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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

Jeugdvoorzitter:
Edwin Roelandse

PR:
Monique Hoekstra

WTC:
Ralph Wesseling en
Norbert de Jong

COTO:
Bas van der Zon

Dames:
Lizette Hanselaar

Kantine:
John van der Haas

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus december 2019

Van de redactieVan de redactie
De maanden september, oktober en november zijn bijzonder roerige 
maanden geweest voor onze vereniging en met name voor het bestuur. 
Op organisatorisch en sportief vlak is er heel wat te doen geweest en heeft 
het bestuur heel veel werk opgeleverd . 
De noodkreet van het bestuur om broodnodige aanvulling en een druk 
bezochte Algemene Ledenvergadering hebben het nodige teweeg gebracht. 
Ook het afscheid van hoofdtrainer Gerald van der Klok, het aanstellen van 
interim-trainer Sibe Schellingerhout en uiteindelijk de nieuwe hoofdtrainer 
Ron Paling zijn inmiddels gepasseerde stations op de spoorlijn naar 
eindbestemming  sportief en organisatorisch gezonde vereniging. 
In dit clubblad kunt u hier meer over lezen. 
Chapeau voor de mensen die een en ander hebben weten te 
bewerkstelligen.

In deze editie stellen de vijf nieuwe bestuursleden zichzelf aan u voor, 
hebben we weer twee columns, natuurlijk een Oude Doos, Bernardus in het 
nieuws, een overzichtje van komende evenementen en een aantal pupillen 
van de week. 
Sommige items hebben al op de site gestaan, maar toch vinden wij het 
belangrijk om deze nogmaals op papier te publiceren voor onze leden die 
geen gebruik maken van moderne digitale middelen.

Als het goed is vindt u dit clubblad nog net voor de feestdagen op de mat 
en wensen wij u veel leesplezier en fijne kerstdagen en een voorspoedig 
2020 toe met als tip voor een goed voornemen:

“Schrijf eens een stukje voor het clubblad”

Met vriendelijke groet,

Redactie Bernardus Kontakt
Arno de Groot 
Dirk Jansen

Technische Realisatie 
Gijs van der Sluis 
Remko Prins 
Pim Peelen (cover)

Alle bezorgers
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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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Missie geslaagd!!!!
Het gevoel dat er het laatste jaar in het 
bestuur heerste is de afgelopen periode 
100% omgedraaid naar super positief, de 
welbekende NOODKREET die wij als bestuur 
hebben geplaatst kunnen we achteraf 
beschouwen als zeer geslaagd.

- Ed Roelandse – Jeugdvoorzitter
- Moniek Hoekstra – P.R.
- Bas van der Zon – Coto
- John van der Haas – Kantine
- Lizette Hanselaar – Dames

De bovenstaande nieuwe bestuursleden zijn al actief 
in en voor de club ,dus mocht u iemand ergens 
over willen aanspreken kan dit altijd , iedereen veel 
succes in onze mooie club.
De ALV heeft daar ook zijn functie in gehad omdat 
op deze avond ook kandidaten opleverde om de 
club zowel bestuurlijk of in commissie verband te 
versterken , ook zijn op deze avond zeer nuttige 
adviezen naar buiten gekomen waar wij als bestuur 
weer mee verder kunnen. 
Graag wil ik in het bijzonder Bart de Roo en Bert 
Meijer bedanken voor hun ondersteuning van de 
afgelopen periode , altijd prettig om zoveel ervaring 
achter de hand te hebben om aan te kloppen.
Jammer genoeg zijn er ook 2 Bestuursleden 
afgetreden , Anthony Blom en Ans van der linden 
gelukkig gaan zij niet hellemaal verloren voor de 
club. Anthony blijft actief bij O23 en betrokken als 
aanspreekpunt voor de kleding leverancier. Ans 
zoals gewoonlijk alles wat met gezelligheid te maken 
heeft is zij het aanspreekpunt zoals Bingo, kaarten 
, kantine enz.…Anthony en Ans nogmaals bedankt 
voor jullie inzet voor de club.
Dan ondanks het toch al niet echt rustig was 
hebben we jammer genoeg ook de samenwerking 
met onze hoofdtrainer Gerald van der Klok op non 
actief gezet , in deze situatie zijn er alleen maar 
verliezers laat ik dit wel voorop stellen. 
Het 1e elftal draaide niet , veel blessures , ook de 
selectie die in de spiegel mag kijken , de trainer die 
zoekende was naar de juiste samenstelling ,wennen 
aan het zaterdag voetbal toch een hoger niveau 
dan de zondag .Wij als Bernardus balen van deze 

situatie en wensen Gerald nogmaals veel succes 
met het vervolg van zijn trainers carrière en hopelijk 
komt hij weer bij een mooie club terecht waar hij 
ongetwijfeld succesvol zal zijn.

Tijden dit schrijven is ook de nieuwe trainer 
Ron Paling gestart als hooftrainer bij onze club, wij 
wensen hem veel succes met het vervolg van dit 
seizoen. Ron was de afgelopen 6 jaar trainer bij 
NSV ’46 en daarvoor werkzaam bij V.V. Koudekerk.

Dan toch weer een stukje vooruit kijken wat onze 
mooie club allemaal staat te wachten staat op korte 
termijn maar zeker ook de lange termijn, tijdens de 
ALV al besproken maar nog even ter ondersteuning. 
Op dit moment is Bernardus één van de grotere 
clubs in de regio met 640 leden , daar komt nog 
een kans van uitbreiding bij door de nieuwbouw in 
Hazerswoude Rijndijk Westvaartpark en Nieuwe 
Rein start bouw volgend jaar. 
Hopelijk komen hieruit weer veel nieuwe leden om 
door te groeien met de club, dan kunnen we ook 
naar de gemeente voor een 2e kunstgrasveld , in 
de zomerstop wordt het kunstgrasveld vervangen 
door de gemeente zodat we met de start volgend 
seizoen weer een prachtig hoofdveld hebben.
Nu zijn we ook aan het onderzoeken samen met 
de Coto om de verlichting te vervangen van het 
hoofdveld die is nu afgekeurd ,op nu toekomst 
gericht kijken we naar Led verlichting , dit hopelijk 
tezamen met het kunstgrasveld komende zomer 
aan te pakken , ook gaat het verbouwen in de club 
op gepaste wijze door nu en komende zomer.

Ik ga stoppen want in mijn enthousiasme  kan ik 
blijven schrijven over onze club en wat er allemaal 
kan en gaat gebeuren , iedereen die de club 
afgelopen periode gesteund heeft en de komende 
periode blijft steunen succes , Bernardus heeft 
iedereen nodig om de club nog mooier en groter te 
maken dan dat hij al is.

Fijne Feestdagen ,
En een gelukkig Sportief Nieuwjaar.

Dick Straathof, voorzitter

Van de voorzitterVan de 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



6 7

Van de bestuurstafelVan de bestuurstafel
Spreekuur bestuur oktober:
Arno de Groot heeft zich aangemeld voor de inloop bij het bestuur.
- Arno informeert wat de stand van zaken is rondom het duurzaamheidsrapport. Het bestuur meldt dat vanwege 

capaciteitsproblemen dit werk is blijven liggen. Een van de vragen die is blijven liggen betreft de verlichting. 
Op korte termijn zal het bestuur de mogelijkheden van vervanging bespreken.

- Er zijn klachten over het roken op de tribune. We hebben daar geen beleid voor vastgesteld. Willen we het 
roken verder ontmoedigen en het roken daar verbieden? Dan moeten we bordjes plaatsen en gaan handhaven. 
Het bestuur komt daarop terug.

-	 De	fietsenstalling	en	de	parkeerplaats	voor	invaliden	zitten	elkaar	in	de	weg.	Arno	denkt	na	hoe	dat	opgelost	
kan worden.

-	 De	reserveringen	sluiten	niet	meer	aan	op	het	meerjarig	onderhoudsplan.	Dit	plan	zal	in	de	financiële	commissie	
worden besproken. Arno zal daarbij uitgenodigd worden. 

Uit de vergadering van 8 oktober.
•	 Het	bestuur	ontving	een	verzoek	om	coulant	om	te	gaan	met	spelende	B	leden	die	meer	dan	7	wedstrijden	

spelen.	De	regel	dat	B-leden	die	meer	dan	7	wedstrijden	spelen,	meer	contributie	moeten	gaan	betalen,	is	van	
toepassing. We willen geen uitzondering meer maken.

•	 De	jeugdcommissie	heeft	winterjassen	besteld	en	die	zijn	inmiddels	ontvangen	en	uitgedeeld.	Alle	bestellingen	
van kleding lopen vanaf heden via Anthony.

