van de zondag naar de zaterdag. Dat heeft ertoe 
geleid dat de KNVB heeft besloten om vanaf het 
seizoen 2019/2020 de 4e klasse voor 
standaardteams op zondag in West ll op te 
heffen.	Ook	wil	de	KNVB	de	3e	klasse	op	zondag	
voor standaardteams in West ll met ingang van 
het	seizoen	2020/2021	opheffen.	Voor	de	
standaard Damesteams en de lagere senioren 
verandert er niets. Het bestuur heeft een notitie 
over dit onderwerp opgesteld die in een 
Algemene ledenvergadering op 18 april met de 
leden is besproken. De notitie is bijgevoegd. 
De uitkomst van de bespreking was op de 
sluitingsdatum van de kopij, nog niet bekend.  
Nikivor van Rijn wordt het nieuwe hoofd 
jeugdopleidingen met ingang van het volgende
seizoen. 

Op 22 juni 2019 vindt het jeugdweekend plaats met 7 teams,
inclusief 2 meisjesteams, in De Cirkel.

Spreekuur bestuur februari 2019
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Column
Dirk Jansen

Dilemma

Een duivels dilemma, ja zo kun je het wel 
noemen waar de onvolprezen KNVB ons zo 
compleet onverwachts voor stelt. 

Bij de volstrekt belachelijke gedachte dat 
Bernardus zal degraderen uit de zondag 3e 
klasse laag, moeten we (voor 1 mei 2019) kiezen 
om volgend jaar uit te komen in de 4e klasse 
zondag Zuid I (West-Brabant/Zeeland) of West I 
(Noord-Holland) of beginnen in de 4e klasse 
zaterdag van West II.

Helaas hebben de hoge heren op stel en sprong 
(begin maart werd er nog gesproken over de 
nieuw te vormen 4e klasse in West II voor het 
seizoen 2019-2020) besloten dat er komend 
seizoen in geen plek meer is voor die op 
voorhand zo aantrekkelijk lijkende 4e klas.

De term paniekvoetbal is hier volledig op 
zijn plaats en zet vele verenigingen voor het 
blok en vraagt op zeer korte termijn grote 
organisatorische aanpassingen.
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Bij een onmogelijk geachte degradatie zouden 
derby’s tegen Rotterdamse en Haagse 
sportvrienden ons door de neus geboord 
worden. 
Geen	Steeds	Hooger,	Blankenburg,	Pretoria,	
Besiktas, Madestein of HMC(Haagse 
Multiculturele Club). We blijven dus verstoken 
van spektakelwedstrijden waar altijd wel iets 
zou gebeuren…..
Geen volle stadions, uitzinnig publiek, een 
geweldige sfeer (misschien bij sommige 
verenigingen wel met cheerleaders) met 
hoogstwaarschijnlijk veel vuurwerk. 

Bedankt KNVB!! 
En nu, nu staan we dus voor die 
bovengenoemde, vermaledijde keuze.

Positief ingesteld als ik altijd ben, probeer ik 
toch altijd lichtpuntjes te ontdekken en beste 
lezer, die zijn er!

Stel,	je	houdt	van	reizen,	wat	is	er	mooier	dan	
om zondagmorgen om pak ‘m beet een uurtje 
of 9 met zijn allen in de bus te stappen naar 
Bergen op Zoom, Roosendaal of Terneuzen. 
Of	beter	nog,	als	je	een	020-figuur	bent,	
de	andere	kant	op	naar	Schagen	(kan	je	
lekker stappen en met een beetje geluk 
kom je Gerard Joling tegen), Nibbixwoud 

of Den Helder (Texel is niet ver weg en 
misschien is er wel interesse om er met de 
halve vereniging een gezellig weekendje van te 
maken).

En hoeveel indruk zal het wel niet maken op 
maandagmorgen bij je collega’s als je bij de 
koffieautomaat	vertelt	dat	je	gisteren	tegen	
Alkmaarse Boys hebt gevoetbald. Ik hoor het 
ze al bewonderenswaardig zeggen: “Zo jij 
voetbalt zeker op een hoog niveau als je zover 
weg moet”.

By the way, het zouden ook leuke tochtjes zijn 
voor	die	jongen	die	vaak	op	de	racefiets	naar	
uitwedstrijden komt kijken.

De andere optie is dus beginnen in de kelder 
van het zaterdagvoetbal in West 2. Daar moet 
je toch niet aan denken, krijg je weer die 
wedstrijden	tegen	MMO(?),	Meerburg	en	SJZ,	
dat doen we al jaren. 

Maar ook Koudekerk en Hazerswoudse 
Boys worden dan de tegenstander; het 
is levensgevaarlijk, want stel nou, puur 
hypothetisch hè, stel nou dat we die 
wedstrijden zouden verliezen….. 

En ook daar moet je niet aan denken, want 
dan zijn we echt het lachertje van Rijnwoude.
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Inleiding/probleemstelling
Al enige jaren is de ontwikkeling gaande 
dat veel verenigingen in zijn geheel of met 
hun standaardteams overstappen van de 
zondag naar de zaterdag. Dat heeft ertoe 
geleid dat de KNVB heeft besloten om vanaf 
het seizoen 2019/2020 de 4e klasse voor 
standaardteams op zondag in West ll op te 
heffen.	Ook	wil	de	KNVB	de	3e	klasse	op	
zondag voor standaardteams in West ll met 
ingang	van	het	seizoen	2020/2021	opheffen.	
Voor de standaard damesteams en de lagere 
senioren verandert er niets.
 
KNVB keuzes voor de clubs met een 
standaardteam Heren in de vierde klasse 
Voor het begin van het seizoen 2019/2020 
moeten clubs met een heren standaardteam 
in de vierde klasse West II hun keuze maken 
voor:
1. Instroming in de 4e klasse West II 

zaterdag of
2. Overstappen naar de zondag 4e klasse in 

West l of Zuid l.

In 2020/2021 volgt dezelfde keuze voor de 
clubs met een standaard Herenteam in de 
derde klasse West II:
1. Instroming in de 3e klasse zaterdag of
2. Overstappen naar de zondag 3e klasse in 

West l of Zuid l.

De opties voor Bernardus Heren 1 en 2 
nader uitgewerkt.

A Keuze voor de zondag. 
 Heren 1 gaat naar West l of Zuid l en 

Heren 2 blijft in West 2. 
 (Indien Bernardus zich dit jaar in de derde 

klasse weet te handhaven zou de keuze 
mogelijk nog een jaar uitgesteld kunnen 
worden)

B Keuze voor de zaterdag. 
 Heren 1 gaat naar de zaterdag in West ll. 

Heren 2 blijft op zondag in West ll.
 Zowel Heren 1 als Heren 2 gaan naar de 

zaterdag in West 2.

Mogelijke gevolgen van de opties.
We hebben de gevolgen in beeld gebracht 
voor wat betreft:
1. de veldcapaciteit en de beschikbaarheid 

van kleedkamers;
2. de omzet;
3.  de spelende leden;
4. de vrijwilligers.

De veldcapaciteit en beschikbaarheid van 
kleedkamers. 
Als er op zaterdag twee wedstrijden extra 
moeten worden gespeeld (optie B2) dan 
is dat inpasbaar. Het betekent wel dat 
maximaal een tweetal wedstrijden pas om 
16.15 uur kunnen beginnen. Dat betekent 
ook dat er gebruik gemaakt moet worden 
van de lichtinstallaties in de winterperiode.

De omzet.
Wat de gevolgen zijn voor de kantineomzet 
als Heren 1 en/ of 2 op zaterdag spelen, laat 
zich lastig inschatten omdat er meerdere 
factoren een rol spelen.
•	 Komen	mensen	die	nu	op	zondag	komen	

kijken ook op zaterdag?
•	 Komen	mensen	die	nu	op	zowel	zaterdag	

als zondag komen, dan ook nog op beide 
dagen.