•	 Bart	de	Roo,	Ton	van	Rooijen,	Erlanda	van	der	Horst	en	Edwin	de	Waal	hebben	zitting	genomen	in	de	financiële	
commissie. Dat betekent dat we weer meer in eigen beheer kunnen gaan doen. Administratiekantoor Fransen 
blijft nog wel de loonadministratie voor ons uitvoeren.  

Spreekuur bestuur november:
- Ans v.d. Linden informeert het bestuur over de verbouwingsplannen tot en met de zomer. In die periode worden 

op hoofdlijnen de volgende plannen afgerond: de bestuurskamer opknappen, de commissiekamer witten en 
nieuwe	rolgordijnen	plaatsen,	terrastafels	opknappen	en	nieuwe	terrasstoelen	aanschaffen,	schilderwerk	kantine	
binnen en buiten uitvoeren. Tevens worden nieuwe barkrukken aangeschaft en zal het plafond in de hal 
verhoogd worden. In de EHBO-kamer komt laminaat. Daar wordt pas aan begonnen als de commissiekamer 
klaar is, zodat de selecties niet zonder bespreekkamer komen te zitten. Aan de verbouwing tot nu toe is 
inmiddels circa 15.000 euro uitgegeven. Ans schat de kosten van de activiteiten t/m de zomer op circa 10.000 
euro. 

- Verder vraagt Ans om de procedure voor de pot van lief en leed vast te leggen. Dat is nu niet altijd duidelijk. 
Het bestuur is het erover eens dat het in principe om standaard cadeaus gaat voor zowel junioren als senioren 
en tegenstanders. De aanleiding voor een cadeau moet gerelateerd zijn aan het voetbal. De procedure zal 
verder worden uitgewerkt en op papier komen. 

Uit de vergadering van 12 november.
•	 In	de	komende	maanden	zal	bekeken	worden	of	de	Dames	op	zaterdag		gaan	voetballen.	Daartoe	vindt	eerst	

overleg plaats met de spelers.
•	 Er	is	een	concept	beleidsplan	voor	de	WTC	opgesteld,	dat	in	de	vergadering	is	toegelicht.	In	de	volgende	

vergadering zal daarover besloten worden.
•	 Na	de	Algemene	Ledenvergadering	hebben	zich	verschillende	leden	gemeld	om	functies	te	gaan	uitvoeren	

binnen de club. Edwin Roelandse heeft zich aangemeld om  voorzitter van de jeugdcommissie te worden. 
Monique Hoekstra wil als vertegenwoordiger van de pr-commissie in het bestuur plaatsnemen. Bas van der Zon 
wordt vertegenwoordiger in het bestuur van de COTO en John van der Haas als vertegenwoordiger in het 
bestuur van de Kantinecommissie. Dat is grote klasse en het bestuur is daar heel blij mee. Nu John de 
kantinecommissie gaat doen, schuift Norbert door naar de WTC.

•	 De	trainer	is	ontslagen.	Sibe	Schermerhout	en	Rob	Valk	schuiven	voor	de	rest	van	het	seizoen	door.	We	
moeten nog wel op zoek naar een trainer met de vereiste papieren.

•	 De	lampen	op	het	eerste	veld	zijn	aan	vervanging	toe.	We	hebben	twee	offertes	ontvangen.	De	opties	en	de	
verschillende kostenplaatjes, komen in de volgende vergadering weer aan de orde.

Oktober/november 2019
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Column
Dirk Jansen

Licht in de    duisternis

Iedereen zal dat gevoel wel kennen van 
ongebreideld naar iets uitzien.
Als kind hebben we het allemaal gehad,  
nog ... nachtjes slapen en dan ben ik jarig. 
Nou, zo’n gevoel heb ik al nadat we de langste 
dag van het jaar gehad hebben: nog ... maandjes 
slapen en dan gaat het weer gebeuren.

Ik worstel me door de Indian Summer heen en neem de 
tegenwoordig al in september op gang komende discussie over 
Zwarte Pieten, dan wel roetveeg-pieten zo u wilt (die doorgaat tot 
aan het heerlijk avondje) op de koop toe.
Gelukkig wordt deze discussie tegenwoordig onderbroken door 
voor- en tegenstanders van het afsteken van vuurwerk die de 
degens met elkaar kruisen. En als het een beetje meezit wordt de 
discussie over het al dan niet houden van vreugdevuren op het 
Scheveningse strand ook een jaarlijks terugkerend item, een blijvertje 
dus.
Wat dat betreft hebben we dit najaar al helemaal niet te klagen 
gehad	over	enige	afleiding;	protesterende	boeren,	bouwvakkers	
met shovels en graafmachines en zorgpersoneel op het Malieveld 
zorgden voor het broodnodige vertier. 
Pfas,	stikstof,	gesubsidieerde	biomassacentrales;	ja	echt,	ik	ben	er	
ontzettend blij mee.
Het	is	nu	nog	wachten	op	protesterende	en	ontevreden	filerijders	
die	graag	130	km/u.	willen	blijven(?)	rijden	die	in	file	naar	Den	Haag	
kruipen om hun stem te laten horen aan de vergeetachtige Rutte die 
ziende blind en horende doof is, maar bij de volgende verkiezingen 
de burgers toch weer om zijn vinger zal weten te binden.
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Licht in de    duisternis

Eind november worden we sinds enige jaren 
geconfronteerd met de overgewaaide hype 
uit het land van ons aller Donald Trump, 
Black Friday (Roetveeg Friday zo u wilt), waar 
we dolblij van moeten worden.
Heel toevallig, maar op het moment van 
schrijven van deze column op de laptop 
verschijnt er een pop-up (zo heet dat toch?) 
rechts onderin mijn screen (beeldscherm) van 
Avira met de tekst:

TODAY ONLY
Make it a Mega Friday
2 years for 1

Maar goed (ik dwaal weer eens af), waar kijkt 
hij dan zo naar uit zult u misschien denken.
Welnu, dat zal ik u zeggen, namelijk naar de 
decembermaand.

Niet naar pakjesavond of kerstcadeautjes 
onder de kerstboom (namens de middenstand 
nogmaals bedankt Amerika), nee ik droom 
weer van en over de Top 2000.

Eigenlijk best raar, want de top 10 van die 
megalijst	is	al	jaren	redelijk	voorspelbaar;	
steevast zijn daarin aanwezig en volkomen 
terecht Bohemian Rhapsody van Queen, 
Hotel California van The Eagles, Stairway to 
Heaven van Led Zeppelin en altijd ook wel iets 
van Pink Floyd.

Dat de top 2000 toch ook onderhevig is aan 
de actualiteit van de dag blijkt uit het feit dat 
de boerenactie om het nummer “De boer dat 
is de keerl” van Normaal uit 1982 hoog in 
de top 2000 te krijgen succesvol is geweest. 
Het nummer komt binnen op plek 9 in de lijst 
volgens teletekst, (ja dat bestaat gelukkig nog) 
pagina 104 van zondag 8 december.
Ook de hoogste nieuwkomer ooit, “Roller 
Coaster” van Danny Vera, mag een verrassing 
heten.

Twintig jaar bestaat de top 2000 inmiddels en 
bezorgt vele Nederlanders tussen Kerst en 
Oud en Nieuw veel luisterplezier.

Ook op televisie zijn steeds meer programma’s 
rond de lijst der lijsten te bewonderen met 
Matthijs van Nieuwkerk en don Leo Blokhuis in 
de hoofdrollen.

De top 2000 is een ijzersterk merk geworden 
(het café, een top 2000 tijdschrift, de quiz, cd’s 
en	dvd’s	etc.,	etc.)	en	voor	dit	commerciële	
fenomeen op radio en tv maak ik graag een 
uitzondering waar ik ieder jaar weer met veel 
genoegen	naar	uitkijk;

 

“Het is mijn licht  
in de donkere dagen”
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Uit de OUDE DOOS 1982

	
	

Uit de OUDE DOOS  (1982)  
 
 
Wedstrijdverslagen uit de ‘Leidse Courant’: 

-  waarin Bernardus zich veilig speelt  tegen Alphen (Alphen met Rien van Elk in 
de gelederen) in het seizoen 1981-1982 

- bij de start van seizoen 1982-1983, met een nieuwe trainer (Ton Tetteroo) 
 
Ook in 1982, een jubilaris die in dat jaar z’n 750ste wedstrijd speelde! 
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Bestuursperikelen
Bestuursperikelen	

Bij	de	agenda	van	de	algemene	ledenvergadering	van	28	oktober	jl.	stond	een	‘noodkreet’	te	
lezen	m.b.t.	agendapunt	6.	Vacature	bestuur.**	

**Al	enige	tijd	worstelt	Bernardus	met	het	invullen	van	de	vrijwilligerfuncties,	waaronder	
diverse	bestuursfunctie.	Dit	onderwerp	is	ook	enkele	malen	aan	de	orde	geweest	in	de	
algemene	ledenvergadering.	De	situatie	wordt	steeds	nijpender	en	oplossingen	dienen	zich	
vooralsnog	niet	aan.	

Het	bestuur	is	van	mening	dat	deze	situatie	op	afzienbare	tijd	onhoudbaar	wordt.	Binnen	
enkele	maanden	zou	de	situatie	verbeterd	moeten	zijn.	Mocht	daar	geen	sprake	van	zijn,	dan	
is	het	bestuur	van	mening	geen	verantwoordelijkheid	voor	de	ontstane	situatie	te	kunnen	
nemen	en	overweegt	zij	het	van	de	leden	ontvangen	mandaat	terug	te	geven	en	aan	het	eind	
van	het	seizoen	af	te	treden.		

Graag	bespreekt	het	bestuur	de	huidige	situatie	met	de	leden.	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

Op 

Bestuursperikelen



16 17

Bestuursperikelen	

Bij	de	agenda	van	de	algemene	ledenvergadering	van	28	oktober	jl.	stond	een	‘noodkreet’	te	
lezen	m.b.t.	agendapunt	6.	Vacature	bestuur.**	

**Al	enige	tijd	worstelt	Bernardus	met	het	invullen	van	de	vrijwilligerfuncties,	waaronder	
diverse	bestuursfunctie.	Dit	onderwerp	is	ook	enkele	malen	aan	de	orde	geweest	in	de	
algemene	ledenvergadering.	De	situatie	wordt	steeds	nijpender	en	oplossingen	dienen	zich	
vooralsnog	niet	aan.	

Het	bestuur	is	van	mening	dat	deze	situatie	op	afzienbare	tijd	onhoudbaar	wordt.	Binnen	
enkele	maanden	zou	de	situatie	verbeterd	moeten	zijn.	Mocht	daar	geen	sprake	van	zijn,	dan	
is	het	bestuur	van	mening	geen	verantwoordelijkheid	voor	de	ontstane	situatie	te	kunnen	
nemen	en	overweegt	zij	het	van	de	leden	ontvangen	mandaat	terug	te	geven	en	aan	het	eind	
van	het	seizoen	af	te	treden.		

Graag	bespreekt	het	bestuur	de	huidige	situatie	met	de	leden.	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

Op 

Achter	de	schermen	gebeurde	vervolgens	van	alles	en	uiteindelijk	kwam	het	‘witte	
rook’bericht	op	de	website:		

 

GOED NIEUWS van de bestuurstafel! 
15 november 2019  

 

Het bestuur is volledig gevuld!! 
Het bestuur is heel blij te kunnen melden dat alle commissies weer aangestuurd kunnen 
worden door een bestuurslid. Naast het aansturen van de commissie zullen de nieuwe leden 
ook daadwerkelijk maandelijks aan de bestuurstafel zitten.  

Sinds het persbericht op de site en in het AD op 17 oktober jongstleden hebben verschillende 
personen zich bereid verklaard om een bestuursfunctie op zich te nemen. 
Na de ALV hebben zich ook nog personen gemeld om een bestuurstaak op zich te nemen.  

Zou het bestuur na de ALV uit 5 personen bestaan, nu is dit het dubbele. 

De samenstelling is als volgt: 
Voorzitter: Dick Straathof 
Secretaris: John van Haastregt 
Penningmeester: Kaspar Scheltema 
Jeugd voorzitter: Ed Roelandse 
P.R.: Moniek Hoekstra 
COTO: Bas van der  Zon 
Kantine: John van der Haas 
Dames: Lizette Hanselaar 
WTC: Ralph Wesselingh, Norbert de Jong 
 
Wij hopen als bestuur dat dit een mooie start is om de club weer te laten bloeien.  Wij zien de 
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 

  

Het bestuur. 
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Bernardus	1	

Er	gebeurde	veel	in	de	week	tussen	de	derby’s	tegen	Koudekerk	en	tegen	Haz.	Boys,	
(toevallig)	ook		de	week	waarin	de	algemene	ledenvergadering	plaatsvond!	

	

	

 

 

 

 

Bernardus	1	

Er	gebeurde	veel	in	de	week	tussen	de	derby’s	tegen	Koudekerk	en	tegen	Haz.	Boys,	
(toevallig)	ook		de	week	waarin	de	algemene	ledenvergadering	plaatsvond!	

	

	

 

 

 

 

Trainersperikelen
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Maar	uiteindelijk	kwam	hier	ook	weer	een	oplossing	voor,	te	lezen	op	de	website:	

 

Nieuwe hoofdtrainer S.V. Bernardus!!!  
28 november 2019  

 

Het bestuur kan melden dat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld voor de herenselectie! 

Zijn naam is Ron Paling en hij zal per 1 december in dienst treden, nadat hij zijn taken bij 
NSV heeft afgerond. 
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Ron stond als 16 jarige al in het eerste van Koudekerk en heeft daar 16 jaar gevoetbald. 
Tussendoor heeft hij 1 jaar bij het Leidse Unitas gespeeld, in hetzelfde jaar dat Wim de Roo 
daar speelde. Ron begon als “linksbuiten”, en werd later “mid mid”.  Inmiddels is Ron al 35 
jaar trainer. Zijn carrière begon bij de jeugd van Koudekerk. Daarna heeft hij 2 jaar training 
gegeven bij GHC, 2 jaar bij TAVV en nu al 5½ jaar bij NSV. 

Wij dachten met Sibe Schellingerhout de juiste trainer gevonden te hebben voor de selectie. 
Maar de KNVB ging helaas niet akkoord met deze aanstelling. Daarom waren wij 
genoodzaakt om een andere trainer te zoeken.  
Dat wij bij Ron Paling uitkwamen is geen verrassing, Sibe en Ron hebben in het verleden 
samen gevoetbald bij Koudekerk. En ook waren zij collega’s bij GHC.  
 
Wij wensen Ron Paling heel veel succes met het trainen van de heren selectie! 

	

AD		28	nov.	2019:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 AD	05	dec.	2019:	
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AD	09	dec.	2019:	
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In de vakantieperiode is er, 
sedert een aantal jaren, een 
week dat er van alles gebeurt 
op de parkeerplaats van 
Bernardus. Het betreft de jaarlijks 
terugkerende  ‘jeugdvakantieweek’ 
met als onderdeel de ‘huttenbouw’. 
Een en ander wordt georganiseerd 
door de Stichting Jeugdwerk 
Hazerswoude Rijndijk. 

Binnen de hekken van ons terrein 
ondervond Bernardus de laatste 
weken een roerige periode. Het 
bestuur deed een oproep (noodkreet) 
tot aanvulling van bestuursleden / 
vrijwilligers. Bernardus 1 kreeg een 
aantal	keren	een	‘opdoffer’	van	de	
tegenstander, en vooral die tegen 
Koudekerk kwam hard aan. Dit alles 
leidde tot ‘gemor’ in de selectie en 
na wat overleg tot het op ‘non-actief’ 
zetten van de trainer. 

Maar de situatie kan ook weer snel 
veranderen, zeker als je met een 
interim-trainer op de bank in de 
eerstvolgende competitiewedstrijd 
Hazerswoudse Boys, ten koste van 
een gelijkspel, uit hun ‘overwinnings-
ritme’ kan halen. De aanvulling voor 
het bestuur lijkt er inmiddels te zijn 
en inmiddels is ook de trainersstaf 
weer aangevuld, met een nieuwe 
hoofdtrainer voor Bernardus 1.

Tot zover lijkt het weer goed te zitten 
binnen de hekken. Echter waar 
Bernardus al jaren meer ongemak dan 
gemak van heeft is het ‘bootcamp-
gebeuren’. Henk-Jan Schipper is jaren 
geleden gestart met deze activiteit na 
overleg met Gemeente en Bernardus. 
Onduidelijk is mij al die jaren gebleven, 

welke afspraken hierin gemaakt zijn 
en waarom Bernardus dit groeiproces 
‘zonder afspraken?’ heeft toegestaan. 