•	 Blijft	de	jeugd	die	zelf	op	zaterdag	
voetbalt, ook hangen om het eerste te 
zien spelen.  

•	 Bernardus	speelt	weer	meer	derby’s	met	
meer toeschouwers.

•	 Moeten	we	de	kantine	langer	openhouden	
op zaterdag en sluiten op zondagmiddag?

Notitie Bernardus over de toekoms     tige indeling van de Herenselectie
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De spelende leden.
De selectiespelers hebben in grote 
meerderheid aangegeven voor de keuze op 
zaterdag te willen gaan. Dat heeft enerzijds 
te maken met de lange reistijden als men 
op zondag zou blijven spelen in West I of 
Zuid I. Daarnaast heeft voor een aantal 
selectiespelers de zaterdag ook om andere 
redenen de voorkeur en voor andere spelers 
niet, onder andere in verband met aan werk 
gerelateerde zaken op zaterdag. 
Wellicht moeten bij een overgang naar 
de zaterdag de trainingsavonden voor de 
selectie en daarmee het trainingsrooster in 
totaliteit iets aangepast worden.
De damesselectie is eveneens geraadpleegd 
en wil op zondag blijven spelen.

De vrijwilligers.
Een keuze voor het spelen van de 
Herenselectie op zaterdag brengt met zich 
mee dat:
•	 Selectiespelers	die	tevens	vrijwilliger	op	

zaterdag zijn, wellicht af moeten haken als 
vrijwilliger op zaterdag;

•	 De	bardiensten	en	kantinediensten	op	
zowel zaterdag als zondag aangepast 
moeten worden.

Advies/voorkeur bestuur.
Het bestuur ontraadt optie A: met Heren 1 
spelen in West l of Zuid I op zondag.

Belangrijk hierbij zijn de grote afstanden, 
de daaraan verbonden kosten en de 
onbekendheid van de clubs. Het spelen op 
zondag in West l of Zuid 1 tegen onbekende 
clubs zal leiden tot een teruggang van 
het aantal bezoekers ten opzichte van de 
huidige situatie.

De voorkeur van het bestuur gaat uit naar 
optie B2 waarbij zowel Heren 1 als Heren 
2 op zaterdag gaan spelen. Het bestuur wil 
deze wijziging met ingang van het seizoen 
2019/2020 in laten gaan. 

De keuze voor beide teams op zaterdag 
heeft te maken met het belang dat sprake 
is van een selectie, waarbij spelers moeten 
kunnen rouleren.
Bovendien heeft die keuze het voordeel 
van het spelen van een aantal derby’s 
op zaterdag, waarbij de reistijd en de 
reiskosten beperkt zijn. Gelet op de tendens 
van verschuiving van zondagvoetbal naar 
zaterdagvoetbal, spelen we daarbij het best 
in op de ontwikkelingen. We blijven echter 
een zondagvereniging.

Vraag aan de algemene ledenvergadering.
Gaat de vergadering akkoord met het advies 
van het bestuur om de Heren 1 en 2 te laten 
spelen op zaterdag, met ingang van seizoen 
2019/2020?

Notitie Bernardus over de toekoms     tige indeling van de Herenselectie
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Uit de OUDE DOOS 1972
Uit de OUDE DOOS  (1972)  
 
In 1972 vierde sportvereniging St. Bernardus feest. Ter ere van het 25-jarig bestaan. 
In een uitgebrachte ‘jubileum-uitgave’ volgde een terugblik uit vervlogen jaren. 
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Xxl Bingo 

 

Op zaterdag 15 juni organiseert de evenementen commissie bij 

s.v Bernardus een extra lange bingo met buffet. 

Deze bingo start om 16.00u en is rond 22.30u afgelopen.  

Er zijn kaarten te koop voor €32.50 via 

vanderlinden@casema.nl.  
Deze prijs is inclusief 20 bingo rondes, 1 consumptie bon en 

een diner buffet. 

Er is ook nog een plantenloterij, hiervoor kunt u op de avond 

zelf lootjes kopen a €0.25, uiteraard kunt u ook nog extra 

bingo rondes bij kopen. 

Twijfel niet en meld aan bij bovenstaand mailadres want er zijn 

maar een beperkt aantal plaatsen. 

Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan mits 

er sprake is van voedselallergieen. 

 

 

XXL Bingo
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In de schijnwerpers

Petra van Gorkum
multi inzetbaar 
door Dirk Jansen 

Op een dinsdagavond heb ik 
afgesproken met Petra van Gorkum 
voor een interview voor de rubriek 
“In de schijnwerpers”.
Omdat het clubhuis op deze 
avond gesloten is wegens 
gebrek aan kantinemedewerkers 
(…) installeren we ons in de 
onlangs keurig vernieuwde 
scheidsrechterskleedkamer.
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Petra is 51 jaar geleden geboren en getogen 
in de Zonneveldstraat als dochter van Jaap 
en Ria van Gorkum. Momenteel woont zij in 
de Mozartlaan en werkt alweer 16 jaar voor de 
gemeente	Leiden	als	financieel	medewerkster	
uitkeringen. Daarvoor is zij ruim 6 jaar werkzaam 
geweest bij transportbedrijf van der Luyt in 
Oegstgeest op de planning.
Petra gaat graag (regelmatig) op vakantie naar 
Turkije.

In 1980 toen Bernardus naar de Rhijnenburch 
kwam en het damesvoetbal zijn (of haar?; het 
woord staat niet eens in de Dikke van Dale …) 
intrede	deed	bij	SVB	is	Petra	gaan	voetballen	
en waren pioniers Frans Beukeboom en Kees 
Wesselingh haar trainers en Like van Beek en 
Hedwig Kempen haar leidsters. Dit heeft ze 
ongeveer 5 jaar gedaan.

Via moeder Ria, die bardienst draaide met Bep 
van Goozen, kwam Petra ook achter de bar te 
staan en heeft ook dit een jaartje of 5 gedaan.
Sindsdien	heeft	Petra	vele	diverse	functies	
binnen de vereniging bekleed.

Een summier overzichtje:
- Jeugdleidster van de F1 in 1996 samen met 

Marijke Koot. 
Saillant	detail,	in	het	team	zaten	de	dochters	
van zowel Like als Hedwig, haar vroegere 
leidsters.

- Jeugdbestuurslid vanaf 1997 tot op heden.

Algemene zaken zoals Petra zelf zegt, maar 
zij houdt zich voornamelijk bezig met allerlei 
acties zoals organisatie van de plantjesmarkt op 
Koningsdag, uitjes regelen (bijvoorbeeld naar 
Ado Den Haag) de banketletteractie en sinds 
enkele jaren ook de oliebollenactie. 

De banketletteractie wordt al bijna 50 jaar 
bij Bernardus georganiseerd en is onder de 
bezielende leiding van Petra uitgegroeid tot 
een zeer succesvolle actie die belangrijke 
inkomstenvoor de jeugdkas oplevert.

Vanaf augustus starten de eerste 
voorbereidingen zoals prijzen opvragen, contact 
onderhouden met leverancier bakkerij Tijsterman 
uit Rijnsburg, contacten leggen met bestaande 
en nieuwe klanten, wijkindelingen maken etc. 
Dit alles leidde afgelopen jaar tot maar liefst rond 
de 2000 verkochte banketletters!

-	 Scheidsrechterscoördinator	voor	de	
zaterdagwedstrijden.

- Contactpersoon met betrekking tot de huur 
van gymzaal de Cirkel.

- Maandelijkse bestuursdienst draaien.
-	 Sinds	2010	beheerder/webmaster	Bernardus-

site en sinds vorig jaar doet zij dit samen met 
Bert Meijer. 

Dat veel mensen Petra kennen en haar weten 
te vinden door al haar werkzaamheden bij de 
vereniging bleek wel tijdens het interview.