Eigenlijk	denk	ik	het	wel	te	weten;	dit	
heeft ongetwijfeld te maken met de 
‘onderbezetting in het bestuur’ van 
de laatste jaren. Recent is Henk-Jan 
met hekken bezig om ‘zijn domein’ te 
creëren	binnen	ons	terrein.	E.e.a.	zal	
ongetwijfeld te maken hebben met 
‘aansprakelijkheid’ bij ongelukjes!  Ik 
vraag me af: hoe werkt dat bij zo’n 
‘bootcamp-gebeuren’, zijn er controles 
en keuringen op toestellen? Jaarlijks?  
(Toen Bernardus jaren geleden een 
nieuwe kinderspeeltuin aanlegde bij 
het clubhuis, moest er aan tal van 
regels worden voldaan! Waaronder 
de afstanden tot afscheidingen etc.). 
Ik kan me dus niet voorstellen dat 
er geen regels zijn voor ‘permanent’ 
geplaatste houten toestellen!?

Nu het bestuur is aangevuld ligt hier 
een mooie en mijn inziens 
noodzakelijke taak om hier wat dieper 
in te duiken en duidelijkheid (eventueel 
van gemeente) te verkrijgen om niet 
zelf straks de ‘zwarte piet’ (of moet ik 
zeggen;	roetveeg	piet)	toegespeeld	te	
krijgen.	Het	vervolg	zal	moeten	zijn;	
Henk-Jan te wijzen op zijn ‘rechten 
en verplichtingen’ en aangeven dat hij 
zich eindelijk eens als gebruiker/gast 
bij onze club gaat gedragen! Ik gun 
hem het beste en hoop dat hij zijn 
activiteiten nog jaren kan aanbieden. 

Maar steeds meer heb ik, als ik langs 
de	lijn	sta,	of	met	de	fiets	achter	het	
terrein langs rijd het idee dat Henk-Jan 
bij Bernardus zijn eigen ‘permanente 
huttenbouw-dorp’	aan	het	creëren	is!?

Huttenbouw
Column
Arno de Groot

	

	

	

AD	09	dec.	2019:	
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1 Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het is goed om te zien dat de opkomst groter is 
dan normaal en dat ook de jeugd deze avond beter is vertegenwoordigd. Er is dan ook veel te bespreken.
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen zijn de volgende zaken van belang.
- Gestart is met de verbouwing van de kantine. De eerste resultaten zijn geboekt. Het is zaak nu verder 

door te pakken.
- Er is een extra Algemene Ledenvergadering geweest om te besluiten met de herenselectie te verhuizen 

van de zondag naar de zaterdag. Daar zat na besluitvorming nog veel werk aan vast. De voorzitter dankt 
iedereen die daaraan heeft meegewerkt.

- Bernardus heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente. De verantwoordelijkheid voor een 
aantal zaken is verschoven. In totaliteit ontvangt Bernardus een hoger subsidiebedrag dan voorheen.

- De laatste jaren zie je veranderingen plaatsvinden in de samenstelling van de club. Er komen steeds 
vaker leden van buitenaf. Dat zal zich ook de komende jaren voordoen als gevolg van de geplande 
nieuwbouw. Dat biedt kansen voor de club. Van belang is dat we onze nieuwe leden goed opvangen en 
hen bij het reilen en zeilen van de club betrekken.

Tot slot wordt een minuut stilte gehouden om de leden te herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn 
ontvallen.

2 Ingekomen stukken. 

Bericht van verhindering is ontvangen van Jan Verkley, Rob van Beek, Frits Jansen en Vincent Beukeboom.

Vervolgens wijst de voorzitter op de noodkreet van het bestuur om versterking. Deze noodkreet is op de site 
geplaatst en aan de agenda toegevoegd en luidt als volgt.
“Al enige tijd worstelt Bernardus met het invullen van de vrijwilligersfuncties, waaronder diverse 
bestuursfuncties. Dit onderwerp is ook al enkele malen aan de orde geweest in de Algemene 
Ledenvergadering. De situatie wordt steeds nijpender en oplossingen dienen zich vooralsnog niet aan. 
Het bestuur is van mening dat deze situatie op afzienbare tijd onhoudbaar wordt. Binnen enkele maanden 
zou de situatie verbeterd moeten zijn. Mocht daar geen sprake van zijn, dan is het bestuur van mening 
geen verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie te kunnen nemen en overweegt zij het van de leden 
ontvangen mandaat terug te geven aan het eind van het seizoen en af te treden. Graag bespreekt het 
bestuur de huidige situatie met de leden”.
De voorzitter voegt daar nog aan toe dat de opmerking over het mogelijk aftreden van het bestuur aan het 
eind van het seizoen, niet als dreigement moet worden opgevat. Maar dat onder deze omstandigheden 
het functioneren van het bestuur niet haalbaar is. Het is inmiddels geen vijf voor, maar vijf over twaalf. Het 
onderwerp komt bij punt 6 van de agenda inhoudelijk ter sprake.

3 Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2018.

Sandra	Rijsdijk	merkt	op	dat	de	fietsenstalling	doordeweeks	slecht	bereikbaar	is	als	gevolg	van	de	fietsen	
die lukraak op de stoep staan. En dus niet vanwege de geparkeerde auto’s, zoals in het verslag staat 
vermeld.
De vergadering stelt het verslag vast, rekening houdend met de gemaakte opmerking. 

4 Vaststelling van het verslag over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen. De vergadering stelt het verslag vast.  

Notulen van de Algemene ledenvergadering             van Bernardus van 28 oktober 2019
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5 Verslag kascommissie.

Arno de Groot en Petra van Gorkum hebben de jaarrekening en verantwoording over het seizoen 2018-
2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op basis van deze constatering dechargeert de vergadering de 
penningmeester	en	het	bestuur	voor	het	gevoerde	financieel	beheer	onder	de	aanname	dat	de	balans	en	de	
resultatenrekening	worden	goedgekeurd	bij	punt	7	van	de	agenda.
Kaspar dankt Arno en Petra voor de door hen uitgevoerde controles. 

6 Vacatures bestuur.

Zie ook hetgeen de voorzitter naar voren heeft gebracht onder agendapunt 2.
De voorzitter geeft aan wat de huidige stand van zaken is. Voor de vacature bestuurslid COTO heeft zich 
een kandidaat gemeld, waarmee op korte termijn een eerste gesprek plaatsvindt. Voor de vacatures bij de 
PR- en redactiecommissie zijn nog geen aanmeldingen. Voor de bestuursfunctie Damescommissie is geen 
kandidaat beschikbaar. Voor de bestuursfunctie Jeugdcommissie is een kandidaat. Op korte termijn vindt 
een eerste gesprek plaats. De vacatures voor het regelen van de kleding en het regelen van scheidsrechters 
zijn nog onbezet. De voorzitter vraagt de leden om actief met het bestuur mee te denken.
Bert Meijer informeert of het bestuur er vertrouwen in heeft dat de kandidaten die zich hebben aangemeld, 
ook daadwerkelijk de functies gaan vervullen. De voorzitter is hoopvol gestemd, maar vooralsnog staat de 
stand op nul. Daarnaast zijn er meer vacatures waarvoor we nog niemand hebben.

Bij de enquête van vorig seizoen onder de leden hebben 200 van de 600 leden gereageerd. Van die 200 
hebben 25 leden aangegeven dat zij eventueel wel iets als vrijwilliger voor de vereniging willen doen. Dat 
aantal valt niet mee. Bert Meijer onderschrijft de noodkreet vanuit het bestuur en doet een beroep op 
de leden om hun steentje bij te dragen, mede gelet op de inmiddels gevorderde leeftijd van een aantal 
commissieleden. Bij de jeugdcommissie zitten bijvoorbeeld alleen 50-plussers. Hij roept de groep jongere 
leden daarom op de gemiddelde leeftijd van diverse commissies naar beneden te brengen.
Michel van der Horst doet de suggestie om naast de verplichting voor de seniorenteams (bijvoorbeeld 
bardiensten draaien), ook de A1 vrijwilligerswerk te laten doen. 
Daarnaast mag je van ouders van jeugdleden verwachten dat zij iets voor de club doen of dat eventueel 
kunnen afkopen. Dat zou dan ook voor (nieuwe) seniorenleden gelden onder het motto “Voor wat, hoort 
wat”. 
Meerdere leden ondersteunen dit idee. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Dat moet veranderen. Niets doen is 
geen optie meer.
De voorzitter is blij met deze opstelling. Het bestuur wil zoeken naar een weg, waarbij het voetbal voor de 
leden betaalbaar blijft en alle vrijwilligersfuncties en taken worden ingevuld en uitgevoerd.
Bert Verdegaal geeft aan dat we dus ook de ouders nodig hebben. Hij weet uit ervaring hoe moeilijk het 
bij de jeugd is om de ouders te betrekken.  Maar bij enkele teams lukt het om met de ouders in gesprek te 
konen. Wellicht is het een goed idee dat bij dergelijke gesprekken een bestuurslid aanschuift. Vervolgens 
zouden de contacten met de ouders verder uitgebouwd kunnen worden. De voorzitter beoordeelt deze 
suggestie positief.
Peter Lucas mist een visie en missie ten aanzien van Bernardus van het bestuur. Als lid moet je weten 
waar Bernardus naar toe wil, waardoor de verbinding tussen de leden onderling en de club groeit. Hij biedt 
aan om het bestuur daarbij te ondersteunen en te faciliteren. Van belang is dan wel dat de bezetting van 
de bestuursfuncties weer redelijk op peil is. De vergadering steunt deze aanpak. De voorzitter aanvaart 
de aangeboden hulp en geeft aan hierop terug te komen bij Peter als een aantal bestuursfuncties weer is 
ingevuld. 