Klop, klop op de deur, 
“Petra, ik ben een bal kwijt, bij wie moet ik zijn?”
Als je zo actief bent binnen een vereniging en 
met zoveel verschillende mensen te maken hebt, 
zul je het niet altijd met alles en iedereen eens 
zijn.

Maar wat verwacht je van de mensen met en 
voor wie je werkt?
“Afspraken nakomen, dat doe ik en verwacht ik 
ook van anderen. Als je iets zegt te zullen doen, 
doe dat dan ook. Waar ik ook een hekel aan heb 
is aan mensen die altijd kritiek hebben en lopen 
te zeuren en zelf niets doen. Daar is ook een 
spreekwoord over geloof ik iets, met stuurlui ..”.

Zijn er nog dingen die je kwijt wil met het oog 
op de toekomst?
“Ik ben heel erg benieuwd naar verbouwings- en 
renovatieplannen van het clubhuis. Dat wordt 
denk ik een behoorlijk ingrijpende klus waar 
veel energie en tijd ingestoken gaat worden 
door veel vrijwilligers. Belangrijk is dan ook dat 
we allemaal zuinig zijn op de spullen van de 
vereniging en dat iedereen zijn eigen rotzooi 
eventjes opruimt.

Ook belangrijk is het dat meer ouders van 
jeugdleden iets terug doen voor de vereniging, 
dat zijn we immers met z’n allen.

Tenslotte hoop ik we weer meer damesleden 
mogen gaan begroeten en vind ik het heel leuk 
dat we momenteel maar liefst 23 hummels 
hebben!!



20

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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Zaten we er net lekker in, in het ritme 
om de 3de klasse zondag voor het 
seizoen 2019-2020 veilig te stellen, 
gooit de KNVB weer roet in het eten. 
De clubs moeten gaan kiezen, de 
vierdeklasse van ‘West 2’ is er voor 
de zondagteams volgend seizoen 
niet meer.  
Dus de verenigingen die daar 
volgend seizoen voor in aanmerking 
komen moeten een keuze maken. 
Het wordt: of op de zondag blijven 
en kiezen voor ‘West 1’ of ‘Zuid 1’, of 
naar de zaterdag verkassen.  
Na volgend seizoen gelden de 
keuzes die gemaakt moeten worden 
ook voor de zondagderdeklassers 
in ‘West 2’. Betekend dat er in het 
seizoen 2020-2021 in West 2 géén  
(zondag) derde en vierde klasse 
meer is. 

Vragen die daarbij zomaar 
opborrelen. Wat gebeurt er na dat 
seizoen dan bij een degradatie uit de 
(zondag) tweede klasse West 2.  
Als dit dan bijvoorbeeld Altior is, 
moeten zij dan ook een keuze gaan 
maken?  En wat gebeurd er bij een 
kampioenschap in de (zaterdag) 
3e klasse van een ‘voorheen’ 
zondagteam? Mag dit team het 
seizoen erna weer kiezen voor de 
(zondag) 2de klasse ‘West 2’?

Vragen die nu nog niet beantwoord 
hoeven te worden. Wel is duidelijk 
dat Bernardus nu voor de keuze 
is gesteld. Met een paar goede 
wedstrijden met resultaat, zouden 
ze het theoretisch nog een jaartje 
uit kunnen stellen. Betekend wel 
nog een jaartje 3de klasse en 

zondagvoetbal, maar ik weet niet of 
we daarop zitten te wachten.

Dus, zal de uiteindelijke keuze 
mijns inziens op de zaterdag vallen! 
Leukere tegenstanders, derby’s en 
een Bernardus dat zich vast gaat 
klampen aan de tegenstanders! 
De wil om te winnen zal sterk 
aanwezig zijn, want van ‘bekenden’ 
wil je niet verliezen. Het zit in de 
genen van de vereniging; het beste 
uit jezelf halen als de tegenstander 
beter is. Een nadeel van het naar 
zaterdag gaan is dat het mogelijk 
wel een aantal jeugdbegeleiders 
gaat kosten, omdat momenteel 
een groot aantal selectiespelers 
zich van zo’n taak kwijten.

Wat nu met het huidig Bernardus 
zaterdag 1 team? Een makkelijke 
oplossing ligt voor de hand! Als we 
naar zaterdag gaan met de selectie 
(Bernardus 1 en 2), wordt dat elftal: 
Bernardus 3. Krijgen de jongens die 
naar de zaterdag verkasten, omdat 
de zondag voor hen geen optie meer 
was, toch (onverwachts) nog de 
kans om zich te verbeteren en voor 
het nieuwe Bernardus (zaterdag) 1 
te gaan!? Vraag me af: ‘Zullen die 
‘talenten’ zich oprichten’ en (in het 
belang van de gehele vereniging) de 
uitdaging aangaan? Ik noem het een 
kans, die je niet zo gauw meer krijgt! 
Of	gaat	het	oude	‘Saturday	One’	zich	
mobiliseren om deze verandering 
bij de vereniging te dwarsbomen? 
Want: je bij de situatie neerleggen, 
betekend voor een enkeling 
onvermijdelijk: ‘tatoeage-pijn’.

Zaterdag 1
Column
Arno de Groot
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 16 juni 2019  5e editie Open Tijdrit SV Bernardus 16 juni 2019  

 

Zondag 16 juni weer de inmiddels traditionele tijdrit van SV Bernardus. 

Dit jaar niet op de 2e zondag van juni, omdat dit 1e Pinksterdag is. 

Verdere informatie en inschrijfmogelijkheden op de site www.bernardus.nl. 

Tevens het reglement, de route en een overzicht van deelnemers tot op dat moment. 

 

 

 

16 juni 2019

5e editie Open Tijdrit SV Bernardus
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  Reglement Open Tijdrit S.V.Bernardus 16 juni 2019 
 

1. Er wordt gebruik gemaakt van de openbare weg, zonder afzettingen, dus gebruik je 
gezonde verstand. 

      Veiligheid van jezelf en je medeweggebruikers gaat voor alles ! 
Op gevaarlijke punten zullen herkenbare verkeersregelaars staan, die ander verkeer 
 zullen attenderen op de komst van fietsverkeer (wat niet direct inhoudt dat je 
 voorrang mag nemen !). Op gedeeltes van het parcours waar een fietspad naast de weg 
 ligt, is het aan jezelf om voor het fietspad dan wel de weg te kiezen.  
Dit geldt echter niet voor het stuk parcours langs de Hoogeveenseweg; hier moet 
je dus op het fietspad blijven ! Het devies van de organisatie is: HOUD JE AAN 
DE VERKEERSREGELS. 

 We raden aan om de route van te voren voor jezelf al een keer te rijden.  
2. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele ongelukken, die ontstaan 
 tijdens de tijdrit. Iedere deelnemer is verplicht een goedgekeurde helm te dragen, 
 zonder helm wordt er niet gestart. 
3. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan tijdens de tijdrit te luisteren naar 
 muziek etc. met behulp van oordopjes. 
4. Staande start met vastgehouden aan het zadel. De laatste 5 seconden worden afgeteld. 
      De start- en finishplaats worden op het wegdek aangegeven. De onderlinge tussentijd 
 is bepaald op 1 minuut. 
5. Bij het passeren van de finishlijn dient doorgereden te worden door de komende bocht 

en via de firma van Griethuizen  het pad naar het erf van Pierre te volgen. 
6. Iedere deelnemer dient zich minimaal 30 minuten voor de eerste start (is om 12.00 uur 

exact) te hebben gemeld bij de organisatie.  
7. De startlijst dient getekend te worden, waarbij je gelijk tekent voor akkoord te gaan 

met dit reglement. 
8. Als inschrijfkosten berekenen we € 5,00 voor gemaakte kosten. 
     Na afloop zijn koffie, soep, broodjes knakworst, chips en andere zoutjes gratis. 
 Voor overige consumpties rekenen we € 1,-. 
9. Achter op de tuin is een toilet aanwezig. 
10. Ouders die met kinderen komen verzoeken we met klem hun kinderen van het 

parcours af te houden i.v.m. de veiligheid. 
 
We wensen alle deelnemers en medewerkers een fijne rit en gezellige dag toe. 
 
 
De organisatie, 
 
Pierre Kempen, kemp1146@planet.nl 
Norbert de Jong, norbert-annemieke@hetnet.nl 
Arnout Meertens, meertenshuisman@gmail.com 
Peter de Brabander, pdebrabander@kpnplanet.nl 
Dirk Jansen, tjm.jansen@ziggo.nl 
 
N.b. de organisatie is telefonisch bereikbaar (m.n. ook tijdens de tijdrit, mocht je bijv. te 
maken krijgen met materiaalpech) onder 06-46010806 (Arnout) of 06-44188497 (Dirk). 
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Aansprakeli jkheid: 
 
1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige 

schade, hoe genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij de 
schade het directe gevolg is van een de Organisatie toe te rekenen opzet of door grove 
schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals 
alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 

1.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de 
Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de 
verplichting van de Organisatie tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het 
bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van de schade uitkeert. 
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nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt 
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zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De 
organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk zich in verband met de deelname aan het 
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1.5 De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden 
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten 
met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen 
her risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

 
 
 
De deelnemer verklaart hierbij de aansprakelijkheid te hebben gelezen is en is hiermee 
akkoord: 
 
 
 
 
Naam deelnemer in blokletters: 
 
 
 
 
Handtekening:     Datum: 
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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

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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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
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DORPSSTRAAT 45   KOUDEKERK A/D RIJN   TEL.  071-3412917
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● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets
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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. 

Marcel Wagenvoort
Om 1 moment uit te kiezen is te lastig. Vaak zeggen mensen dat de 
mooiste dag van hun leven hun huwelijksdag was of de geboorte van 
hun kind(eren). Beiden heb ik niet meegemaakt dus dat valt af. Ik 
zal het ook niet gaan hebben over de momenten bij Bernardus. Over 
de werkzaamheden die ik doe bij Bernardus heeft Dirk een paar jaar 
geleden al een stukje geschreven. Ook over onze verrichtingen in de 
quiz bij Bernardus heb ik al iets geschreven in het clubblad en over 
onze prestaties bij het 7x7 voetbal op zondag heeft Wouter in het 
vorige clubblad al een mooi verhaal gemaakt. 

Mijn mooiste momenten zijn vooral de diverse uitstapjes met familie 
en/of vrienden. Jaarlijks maak ik met mijn broertje een mooie reis 
ergens op de wereld. Van lopen over de Chinese Muur, van een 
roadtrip door de Verenigde Staten, van met de mountainbike over 
de Death Road in Bolivia tot oog in oog staan met berggorilla’s in 
Rwanda, dat zijn momenten om nooit meer te vergeten. Ook ben 
ik nog heel blij dat ik bijna elk jaar met mijn ouders en broertje een 
stedentrip kan maken, vorig jaar nog in Krakau in Polen. 

Ook zijn de vele weekendjes weg met vrienden elke keer weer 
hoogtepunten van het jaar. Ongeveer 25 jaar organiseren Bianca en 
ik onze jaarlijkse fietsweekend. Ergens op een vrijdag in juni fietsen 
we via een omweg naar een plek in Nederland waar we het weekend 
doorbrengen in een of andere groepsaccommodatie. Zondag fietsen 
we dan de kortste route weer terug. De niet-fietsers komen gewoon 
met de auto. Sinds een paar jaar gaan ook de kinderen mee, waarvan 
er een paar zelfs meefietsen. De kinderen lijken er nog meer naar uit 
te kijken dan de volwassenen en zijn al volop bezig met het volgende 
fietsweekend. 

Een ander hoogtepunt van het jaar is ons ski “weekend” in Oostenrijk. 
Lekker een dag of 4 skiën met een man of 10 en ’s-avonds de après-
ski in waarbij sommige van ons (ik noem geen namen) verbaasd zijn 
dat de meisjes van 20 geen aandacht meer aan je besteden. Na die 4 
intensieve dagen hebben we eigenlijk nog een paar dagen rust nodig. 

En dan hebben we nog de weekendjes wielrennen kijken. We 
beginnen het seizoen altijd met de Amstel Gold Race. In het derde 
weekend van april (binnenkort dus) maken we het Limburgse 
Valkenburg onveilig. Een paar biertjes drinken, zaterdag gaan 
sommigen een stukje fietsen, andere een stukje wandelen en zondag 
is dan de profkoers waarbij we met half Hazerswoude op de Cauberg 
met een biertje in de hand staan. 

Ook gaan we vaak naar de start van een grote wielerronde, zoals de 
start van de Tour de France in Rotterdam, Utrecht en Düsseldorf of de 
start van de Giro in Groningen of Apeldoorn. Tenslotte gaan we vrijwel 
elk jaar naar het WK wielrennen. Het WK is ieder jaar in een andere 
stad ergens op de wereld (gelukkig meestal in Europa). Met een select 
groepje zijn we al in plaatsen geweest waarbij je anders niet zo snel 
zou komen, als Stuttgart, Kopenhagen, Innsbruck, Florence, Bergen 
(Noorwegen), Leon (Spanje) of zelfs Richmond in de Verenigde Staten. 
In deze weekenden moedigen wij zowel de mannen als vrouwen 
wielrenners aan en denken een paar van ons dat we ontzettend veel 
verstand van wielrennen hebben en weten sommigen van ons er 
vrijwel niets van af, maar vooral gaat iedereen voor de gezellige sfeer 
mee. Ook de met hun camper reizende Ted en Joke komen we de 
laatste jaren tegen. 

Ik hoop dat we nog veel van dit soort weekenden/vakanties kunnen 
meemaken vooral omdat er de laatste tijd in onze vriendengroep 
heftige dingen zijn gebeurd en nu gebeuren. Dus geniet van het leven 
en doe zoveel mogelijk leuke dingen met familie en vrienden zolang 
het nog kan. Op onze laatste wintersportvakantie merkte ik ook dat de 
jongere generatie geniet van leuke dingen O.a. kwam ik daar Tess de 
Boer tegen die met haar vrienden feest aan het vieren was. Aan haar 
geef ik dus het stokje door voor “het moment van”.
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Indeling	(vervolg)	competitie	SV	Bernardus	(3e	klasse	laag	C)	

In	februari	werd	het	eerste	gedeelte	van	de	‘halve’	competitie	in	de	3e	klasse	Q1	afgerond,	
aansluitend	vond	de	indeling	plaats	voor	het	vervolg	(wederom	een	‘halve’	competitie).					
Dit	zijn	de	tegenstanders:	

	

	FC	Aalsmeer	(sinds	1	augustus	2014)	is	ontstaan	na	een	fusie	
tussen	VV	Aalsmeer	en	RKAV	Aalsmeer.		FC	Aalsmeer	heeft	zowel	
een	zaterdag-	als	een	zondagstandaard	elftal	en	speelt	op	
sportpark	‘Hommeer’.	Het	zaterdag	elftal	speelt	in	de	1e	klasse,	in	
dezelfde	poule	als	ARC.	Eind	november	2018	speelde	Bernardus	
(in	3e	klasse-Q1	poule)	al	tegen	FC	Aalsmeer,	dat	in	deze	wedstrijd	
aan	1	doelpunt	genoeg	had	om	kort	voor	tijd	de	overwinnings-
punten	te	behalen.	

	

SV	Besiktas	is	in	1999	opgericht	als	SV	Birlik’99,	maar	de	club	is	
2009	onafhankelijk	gaan		functioneren	als	SV	Besiktas	-
Jeugdopleiding	Nederland	in	Rotterdam.	Via	de	club	kan	je	ook	lid	
worden	van	Besiktas	JK	(in	Turkije).	Het	is	een	kleine	vereniging	
met	3	senioren-elftallen	en	6	jeugdteams.	De	thuiswedstrijden	
worden	gespeeld	aan	de	Charloisse	Lagedijk		in	Rotterdam/	
Barendrecht.	