Notulen van de Algemene ledenvergadering             van Bernardus van 28 oktober 2019
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7 Goedkeuring van de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019 
   en de balans per 30-6-2019.

Kaspar geeft een toelichting op de cijfers. 
Het	boekjaar	is	afgesloten	met	een	klein	positief	resultaat	van	2780	euro.	Aan	liquide	middelen	staat	er	
100.000 euro op de bank. Het eigen vermogen is iets toegenomen. De voorzieningen zijn op hetzelfde 
niveau gebleven. De kortlopende schulden zijn afgenomen met name omdat een schuld is vrijgevallen 
doordat	deze	niet	is	opgeëist.
De opbrengst aan contributies is afgenomen door vooral het vertrek van een aantal seniorenleden. De 
ledenadministratie is dit seizoen geactualiseerd door Anneke Verhorik en Ton van Rooyen, waarvoor dank. 
Daardoor kan dit seizoen de incassering van de contributie ook weer tijdig plaatsvinden. De opbrengst 
van acties zoals loterijen is afgelopen seizoen hoger geweest. De kantineopbrengsten zijn wat lager, maar 
de winstmarge is verhoogd. De opbrengsten van het complex zijn eveneens wat lager geweest. Doordat 
er inmiddels een nieuw contract met SpartainFit is afgesloten, zal dit weer aantrekken. Bezuinigd is op de 
trainingskosten.	De	kledingkosten	zijn	hoger	uitgevallen	met	name	door	de	initiële	kosten	van	de	overstap	
naar een nieuwe leverancier.

De cijfers leveren de volgende vragen/opmerkingen op.
Wat moeten we verstaan onder wedstrijdkosten? Dat zijn vooral de kledingkosten en de afdrachten aan de 
KNVB.
Zijn er veranderingen qua inkomsten als gevolg van de overstap van de herenselectie naar de zaterdag? 
Een eerste inschatting is dat we ongeveer 10% achterlopen qua inkomsten ten opzichte van vorig seizoen. 
Daarbij moeten we tevens incalculeren dat we twee seniorenteams minder hebben dit seizoen. Daar staat 
tegenover dat er wel weer meer derbies zijn, die hopelijk ook weer meer publiek aantrekken.
Ed Roelandsen vraagt aandacht voor de duurzame liquiditeitspositie in relatie tot het besteden van de 
voorzieningen,	gekoppeld	aan	het	financiële	risico	dat	de	pr-inkomsten	structureel	afnemen	door	de	
onderbezetting van de commissie. De positieve liquiditeitspositie zal (snel) afnemen bij uitgave van de 
voorzieningen. Kaspar onderkent dat risico en houdt de vinger aan de pols.
De vergadering keurt de staat van baten en lasten en de balans over het boekjaar 2018-2019 per 30-6-
2019 goed.

De	afgelopen	jaren	heeft	Administratiekantoor	Franssen	een	groot	deel	van	de	financiële	administratie	
gevoerd.	Inmiddels	is	de	Financiële	commissie	uitgebreid	met	Bart	de	Roo,	Edwin	de	Waal,	Erlanda	van	der	
Horst en Ton van Rooijen.
Daardoor	kunnen	we	de	financiële	administratie	weer	volledig	in	eigen	beheer	uit	gaan	voeren.	

8 Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019-2020.

Kaspar geeft aan dat “voorzichtig” is begroot. Aan de inkomstenkant zijn de pr-inkomsten een risico. Ook 
wat betreft de ontwikkeling van kantineopbrengsten is het de vraag hoe die zich zal ontwikkelen met de 
herenselectie op zaterdag.
Arno de Groot wijst erop dat er geen reserveringen zijn opgenomen gebaseerd op het meerjarig 
onderhoudsplan. Hij heeft daar moeite mee. Kaspar erkent dat daar een risico aan vastzit. Mocht de 
winst dat toelaten, dan wordt een extra bedrag gereserveerd, zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Kaspar 
stelt	verder	voor	dat	de	financiële	commissie	samen	met	Arno	kijkt,	of	op	langere	termijn	het	meerjarig	
onderhoudsplan weer leidend moet worden voor de bepaling van de hoogte van de reserveringen/
voorzieningen.

Wat betreft de contributies zal de jaarlijkse indexering worden toegepast. 
De vergadering stemt in met de begroting voor 2019/2020.



28 29

9 Benoeming kascommissie.

Arno de Groot is aftredend. Petra van Gorkum gaat nog een jaar door. Wim Vonk meldt zich voor de 
komende twee jaar aan om zitting te nemen in de kascommissie. Petra en Wim voeren de controle uit over 
het boekjaar 2019/ 2020. Jos van der Zon meldt zich aan als reserve. 

10 Bestuursverkiezing. 

Ans en Anthony treden een stapje terug en verlaten het bestuur. Dick dankt hen voor hun inzet en 
hun betrokkenheid bij de club. Hij overhandigt hen een bos bloemen en een geste in de vorm van een 
waardebon. De vergadering geeft hen een warm applaus.

Ralph en Dick zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met hun herverkiezing.

11 Verhoging kledingbijdrage jeugd.

De kledingbijdrage voor de jeugdleden, waarbij Bernardus de kleding aanschaft en de leden daarvoor een 
vergoeding betalen, bestaat nu circa 10 jaar. In die periode is de kleding duurder geworden maar is de 
bijdrage niet verhoogd. Voorstel is nu de vergoeding te verhogen van 15 naar 20 euro.
Bart licht nog eens toe hoe dit kledingplan destijds tot stand is gekomen. De standaardteams bij de jeugd 
hadden kledingsponsors en kregen dus gratis kleding voor de spelers. De spelers van de overige teams 
moesten hun kleding zelf kopen. Het bestuur wilde dit onderscheid wegnemen en kwam zodoende met 
een voorstel voor een kledingplan voor alle jeugdteams. Doordat inmiddels de kosten zijn gestegen, is het 
logisch dat de bijdrage van de leden daaraan wordt aangepast. Hij steunt dan ook het voorstel.
De vergadering stemt in met de verhoging van de bijdrage van 15 naar 20 euro voor de kleding.

12 Rondvraag

- Jos van der Zon wijst op de verspilling van elektriciteit omdat de verlichting na de trainingen veel te lang 
blijft branden en omdat regelmatig getraind wordt met de wedstrijdverlichting aan. Ralph bevestigt dit 
maar geeft ook aan dat de leiders en trainers daar regelmatig op gewezen worden. 

- Ed Roelandsen brengt naar voren dat de verlichting in de kleedkamers regelmatig niet automatisch 
afslaat omdat deze voorziening vaak wordt vernield. Als dan de lijst met het gebruik van de kleedkamers 
niet klopt, kun je ook niet de juiste mensen daarop aanspreken. Van belang is dus ook dat deze lijsten 
kloppen en de spelers/ trainers zich daaraan houden: dus gebruik niet een andere toevallig leegstaande 
kleedkamer.

- Like van Beek geeft aan dat doordeweeks sommige jeugdspelers bier meenemen naar de kleedkamer, 
wat niet de bedoeling is. De voorzitter geeft aan dat het van belang is dat we deze punten weer met zijn 
allen oppakken.

- Like geeft verder aan dat zij destijds het eerste vrouwelijke bestuurslid bij Bernardus was en ook het 
jongste bestuurslid met 22 jaar. Zij zou die records graag op korte termijn kwijtraken en spoort de leden 
aan om als vrijwilliger iets te doen voor de club. Dat sluit aan bij de opmerking van de voorzitter bij 
aanvang van de vergadering. Ook spoort zij de leden aan om nieuwe leden gastvrij en warm te (blijven) 
onthalen, zodat zij ook vrijwilligerstaken gaan oppakken binnen de club.