		

VV	Cabauw	is	in	1958	opgericht	en	heeft	haar	velden	in	de	
Lopikerwaard.	Het	dorp	Cabauw	is	onderdeel	van	de	gemeente	
Lopik.	VV	Cabauw	eindigde	in	de	3e	klasse-Q2	poule	als	laatste	op	
de	ranglijst.	Rob	Wolsleger	(voormalig	trainer	van	o.a.	Alphen)	
zwaaide	dit	jaar	de	scepter,	maar	gaat	de	club	na	dit	seizoen	weer	
verlaten.		

	

DRL	is	in	1929	opgericht	als	‘Rood-Zwart’,	maar	omdat	vrij	snel	
bleek	dat	er	al	een	club	was	met	dezelfde	naam	werd	de	naam	
aangepast	naar	‘De	Rode	Leeuw’.	DRL	heeft	ca.	700	leden,	en	z’n	
thuisbasis	is	‘De	Leeuwenkuil’	aan	de	Spinozaweg	(Rotterdam-
zuid).	Voor	de	competitiestart	speelde	Bernardus	al	een	
doelpuntrijke	bekerwedstrijd	bij	DRL	en	wist	hierin		een	knappe	3-5	
overwinning	te	behalen.	

	

Indeling (vervolg) competitie SV   Bernardus (3e klasse laag C)
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	GSC	ESDO	is	in	1995	ontstaan	uit	een	fusie	tussen	’s-
Gravenhaagse	Sport	Club’	(GSC,	opgericht	in	1931)	en	
‘Eendrachtig	Samenspel	Doet	overwinnen’	(ESDO,	van	1915).	
GSD	ESDO	heeft	behalve	het	zondagteam	ook	een	
zaterdagstandaard	team	(uitkomend	in	de	4e	klasse).	De	
thuiswedstrijden	worden	gespeeld	op	sportpark	GSC	ESDO	/	
Escamp	1,	aan	de	Hengelolaan	in	Den	Haag.	

	

HDV	(Houdt	Dapper	Vol)	is	een	Haagse	vereniging	dat	z’n	
thuishaven	heeft	in	het	Zuiderpark.	Hoewel	het	een	kleine	
vereniging	is,	met	5	senioren-	en	4	juniorenteams,	heeft	het	
al	een	bestaansrecht	van	102	jaar.	Beroemde	naam	uit	de	
geschiedenis	van	HDV	is	Kick	Smit.	Deze	beroemde	
‘international’	was	in	1937,	zo	vermeld	de	‘kroniek’	op	de	
website,	enkele	maanden	als	trainer	aan	de	club	verbonden.		

	

SVH	staat	voor	‘Sport	Vereniging	Honselersdijk’	is	een	grote	
vereniging	met	ca.	900	leden	en	heeft	ook	een	zaterdagafdeling,	
waarvan	het	standaardteam	dit	seizoen	promoveerde	naar	de	1e	
klasse.	Tevens	is	er	op	het	sportcomplex	‘De	Strijphorst’	in	
Honselersdijk	een	sporthal	aanwezig	en	heeft	SVH	een	groot	aantal	
zaalvoetbalteams.		

 

Indeling (vervolg) competitie SV   Bernardus (3e klasse laag C)



30

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
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Voor particulieren en bedrijven. Wij
zorgen dat alles goed geregeld is,
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Girorek.: 36.67.729
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Voor stalling van caravans en vouwwagens
Ook voor onderhoud aan caravans, vouwwagens en aanhangers
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Van de JeugdvoorzitterVan de Jeugdvoorzitter

Het jaar 2019 loopt al weer even eind, wat be-
tekend voor het jeugdbestuur en JTC dat ze 
weer volop in de voorbereidingen zitten voor het 
nieuwe seizoen.

Hoe veel jeugd hebben we volgend seizoen, van 
welke leeftijd en hoeveel elftallen heb je dan?
Willen de trainers door, zo ja welk team willen 
ze dan doen en voor welk team moeten we nog 
zoeken?

Zomaar wat vraagstukken die voorbij komen, 
maar niet onbelangrijk zijn.
Daar komt zomaar opeens een vraagstuk bij. De 
KNVB heeft besloten dat de zondag competitie 
4e klasse West 2 volgend seizoen niet meer be-
staat. Laat dat nu net de klasse zijn, waar ons 
eerst waarschijnlijk gaat spelen. Een alternatief is 
met de selectie naar de zaterdag gaan, iets waar 
de leden over moeten beslissen. Maar wat als dit 
besloten wordt? Wat houdt dit in voor de jeugd?
In ieder geval een beperking van de velden in de 
middag. Ook weer iets wat we moeten uitzoeken 
en  een oplossing voor moeten verzinnen.
U ziet het, het is nooit saai.

U heeft het waarschijnlijk al eerder gelezen, Rien 
van Elk stopt ermee. Gelukkig hebben vrij snel 
een goede opvolger kunnen vinden in Nikivor 
van Rijn. Een goede jongen, met veel ambitie en 
nieuwe plannen. Ik hoop dat hij binnen de club 
het vertrouwen en de gelegenheid krijgt nieuwe 
plannen te ontwikkelen en uit te voeren, zonder 
dat het van te voren al wordt afgeschoten. Kri-
tiek op nieuwe plannen prima, maar kom ook 
met een alternatief als je denkt dat het anders of 
beter kan.

Het afscheid van Rien is mij natuurlijk al langer 
bekend, maar ik blijf het jammer vinden.
Ik kan wel zeggen dat ik met Rien de afgelopen 
jaren een goede band heb opgebouwd en goed 
heb kunnen samenwerken. Het werkt erg prettig 
als je allebei ongeveer hetzelfde over voetbal en 
het invullen van een organisatie denkt.
Rien, via deze weg wil ik je nogmaals bedanken 

voor je inzet, je kennis en je tijd die je in Bernar-
dus hebt gestoken de afgelopen jaren. Je hebt 
de club een duw in de juiste richting gegeven, 
waardoor we een steviger fundament voor de 
jeugd hebben gecreëerd.  

De	MO11	heeft	het	tot	de	½	finale	van	de	be-
ker gered, helaas hebben ze deze verloren van 
DWO.
Penalty’s moesten uiteindelijk beslissen wie er 
door ging, onze meiden trokken helaas aan het 
kortste eind. Maar toch ontzettend goed gedaan 
meiden, jullie hebben de vereniging trots ge-
maakt.

Het seizoen gaat rustig naar zijn einde, ik hoop 
dat we nog wat kampioenen gaan zien.
En als je geen kampioen wordt, hoop ik dat je 
een	mooi	seizoen	hebt,	met	leuk	voetbal,	een	fijn	
team en leuke supporters.

Met sportieve groet,
Anthony Blom
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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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Tot tien jaar geleden waren mijn ouders betrokken bij de voetbalclub uit mijn jeugd. Mijn 
vader was met zijn horeca-achtergrond een graag geziene hulp voor de bardienst en mijn 
moeder was er altijd, ondanks dat ze vaak tot diep in de nacht moest werken. Nu zijn ze 
nauwelijks meer op de club, alleen op zaterdagochtend als er een neefje speelt.

Ze worden niet meer gevraagd, zoals zoveel ouderen.
 
Ik was daarom blij met de scriptie van oud-KNVB-woordvoerder Rob de Leede, die hij 
eind januari publiceerde. De Leede probeert daarin de vraag te beantwoorden in hoeverre 
amateurvoetbalverenigingen in staat zijn om ouderen bij hun club te betrekken. Opa’s 
en oma’s zijn volgens hem een vergeten doelgroep. In zijn scriptie trekt hij een paar 
opmerkelijke conclusies:
1 De populariteit van walking football. Bij ouderen is een sluimerende behoefte om te 

voetballen
2 75 procent van de ouderen die door een voetbalclub werd gevraagd om vrijwilligerswerk 

te doen, zei meteen ja
3 Ouderen blijken een kei in het binnenhalen van vrijwilligers, maar worden voor 

wervingsactiviteiten vaak vergeten
4 Opa’s en oma’s hebben meer tijd voor hun kleinkinderen. Ze maken zich bovendien niet 

druk om de prestaties. Als ze langs de lijn staan, gaat daar een kalmerend effect vanuit

Aan het eind van het onderzoek somt Rob de Leede een aantal aanbevelingen op waar ieder 
bestuur minstens een vergadering bij stil zou moeten staan. Zo onderstreept hij onder meer 
het nut van een commissie met ouderen, die zich met het wel en wee van senioren binnen 
de club gaat bezighouden. Ook breekt hij een lans voor meer aanbod van walking football en 
het uitnodigen van opa’s en oma’s bij jeugdwedstrijden.
 
Wat ik mis in de scriptie, is een verhaal zoals dat van de 85-jarige Gerard van Zadelhoff. 
Hij voetbalt bij SEV Leidschendam en vertelt op de KNVB-site waarom voetbal zoveel voor 
hem betekent: “Ik ben thuis mantelzorger voor mijn vrouw Elisabeth. Dat is zeven dagen 
in de week. Die paar uurtjes op de donderdagmiddag dat ik kan voetballen, dat is echt zo 
belangrijk voor me. Het houdt me geestelijk en lichamelijk op de rails.”
 
Tegelijk benadrukt de veteraan dat dit niet alleen voor hem het geval is. Gerard: “Het is fijn 
om de deur uit te gaan en contacten met anderen op te doen. Dat vinden wij in het voetbal, 
die kameraadschap. Eerst doen we een warming-up, dan spelen we een partijtje en 
vervolgens gaan we nog even wat drinken met elkaar. Dat is belangrijk, zeker voor de 
mannen die alleen zijn achtergebleven.”
 
Ondertussen zie ik dat voetbalverenigingen moeite hebben om senioren te betrekken. 
Daarom rolt de KNVB de komende jaren Walking Football groot uit en streven we naar 
400 ouderenvriendelijke voetbalverenigingen in 2020. Clubs waar opa’s en oma’s graag in 
beweging komen, anderen kunnen ontmoeten, maar ook hun mannetje willen staan in de 
verschillende rollen van de verenigingsstructuur.
 
Zouden mijn ouders ook leuk vinden.
 
Mam, pap?

Opinie Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

OPA’S EN OMA’S ZIJN EEN VERGETEN 
DOELGROEP
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Op	de	vraag	van	de	redactie:	“kunnen	jullie	een	stukje	schrijven	over	het	oliebollentoernooi”,	kwam	
een	bevestigend	antwoord	binnen	van	de	organisatie.	Echter	het	stukje	leek	niet	op	tijd	binnen	te	zijn	
voor	plaatsing	in	januari,	Wat	bleek	vervolgens:	het	stukje	was	naar	een	emailnummer	gestuurd,	wat	
op	dat	moment	niet	doorgeschakeld	was	naar	de	ontvanger.		

Excuus	aan	Remko	&	Denzell,	maar	zoals	toegezegd	plaatsen	we	toch	nog	de	tekst	en	enkele	
meegestuurde	foto’s	.	

	

Oliebollentoernooi	

Zaterdag	5	januari,	het	
jaarlijks	terugkerend	
oliebollentoernooi	vindt	
weer	plaats	op	Bernardus.	
De	jongens	en	meiden	
van	onze	‘onder	de	
vijftien’	teams	zijn	komen	
opdagen	om	het	jaar	
sportief	af	te	trappen.		

	

Bij	binnenkomst	kunnen	de	jongens	en	meiden	op	het	grote	TV	scherm	zien	in	welk	team	zij	zitten	en	
zich	vervolgens	bij	de	leiding	melden.	Er	zijn	twee	categorieën	voor	de	jongere	jongens	en	meiden	
onder	de	elf	is	er	een	poule	en	voor	de	oudere	jongens	en	meiden	tot	onder	de	vijftien	zijn	er	twee	
aparte	poules.	Om	10:00	wordt	er	dan	eindelijk	afgetrapt	met	de	eerste	wedstrijden	en	de	jongens	
en	meiden	kunnen	laten	zien	dat	ze	niet	de	hele	vakantie	alleen	maar	Fortnite	hebben	gespeeld.	Nee,	
ze	laten	zien	dat	de	winterstop	voor	hen	niets	heeft	uitgemaakt.		

Super	fanatiek	wordt	er	
gevoetbald	door	de	jongens	en	
meiden	onder	toeziend	oog	van	
de	ouders,	die	hun	kinderen	
komen	aanmoedigen.	En	heel	
stiekem	een	oogje	in	het	zeil	
houden	om	te	kijken	of	alles	wel	
eerlijk	verloopt,	hiervoor	
bedankt!	Wanneer	de	kinderen	
zelf	niet	hoeven	te	voetballen	
kunnen	ze	naast	de	competitie	in	
de	gaten	te	houden	binnen	
genieten	van	broodje	knakworst	
en	warme	chocolade	melk	om	zo	
weer	op	energie	te	komen	om	de	
komende	wedstrijden	te	winnen.		
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Na	een	goede	twee	uur	gevoetbald	te	hebben	komt	het	toernooi	ten	einde	en	hebben	we	in	beide	
categorieën	een	winnende	ploeg	en	zijn	we	toe	aan	de	prijsuitreiking.	Duitsland	is	de	winnaar	in	de	
categorie	onder	de	elf	en	Real	Madrid	de	winnaar	in	de	categorie	onder	de	vijftien,	gefeliciteerd	
jongens	en	meiden!	Echter	voordat	de	prijsuitreiking	begon	wil	onze	jeugdvoorzitter	Anthony	Blom	
nog	wat	zeggen	om	de	jeugdspelers	en	speelsters	die	de	meeste	loten	hebben	verkocht	te	bedanken,	
ook	wij	zeggen	top	gedaan	jongens	en	meiden!!	Nu	is	het	echt	tijd	voor	de	prijsuitreiking,	alle	teams	
worden	naar	voren	geroepen	om	hun	prijs	op	te	halen	een	unieke	gelimiteerde	editie	Bernardus	
sjaal.		

	

Namens	de	organisatie	willen	we	graag	het	
barpersoneel	bedanken	dat	ons	heeft	
geholpen	de	broodjes	en	warme	
chocolade	melk	op	tijd	klaar	te	krijgen	
voor	de	kinderen.	En	willen	wij	alle	
kinderen	en	ouders	het	beste	wensen	en	
wensen	wij	iedereen	een	sportief	2019	
toe.		

De	organisatie,	

Remko	van	der	Werff	&	Denzell	Wesseling	
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Geen voetbal, wat doe je dan?  

 

Onze MO17 is gaan boksen bij LuckyGym in Leiden 

Dit	was	eind	januari	te	lezen	op	de	website.	Vraag	van	de	redactie	aan	de	begeleiders/trainer	
van	dit	team	leverde	het	volgende	antwoord	op.	

	

Boks-uitje Bernardus MO17 

Na even bijgekomen te zijn van de feestdagen zouden de meiden van Bernardus 
MO17 er weer aan moeten gaan geloven. Helaas was er door het slechte weer 
geen kans om wedstrijden te spelen op de zaterdagen in januari. Gelukkig wist 
onze assistent-trainer Thierry de Ridder wel een leuk alternatief. Op zaterdag 26 
januari zijn wij naar LuckyGym in Leiden geweest om eens anderhalf uur te 
zweten in een andere sportomgeving dan we gewend zijn.  