- Peter Lucas vindt dat zo’n grote club als Bernardus toch een veteranenteam zou moeten hebben. 
Hij	dringt	erop	aan	dat	weer	voor	elkaar	te	krijgen	en	niet	alleen	vanwege	het	positieve	effect	op	de	
kantineopbrengsten.

- Jeroen van der Ven doet de suggestie om druk uit te oefenen op mensen met een betaalde functie 
bij de club om op een Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Dat verhoogt de onderlinge 
betrokkenheid. De voorzitter vindt dit een sympathiek idee en geeft aan hiernaar te zullen kijken.
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- Teun van Tol geeft zijn mening over de herenselectie. Bij de start van het seizoen bestond de selectie 
uit 40 spelers. Er zijn daarna spelers weggestuurd of uit zichzelf gestopt. De resultaten laten te 
wensen over. Het gaat niet goed met de selectie. Het bestuur reageert dat ook zij kritisch kijkt naar de 
situatie. Ten aanzien van het selectiebeleid stelt het bestuur zich op het standpunt dat de trainer daar 
verantwoordelijkheid voor is.  
Like geeft nog aan dat zij zich zorgen maakt over het ontbreken van gezelligheid binnen de selectie. Alles 
bijeengenomen loopt het nog niet naar wens. 

- Arno de Groot doet de suggestie aan het bestuur om met de leden van de commissies die niet 
vertegenwoordigd zijn in het bestuur, om de tafel te gaan zitten. Overleg met hen of eventueel roulerend 
iemand vanuit de commissie in de bestuursvergadering aanwezig kan zijn. Op die wijze neemt het 
bestuur kennis van wat er speelt in de commissie en kan zij daarop sturen. Het bestuur neemt deze 
suggestie mee. 

- Wouter Jansen vraagt het woord omdat hij de vergadering eerder moet verlaten. Hij vond het een 
interessante avond en wil daar kort zijn interpretatie van geven. Er bestaan momenteel aanzienlijke 
problemen binnen de club, maar er lijken op onderdelen ook oplossingen gevonden te kunnen 
worden. De potentie daartoe is in ieder geval aanwezig binnen Bernardus. Hij stipt daarbij aan, dat het 
ontwikkelen van een missie/ visie alsmede het benoemen van concrete doelen en de daarbij behorende 
“waarom vraag” prioriteit moet hebben. Het aangeven van de benodigde middelen mag daarbij niet 
ontbreken.

- Arno de Groot wijst erop dat Bernardus volgend jaar wat te vieren heeft. Dan zitten we 40 jaar op deze 
locatie en bestaat de Damesafdeling eveneens 40 jaar. Het bestuur roept vrijwilligers op om zich aan te 
melden bij John van der Haas om in een feestcommissie plaats te nemen.

- Bert Meijer dringt erop aan om de vacatures binnen de club alsnog in de kantine op te hangen.
- Andre Vermeij vraagt of er nog wat wordt gedaan met het reclamebord voor de ingang. De voorzitter 

geeft aan dat we dat weer kunnen oppakken worden als de PR-commissie weer is bezet.

Bart de Roo krijgt het woord. Hij geeft aan dat deze avond veel onderwerpen zijn gepasseerd die 
somber stemmen. Het tekort aan vrijwilligers is nijpend. Bernardus wordt gevormd door haar leden en 
is daar afhankelijk van. We moeten het met elkaar doen. We moeten enthousiasme uitstralen en op die 
wijze de club er weer bovenop helpen. Neem een voorbeeld aan de jeugdspelertjes en zie hoe zij vol 
enthousiasme hun sport beoefenen. 
Kijk ook naar alle zaken die wel goed gaan binnen de club. Wees daar trots op, straal dat uit en breng 
het naar buiten. Als we ons met zijn allen positief opstellen, wie kan dan aan Bernardus tippen, met 600 
leden? Niemand toch? Maar, de leden moeten het doen! 
Hij geeft aan alle respect te hebben voor de bestuursleden die met veel inzet alle ballen in de lucht 
proberen te houden. Hij spreekt de hoop uit dat zij snel hulp krijgen en hoopt dat de vacatures op korte 
termijn worden ingevuld.
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. Het bestuur voelt zich gesteund door 
hetgeen naar voren is gebracht. Hij hoopt dat we erin slagen weer de gezelligste club van de regio te 
worden en aan het eind van het seizoen af te kunnen sluiten met een daverend feest. 

De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drankje en sluit de vergadering om 22.05 uur.
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Resultaten	bekerpoule-wedstrijden	

senioren	-	selectie	

Groep	2	44 Groep	3	49

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 VV	Haastrecht	1 3 9 18 - 3 1 RCL	4 2 6 10 - 1
2 CVC	Reeuwijk	1 3 4 13 - 6 2 SV	Bernardus	2 2 3 6 - 10
3 SV	Bernardus	1 3 3 4 - 19 3 Sportlust	'46	4 2 0 3 - 8
4 VEP	1 3 1 4 - 11

senioren	

Groep	3	12 Groep	4	21

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Overmaas	1	(zon) 3 9 9 - 4 1 RKDEO	6	(zon) 3 7 11 - 6
2 SV	Bernardus	2	(zon) 3 6 9 - 7 2 ASW	1	(zon) 3 6 11 - 5
3 XerxesDZB	3	(zon) 3 3 12 - 10 3 SV	Bernardus	3	(zon) 3 3 11 - 12
4 ONA	3	(zon) 3 0 4 - 13 4 Meerburg	1	(zon) 3 1 4 - 14

Groep	5	08 Groep	5	48

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Altior	4	(zon) 3 7 13 - 9 1 Roodenburg	1	(zon) 3 7 22 - 12
2 Moordrecht	2	(zon) 3 6 14 - 9 2 Lugdunum	2	(zon) 3 6 15 - 15
3 CVV	Zwervers	3	(zon) 3 4 7 - 8 3 SV	Bernardus	5	(zon) 3 4 14 - 7
4 SV	Bernardus	4	(zon) 3 0 6 - 14 4 SJZ	1	(zon) 3 0 9 - 26

Groep	5	09

G P DPV DPT
1 Alphense	Boys	3	(zon) 3 7 15 - 5
2 Alphen	5	(zon) 3 7 16 - 7
3 SV	Bernardus	6	(zon) 3 3 8 - 13
4 Floreant	2	(zon) 3 0 6 - 20

Groep	2	13	(dames)

G P DPV DPT
1 Floreant	VR1	(zon) 3 9 15 - 2
2 ARC	VR1 3 6 14 - 2
3 Haz.	Boys	VR1 3 3 5 - 11
4 SV	Bernardus	VR1	(zon) 3 0 1 - 20
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Sponsorkliks informatie 
Al enige jaren is het mogelijk SV Bernardus extra te sponsoren via 
online aankopen. Er zijn verenigingen die hiermee enkele 
duizenden euro’s per jaar binnenkrijgen. SV Bernardus haalt slechts 
iets meer dan €100 binnen. 
Dat willen we graag verhogen. Zie hieronder de algemene 
informatie over sponsorkliks. 
Het werkt simpel: ga naar de website van SV Bernardus, ga 
vervolgens op de homepage naar Sponsorkliks en klik dan het 
icoontje van sponsorkliks aan. Dan verschijnen alle deelnemende 
winkels waaronder Booking.com, Bol.com, Wehkamp,  Mediamarkt 
en ANWB waar je je geplande aankoop kunt doen.  
Het kost niets extra, alleen een heel klein beetje moeite: twee 
klikjes: eerst naar de website van Bernardus en dan naar 
Sponsorkliks en vervolgens naar de beoogde webwinkel. 
Probeer het gewoon een keer uit en sponsor je club. Zie hieronder 
de uitgebreide informatie. Deze informatie is ook terug te vinden op 
onze website.  
 

Wat is SponsorKliks? 
Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks is in 2011 ontstaan en zorgt ervoor dat leden, 
supporters en overige betrokkenen hun favoriete vereniging gratis kunnen sponsoren middels 
hun reguliere internetaankopen. 

Hoezo gratis sponsoren, dat kan toch helemaal niet? 
SponsorKliks heeft afspraken met meer dan 750 webwinkels die allemaal een commissie aan 
SponsorKliks betalen zodra er een klant via de site van SponsorKliks op de site van de 
webwinkel komt en een aankoop doet. Sommige webwinkels betalen een percentage van het 
orderbedrag, anderen betalen een vast bedrag. De klant betaalt hetzelfde bedrag als wanneer ze 
direct naar de webwinkel zou gaan, vandaar dat we het gratis sponsoren noemen. 