 

 

 

 

Het eerste halfuur stond in het teken van de techniek onder controle krijgen, 
onder begeleiding van een bokstrainer en onze assistent-trainer die zelf ook 
bokst. Vervolgens gingen we de techniek combineren met kracht- en 
uithoudingsoefeningen om af te sluiten met een kleine “sparronde” in de ring.  
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Het eerste halfuur stond in het teken van de techniek onder controle krijgen, 
onder begeleiding van een bokstrainer en onze assistent-trainer die zelf ook 
bokst. Vervolgens gingen we de techniek combineren met kracht- en 
uithoudingsoefeningen om af te sluiten met een kleine “sparronde” in de ring.  

 

Geen voetbal, wat doe je dan?   
(vervolg) 
 

De meiden waren na afloop gesloopt, maar hebben een 
hele leuke een leerzame ervaring opgedaan. Het “lieve” 
meidenvoetbal wat vaak wel de stempel krijgt bij onze 
wedstrijden werd even vergeten na afloop. Voor alle 
teams, jongens of meisjes, raden wij het zeker aan om 
een keer te doen!!    
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Evenementenkalender  

 

Vrijdag  12 april 20.00u 

 Familiekaarten 

 

Zaterdag 13 april 20.30u 

Medewerkersavond 

 

Dinsdag 16 april 19.00u 

Meet and greet college b en w gemeente Alphen pubquiz 

 

Vrijdag 26 april 19.00u/21.00u 

Kinderdisco (gr.3 t/m gr.6) 

 

Zaterdag 27 april 08.00u/18.00u 

Koningsdag ( zie flyer) 

 

Donderdag 30 mei 

Familietoernooi (o.v.b.) 

 

Zondag 9 juni 10.00u 

Pleyntoernooi 

 

Zaterdag 15 juni 16.00u/23.00u 

Xxl bingo 

 

Zaterdag 22 juni 18.00u/01.00u 

Afsluitavond met bbq en live muziek. 

 

Zaterdag 29 juni 

Jeugdweekend 

Evenementenkalender
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Programma  

 

 

 

Huttenbouw 

  

 

Vrijdag 26 april: Koningsdiscolanach!!  

19.00u/21.00u 

Voor alle kinderen van gr.3 t/m gr.6. Entree gratis 

 

Zaterdag 27 april: 

08.00u/12.00u  Plantjesmarkt 

Goedkoop en kwaliteit!!! 

 

09.00u/ 09.30u Versierde fietsen optocht 

Voor de mooist versierde fiets is er een leuk prijsje. 

 

10.00u/12.30u Vrijmarkt voor jong en oud. 

 

10.00u/13.00u  Cupcakes versieren 

 

10.00u/14.00u Obstacle run voor kids 

kosten: 2 euro 

 

13.00u/ 17.00u Candybabe 

Glittertattoo’s, suikerspin en popcorn. 

gratis voor deelnemers oudhollandse kinderspelen. 

 

13.30u/ 15.00u  Oudhollandse kinderspelen. 

Voor kinderen t/m 12 jaar. 

 

14.30u/ 16.30u  Kratstapelen.   14.00u/18.00u  Live muziek 

leeftijd 12+                                             Double-X 
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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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Bernardus MO11-1 kampioen en kwartfinale Beker 
(redactie: bij het ter perse gaan van het vorige clubblad, moest de kampioenswedstrijd nog 
gespeeld worden, hierbij alsnog de tekst die eind januari ook op de website heeft gestaan en 
aansluitend het totale verloop in de bekerstrijd) 

 

 

Op een koude zaterdagochtend 19 januari 2019 werden de meiden van Bernardus MO11-1 
kampioen van de 1e klasse. In Capelle aan den IJssel werd door een 4-1 overwinning de enige 
concurrent CVV Zwervers MO11-1 ruim verslagen. De MO11-1 begon de wedstrijd met 1 
punt achterstand en één wedstrijd minder. Er mocht niet worden verloren om alsnog in de 
laatste wedstrijd het kampioenschap te kunnen pakken. Zo ver lieten Bernardus MO11-1 het 
gelukkig niet komen. 

Coach Marco Stikkelorum sprak na de wedstrijd van een appeltje, eitje, maar vooraf waren de 
meiden erg gespannen, niet vreemd voor z’n belangrijke wedstrijd. CVV Zwervers had vlak 
voor de winterstop haar eerste punten verspeeld door 1-1 gelijk te spelen tegen SJO MO11-1. 
Bernardus MO11-1 rook haar kans en won gewoon al haar wedstrijden en deed dit ook tijdens 
de kampioenswedstrijd. In de competitie werd de andere concurrent ARC MO11-1 twee keer 
verslagen met 2-0 en 4-2. Terwijl Spirit MO11-1 (3-2) en SJO MO11-1 (1-0) nog enigszins 
tegenspartelden moesten de andere teams ruim hun meerdere erkennen aan Bernardus MO11-
1. Spirit (5-0), Olympia MO11-1 (4-0), DSO MO11-1 (7-0 en 8-3) en VOC MO11-1 (5-3) 
hadden geen kans. Met een doelgemiddelde van 43-12 en zonder enig punt verlies in de 1e 
klasse kampioen worden is een geweldige prestatie. De trainers Marco Stikkelorum, Dick 
Straathof, Jeroen van Mil en Frank Menken kunnen trots zijn op deze MO11-1. Met dit 
kampioenschap op zak wacht een mooi avontuur in de Hoofdklasse. Gefeliciteerd en succes 
Bernardus MO11-1. 
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Maar niet alleen in de competitie laat Bernardus MO11-1 haar talenten zien. Ook in de KNVB 
Beker zijn de meiden doorgedrongen tot de kwartfinale. Hierin moet op zaterdag 16 februari 
om 10.00 uur worden aangetreden tegen RKDEO MO11-1 uit Nootdorp. 

Vanaf deze plaats wil de JTC de Bernardus MO11-1 met Anouk Bouwman, Anouk Menken, 
Dana de Boer,  Berdi Stikkelorum, Britt Straathof, Rose van Mil, Rosanne Spaans, Jenna 
Streefkerk, Caitlin van der Zwaag en Roos Tijssen, maar ook de trainers Frank Menken, 
Jeroen van Mil, Dick Straathof en Marco Stikkelorum veel succes wensen in het Beker 
toernooi, maar zeker ook in de Hoofdklasse MO11. 
 
 

Bernardus	MO11-1	bijna	in	bekerfinale	

Inmiddels	is	het	alweer	april	2019,	is	de	MO11-1	in	januari	kampioen	van	de	1e	klasse	
geworden	en	zijn	ze	gepromoveerd	naar	de	hoofdklasse	waar	ze	bovenin	heel	goed	
meedraaien.	Dat	kan	ook	niet	anders	met	meiden	als	Anouk	in	het	doel,	Rose,	Dana,	Anouk	
en	Caitlin	(en	later	ook	Lenna)	in	de	verdediging,	Jenna,	Rose	en	Rosanne	op	het	middenveld	
en	Britt	en	Berdi	in	de	spits.	Een	superteam	dus!		

Maar	aan	het	begin	van	het	seizoen	startte	ook	de	bekercompetitie.	Normaal	gesproken	
worden	de	bekerwedstrijden	als	een	soort	oefenwedstrijden	gezien,	maar	de	meiden	bleven	
maar	winnen	en	dan	wordt	het	wel	een	ander	verhaal.	Ze	werden	nog	fanatieker	en	gretiger	
dan	ze	normaal	gesproken	al	zijn	en	wisten	op	een	gegeven	moment	niet	eens	meer	wat	
verliezen	was.	Het	verloop	van	de	gewonnen	wedstrijden	zoals	hieronder	weergegeven	geeft	
een	goed	beeld	van	het	slagveld	dat	de	meiden	op	de	voetbalvelden	hebben	aangericht.	

			

Datum	 Team	 Team	 Uitslag	
1	sept	 Meerburg	MO11-1	 Bernardus	MO11-1	 1	-	5	
8	sept	 Bernardus	MO11-1	 FC	Oegstgeest	MO11-1	 4	-	1	
15	sept	 FC	Oegstgeest	MO11-2	 Bernardus	MO11-1	 0	-	10	

20	okt	 Bernardus	MO11-1	 Floreant	MO11-1	 2	-	1	
15	dec	 SV	Leidschenveen	 Bernardus	MO11-1	 1	-	2	
19	mrt	 RKDEO	MO11-1	 Bernardus	MO11-1	 3	-	4	
	

Met	name	de	uitwedstrijd	tegen	RKDEO	(kwartfinale)	op	een	donkere	dinsdagavond,	was	er	
een	met	een	hoge	amusementswaarde.	Bernardus	keek	tot	5	minuten	voor	tijd	tegen	een	3-
2	achterstand	aan.	Vlak	voor	tijd	kreeg	Britt	het	op	haar	heupen,	denderde	de	verdediging	
van	RKDEO	voorbij	en	schoot	de	3-3	erin.	De	scheidsrechter	liet	wat	langer	doorspelen	(in	de	
veronderstelling	dat	dat	wel	eens	in	het	voordeel	van	de	thuisclub	kon	zijn),	waarbij	Britt	
eenzelfde	rush	maakte	en	de	overwinning	over	de	streep	trok.	Op	naar	de	halve	finale!	
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Op	30	maart	stond	die	halve	finale	gepland	tegen	DWO	MO11-1.	DWO	was	voor	de	meiden	
geen	onbekende	aangezien	het	in	de	onderlinge	wedstrijden	gedurende	de	competitie	een	
geduchte	tegenstander	was	gebleken	met	uitslagen	van	0-0	en	1-3	(verlies).	Aangezien	de	
meiden	op	het	middenveld	de	grote	kleine	roerganger	Rosanne	wegens	een	
hersenschudding	moesten	missen,	zou	het	wel	eens	een	lastige	horde	kunnen	worden.	1-0	
voor.	1-1	gelijk.	2-1	voor	en	oh	wat	was	het	spannend…zo	vond	ook	de	grote	schare	
supporters.	Toch	werd	het	nog	2-2	en	moest	de	wedstrijd	worden	beslist	door	
strafschoppen.	Helaas	trokken	de	meiden	aan	het	kortste	eind,	maar	ze	mogen	echt	enorm	
trots	zijn	op	het	bereiken	en	spelen	van	de	halve	finale	van	de	bekercompetitie.	En	de	reeds	
gereserveerde	bus	om	naar	de	finaleplaats	af	te	reizen	(Dennis	bedankt!),	die	loopt	niet	weg.					
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Nieuwe Bernardusformulieren

Begin februari hebben alle leden een set formulieren gekregen om 
de administratie bij onze club te actualiseren en aan te passen aan 
de AVG. De nieuwe inschrijfformulieren voldoen nu aan de aangepaste 
regelgeving.

We hebben tot heden ongeveer 40% van de ruim 600 formulieren terug ontvangen. 
Het aantal van de jeugd is beduidend hoger dan dat van de senioren. We stellen inleveren 
alsnog op prijs dat kan in de bestuurskamer in het bakje van het jeugdbestuur. 

Email	adressen	zijn	in	een	flink	aantal	gevallen	aangepast.	Meer	leden	hebben	formulier	
voor automatische incasso ingevuld. Bijna iedereen heeft toestemming gegeven voor 
gebruik van teamfoto’s  en foto’s van activiteiten bij de club. Ongeveer 50 personen 
hebben aangegeven alsnog een gedrukt exemplaar van het clubblad te willen ontvangen. 

Het verzoek om vrijwilligerstaken te gaan invullen is door 15 leden ingevuld, waarvan 
10 nieuwe vrijwilligers. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De vrijwilligers zijn of zullen 
door de verschillende commissie voorzitters benaderd worden om te informeren over 
de taken en de uitvoering ervan. Er blijven nog wel een aantal vacatures open staan. 
Jeugdbestuur en bestuur zullen bespreken op welke manier we de gaten kunnen vullen. 

Ton	en	Anneke	hebben	een	flinke	klus	geklaard	met	het	verwerken	van	alle	gegevens	in	
de ledenadministratie. Het kan zijn dat er iets verkeerd of over het hoofd is gezien, laat 
het ons dan even weten.

Ieder van harte bedankt voor de medewerking en niet ingeleverde formulieren zien we 
dus alsnog graag tegemoet. 

Namens (jeugd)bestuur,
Bert Meijer
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Medewerkers jeugd leven zich uit bij Bowling 
(van de website geplukt) 

 

Op uitnodiging van de jeugdcommissie werden alle medewerkers aan de jeugdopleiding 
uitgenodigd voor een avondje bowlen in Leiderdorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ruim 35 begeleiders, trainers, scheidsrechters, jeugdcoördinator, materiaalman en 
jeugdcommissie waren we met elkaar de strijd aangegaan op vijf (5) bowlingbanen. Vanaf 
19.30 uur op de banen 1, 2, 3, 4 en 5 werden er met regelmaat strikes en spares gegooid. Of 
het nu was Bert Meijer, Jeffrey Hooiveld, Suus van Leeuwen of Sara den Houdijker, het 
niveau was erg hoog op alle banen. Mooi was ook dat de jongste trainerstalenten zich 
makkelijk konden meten met de oudere garde. Als ik vanaf baan 2 naar de andere banen keek, 
leek het wel alsof ik er niets van kon, de ene strike na de andere. Toch kon ik de eerste partij 
op baan 2 winnend afsluiten met 123 punten. Maar dat was voor deze avond niet het  
belangrijkste (alhoewel?). Het was een prima initiatief van de jeugdcommissie om hiermee de 
onderlinge verstandhouding te optimaliseren met deze bowlingavond, een drankje en 
bittergarnituur. In de tweede partij was iedereen opgewarmd en vlogen de pins om je oren 
vooral op baan 5 met Remko van der Werff. Lang leek het er op dat hij de hoogste score (159) 
zou halen, maar daar dacht JO19-1 trainer Hennie van Duuren anders over. Helaas voor mij 
zat Hennie op baan 2 en wist een fantastische score te maken van professioneel formaat: 171 
(!). 
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Na anderhalf uur was de strijd gestreden en moesten de schoenen worden uitgedaan. Een hele 
leuke gezellig avond waar ik me erg heb vermaakt en ik denk dat ik namens iedereen spreek 
als ik de jeugdcommissie bedank en zeg, tot een volgende keer! 

 Rien van Elk 
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Pupil	van	de	week	

	

	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 :					 Kadèr	Kaba	

Datum		 	 :					 januari	2019	

Leeftijd		 	 :					 9	jaar	

Elftal	 	 	 :					 JO11-2	

Positie		 	 :					 keeper	

					 Trainers	/	leiders								:						 	Patrick	
	

Hobby’s	 	 	 :			 voetbal	en	freerun	

Wat	wil	je	later	worden	 :			 prof	voetballer	

Favoriete	profclub	 	 :				 Feyenoord	

Favoriete	profspeler	 												:			 Pogba	en	Mbappé	

Beste	speler	bij	Bernardus	 :			 Denzell	

Voorspelling	uitslag		Bernardus	–	RKDES		:				 3	-	1		 	
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							Pupil	van	de	week	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 	 :					 Roos	Tijssen	

Datum		 	 	 :					 10	maart	2019	

Leeftijd	 	 	 :					 10	jaar	

Elftal	 	 	 	 :					 MO11	

Positie		 	 	 :					 middenveld	rechts	

Trainers	/	leiders											 :						 Marco,	Jeroen,	Dick		

																																																								en	Frank	

Hobby’s	 	 	 :			 voetballen	en	dansen	

Wat	wil	je	later	worden	 :			 prof	voetballer	

Favoriete	profclub	 	 :				 Ajax	

Favoriete	profspeler	 												:			 Lieke	Martens		

Beste	speler	bij	Bernardus	 :			 iedereen	is	goed	

Voorspelling	uitslag		Bernardus	–	HDV	:				 2	-	1		
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