Driekwart van de ontvangen commissie is voor de vereniging! 
75% van deze ontvangen commissie keert SponsorKliks uit aan de desbetreffende vereniging. 
Elke aangesloten vereniging krijgt namelijk een unieke SponsorKlikspagina waarop al deze 
webwinkels te vinden zijn. SponsorKliks ziet dan ook of de aankoop bij een webwinkel via de 
SponsorKlikspagina van vereniging A of vereniging B is gedaan en voegt de commissie 
automatisch toe aan de juiste vereniging. 
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Wanneer wordt er uitbetaald? 
SponsorKliks betaalt elke maand uit mits het gespaarde bedrag boven de € 50 uitkomt. Is dat niet 
het geval dan schuift het bedrag op naar de volgende maand, totdat het bedrag wel boven de € 
50 uitstijgt. 

Waarom SponsorKliks? 
SponsorKliks bestaat al meer dan 5 jaar en heeft als gevolg hiervan enorme schaalvoordelen. De 
meeste webwinkels werken namelijk met staffels, hoe meer transacties des te hoger de 
commissies worden. Maandelijks worden er via SponsorKliks gemiddeld meer dan 10.000(!) 
bestellingen gedaan. Bij veel webwinkels zit SponsorKliks daarom in de hoogste staffel en 
ontvangt daardoor ook de hoogste commissiepercentages. SponsorKliks is met een kleine 4.000 
verenigingen, goede doelen en overige non-profits veruit het grootste loyalty cashbackconcept 
van de Benelux. Daarbij heeft SponsorKliks partnerships met verschillende sportbonden, 
waaronder de KNKV (korfbalbond), KNBSB (honk- en softbalbond), KNSB (Schaakbond), NBB 
(Basketbalbond) en bovendien met Scouting Nederland. 

 

Wanneer u via deze pagina producten bestelt zoals bijvoorbeeld eten, cadeaus of vliegtickets bij 
één van de vele bekende webwinkels (zoals Bol.com, Wehkamp, Thuisbezorgd etc.) kost het 
uzelf niets extra maar levert het de club wel geld op. 

Verspreid deze pagina naar zoveel mogelijk vrienden en bekenden. We rekenen op jullie hulp! 
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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
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LUNCHCAFE     EETCAFE      FEESTCAFE
● vergaderruimte/biljard  
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

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

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

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

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

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

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 
advertentie 

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen
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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
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POSTADRES
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FAX
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Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer
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geopend
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Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
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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
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SOORTEN

HOME-
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●
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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

Van de website: 

 

Facelift Kantine 
17 september 2019  

 

Het kan de trouwe bezoeker niet ontgaan zijn dat er in de vakantieperiode weer hard geklust is 
in ons prachtige clubgebouw. 

 
Podium is verplaatst. 
 
Fase 1 van de renovatie van de kantine is nagenoeg afgerond: in de kantine zijn het podium en 
de ingang van de bestuurskamer verplaatst. De ingang naar de commissiekamer is aangepast 
en er is het nodige schilderwerk verricht waardoor de entree veel frisser oogt. 
De ingang naar de bestuurskamer  is open geworden waardoor vanuit de bestuurskamer de 
relatie met de kantine tot stand is gekomen.  
Op wat aanpassingen in bestuurs- en commissiekamer na is de klus voor dit jaar geklaard.  
Volgende zomer  staat fase twee op de agenda. De ideeën zijn er, maar er moet nog een 
besluit worden genomen wat het precies gaat worden. 
Extra opvallend is het nieuwe meubilair met de stoelen geheel in Bernardus kleuren. 
Alle harde werkers reuze bedankt. Er is weer prima werk geleverd.  
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Nieuwe
besuursleden
stellen
zich voor
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Hallo allemaal,

Even voorstellen: 
Ik ben Monique Hoekstra (Mo),  
één van de nieuwe bestuursleden  
van Bernardus.
Ik ben 36 jaar en samen met mijn twee 
meiden, Anouk en Sanne, woon ik in het 
mooie Hazerswoude Rijndijk.

In het dagelijks leven ben ik anesthesiemedewerker in het Alrijne Ziekenhuis. Hier werk ik 3 dagen 
in de week plus af en toe een dienst in het weekend.
Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn meiden en een aantal hobby’s. Ik rijd western op de Lone Star 
Western Stable in Koudekerk a/d Rijn en ik ben daarnaast bezig met een cursus hoefbekappen. 
In het verlengde daarvan ga ik in de zomer van 2020 6 weken naar Zweden om daar vrijwillig te 
helpen op een ranch, van waar paardentrektochten worden georganiseerd. Ook wil ik nog wel 
eens	op	de	racefiets	stappen,	trainen	voor	de	tijdrit	van	Bernardus!
En	daarnaast	ben	ik	veel	op	de	club	te	vinden.	Ik	train	zelf	bij	dames	7x7	en	ook	mijn	beide	
dochters zijn besmet met het voetbalvirus. Anouk is 11 jaar en voetbalt bij MO13-1 en Sanne is 8 
jaar en voetbalt bij de J09-2.
Omdat ik niet stil kan zitten, geen uitdaging uit de weg ga en er van houd om met mensen in 
contact te zijn, heb ik nu deze bestuursfunctie erbij opgepakt. In deze functie zal ik de PR voor 
Bernardus gaan verzorgen. Een grote uitdaging, want er komt nogal wat bij kijken. Zo wil ik onder 
andere graag de website vernieuwen, nieuwe sponsoren aantrekken, de huidige sponsoren meer 
bij de club betrekken en als PR wat actiever zijn op social media.
Ik doe dit ik gelukkig niet alleen. Er zijn al een aantal leden erg actief bezig geweest met de 
sponsoring en reclameborden en gelukkig willen zij zich hier ook de komende tijd voor in blijven 
zetten. Dank jullie wel Anouk van Ravenswaaij, Tess de Boer, Iris de Groot en Marco Stikkelorum!!!
Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe enthousiastelingen bij gekomen in de PR commissie, waar 
ik ontzettend blij mee ben!
Wij zijn nu al een erg leuk team met elkaar, maar wij kunnen altijd nog meer toppers gebruiken. Lijkt 
het jou ook wat of twijfel je nog, je kunt mij altijd aanspreken om wat meer te weten te komen. Heb 
je	geen	tijd,	maar	wel	goede	ideeën,	ook	die	zijn	altijd	welkom!

Tenslotte wil ik mijn nieuwe collega bestuursleden heel veel succes wensen. We gaan er met zijn 
allen iets moois van maken!

Sportieve groet, Monique.
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Hallo allemaal,

Even voorstellen: 
Ik ben Lizette Hanselaar, ik ben 29 jaar 
en tegenwoordig woon ik samen met 
m’n vriendin in Rotterdam. Sinds 2016 
ben ik werkzaam als sportmanager bij 
Dekker Warmond en Zoetermeer. 
Per week ben ik een tot drie keer bij 
Bernardus te vinden voor een training 
of een wedstrijd. Na negen seizoenen 
volwaardig lid te zijn geweest ben ik 
sinds dit seizoen incidenteel spelend lid. 

“Een gezellige club waar je met open armen ontvangen wordt, waar iedereen welkom is en waar 
aandacht is voor de dames afdeling.” Dat was hetgeen dat mij positief verraste toen ik in 2009 van 
Meerburg naar Bernardus overstapte. 
Na de eerste training was het voor mij duidelijk, een leuke groep waar ik me meteen welkom voel-
de. Een goede, fanatieke trainster en drie damesteams zorgden voor een goede trainingsopkomst! 
 
Van trainingen, playbackshows, gourmet met de selectie en weekendjes weg, tot sponsortenues 
en trainingspakken die geregeld waren. Bij Bernardus merkte ik dat het vrouwenvoetbal serieus 
werd genomen.
 
Helaas is het aantal teams terug gedrongen tot één team en hebben we het niveau van de 1e en 
2e klasse al even achter ons gelaten. Nog steeds zijn de dames belangrijk voor Bernardus en wat 
zou het mooi zijn om de damesafdeling weer in de lift te krijgen door de dames afdeling voldoende 
aandacht te geven en Bernardus daarmee te onderscheiden van andere verenigingen. 
De uitdaging is om van één damesteam weer uit te groeien naar twee damesteams, zodat er uit-
eindelijk weer geselecteerd kan worden en het niveau van de damesafdeling zal stijgen, zonder 
hierbij de Hazerswoudse gezelligheid uit het oog te verliezen.  

Het lijkt me ontzettend leuk om hierover mee te denken en er met elkaar voor te zorgen dat de 
damesafdeling Bernardus weer gaat bloeien.
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Hallo allemaal,

Even voorstellen: 
Ik ben John van der Haas	(januari	1957)
Alleenstaand	met	3	kinderen	Björn	(27),	Mariëlle	(24)	
en Moesha (22).
Ik werk sinds 2012 als postbezorger bij Post NL 
en voor deze tijd 35 jaar bij de maker van de enige 
echte ‘Multo’ ringband, de ‘Ryam’ schoolagenda’s 
en ‘Succes’ agenda’s, in diverse functies in de 
verkoop en automatisering. Ook enige jaren 
werkzaam geweest in de evenementenbeveiliging 
en 2 jaar beheerder van het momenteel 
noodlijdende Anker (2010-2012).

Sinds mijn 11e jaar gevoetbald bij Bernardus, toen je nog mocht beginnen toen je 12 jaar was, 
diverse	standaard	teams	doorlopen	en	later	nog	in	de	senioren,	7x7	en	de	veteranen.	
Scheidsrechter geweest bij de ‘Bond’ en vereniging. 
Mede oprichter van het Dames voetbal bij Bernardus (1980) verder diverse functies in het jeugdbe-
stuur vanaf 1980 toen we daarmee begonnen bij opening van het complex na de verhuizing uit de 
Groenendijk.
Later nog jeugdsecretaris geweest in het jeugdbestuur toen Ronald Beeke hiervan voorzitter was. 

Trainer van de diverse jeugd/dames teams geweest. Jaren kantinediensten gedraaid en nu al enige 
jaren lid van de kantinecommissie (inkoop Horeca).

Mijn	hobby’s	zijn	fietsen,	wandelen,	lezen,	voetbal	(passief)

Verwachting: Bernardus een gezonde club houden en doormiddel van een scherp inkoopbeleid in 
samenwerking met Cees Groen ervoor zorgen dat alle leden van Bernardus voor een redelijke prijs 
van hun “natje en droogje” kunnen genieten.
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Hallo allemaal,

Even voorstellen: 
Ik ben Bas van der Zon, ik ben 43 jaar en woon 
samen met mijn vriendin Esther en onze dochters 
Fenna en Suze in Koudekerk aan den Rijn. Ik voet-
bal vanaf mijn 5e bij S.V. Bernardus en heb daar alle 
jeugdelftallen doorlopen en hierna een aantal jaar in 
het eerste elftal gespeeld. Op dit moment speel ik in 
het tweede elftal (zondag).

Ik ben sinds kort bestuurslid COTO van de club, dit is het onderdeel van de club die zich 
onder andere bezig houdt met het beheer en onderhoud van het complex en de voetbal- en 
trainingsvelden.

Naast mijn werkzaamheden voor de COTO draai ik samen met een aantal (oud-)spelers van het 
tweede elftal (voorheen zondag 3) zo nu en dan een bardienst op de zaterdagmiddag.
In het dagelijks leven werk ik als projectleider projectontwikkeling bij Smit’s Bouwbedrijf in 
Beverwijk, dit is een ontwikkelende bouwer die actief is in de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht. In mijn functie ben ik, kort samengevat, verantwoordelijk voor de (technische) 
ontwikkeling, (nieuw-)bouw en verkoop van woningbouw- en utiliteitsprojecten. 

Ondanks dat ik me bij Smit’s Bouwbedrijf vooral bezig houdt met nieuwbouwprojecten, heeft 
mijn functie veel overeenkomsten met de werkzaamheden voor de COTO. Ik hoop dan ook een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor de club bij het beheer en onderhoud en de zaken 
daar omheen. Vanwege de onderbezetting van het bestuur de afgelopen periode zijn helaas een 
aantal (bestuurlijke) zaken blijven liggen (logisch!), ik zal me daarom in eerste instantie gaan bezig 
houden met die onderwerpen die op korte termijn moeten worden afgehandeld, bijvoorbeeld de 
verlichting van een aantal velden. Daarna gaan we, gezamenlijk met de coto-commissies en vele 
vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, uiteraard ook aan de slag met de plannen voor de (midden-) 
lange termijn.

De COTO is helaas een tijd niet vertegenwoordigd geweest in het bestuur van de club, maar de 
coto-commissies en de vele vrijwilligers zijn gewoon (noem het maar gewoon…….) zeer actief 
gebleven met alle zaken rondom het beheer en onderhoud en de hele club hoopt natuurlijk dat zij 
dat blijven doen! Maar zoals bij alle commissies binnen S.V. Bernardus is alle (extra) hulp ook bij de 
COTO zeer welkom! Dus als ook jij een steentje bij wilt dragen voor de club, of je nu handig bent of 
niet, meldt je dan ook aan als vrijwilliger bij de COTO (of bij een van de andere commissies).

Met vriendelijke groet,

Bas van der Zon
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Hallo allemaal,

Even voorstellen: 
Ik ben Edwin Roelandse, 52 jaar geleden geboren 
in de binnenstad van Leiden.
Van pa en ma Roelandse heb ik vernomen dat ik 
eerder tegen een bal schopte als dat ik kon lopen.
Een goed begin is het halve werk.
Na de gehele jeugd te hebben doorlopen bij voetbal 
vereniging Lugdunum, bereikte ik destijds de 
landelijke B en A regionalen jeugd.
Of ik ooit gescout ben? Geen idee, als laatste man 
was mijn motto “Je hebt of de bal, heb je die niet 
dan maar de vent”.

In	1987	moest	ik	helaas	na	een	zware	enkel	blessure	opgelopen	tijdens	mijn	militaire	dienstplicht	
stoppen met het geliefde spelletje.
 
De drukte ontvlucht belandden wij in 1998 in Hazerswoude Rijndijk. Gelukkig getrouwd met Angela 
en samen met onze zoon Niels en hond Buddy zijn wij reeds 20 jaar woonachtig aan de Rijn.
 
In het dagelijks leven ben ik, na 26 jaar Rabobank, werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs te 
Bleiswijk, o.a. trotse shirtsponsor van de JO 15-1.
Als relatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de Agrarische portefeuille in het gebied Zuid-
Holland. Een sector waar vandaag de dag veel te doen is kijkende naar de PAS en stikstof 
problematieken.
Het optimaliseren en of herstructureren van veehouderij en akkerbouw bedrijven is een belangrijk 
onderdeel van het werk.
Gezien	mijn	affiniteit	met	de	agrarische	sector	ben	ik	al	jarenlang	bestuurder	van	de	LTO	(Land	en	
tuinbouw organisatie) om vooral dicht bij mijn klanten te kunnen staan.
 
Het was Niels die als 8 jarige in de toenmalige F begon met voetballen. Aangezien mijn hobby nog 
steeds het voetballen was werd ik al snel gevraagd en toegevoegd als leider.

Zo liep ik mee met de JO 11-3, JO11-1, JO13-2, JO13-1, en de JO15-1.
In deze periode mocht de lichting 2 keer kampioen worden en doet dit team op dit moment goed 
mee in de top van de 2e klasse. Hoogtepunten de afgelopen jaren als leider was in 2018 meedoen 
aan	het	internationale	toernooi	met	de	JO13-1	in	België.

Wat een vertrouwen hebben ouders om hun kinderen 4 dagen mee te geven.

En wat mooi om kinderen 4 dagen met een glimlach te zien voetballen en rondlopen op en rond 
een voetbalveld.
Het ligt in de planning om komend jaar weer mee te doen. Een mooi visitekaartje voor onze club.
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Als het werk het toelaat ben ik nog een keer in de week in de sportschool om samen met Niels te 
trainen aan onze conditie.

Ik train op dinsdag en donderdag dan ook graag een uurtje mee met de groep jongens van de 
JO	15-1.		Het	bewaken	van	de	goede	sfeer,	met	plezier	resultaatgericht	trainen	en	vooral	fijn	
samenwerken met de trainer(s) legt een goede basis voor onze teamprestaties.
Het zou mooi zijn als we dit als rode draad door onze club kunnen laten lopen.
 
We kennen allemaal de noodoproep van ons bestuur gedurende de afgelopen maanden om 
nieuwe mensen aan de bestuurders tafel te krijgen.

Tijdens de laatste ledenvergadering stond één van onze oud voorzitters op en noemde 2 
belangrijke	punten	op,	die	bij	onze	(bijna	75	jarige)	club	moesten	horen:	“Trots	op	Bernardus	en	het	
moest vooral weer gezellig worden”.
 
Het waren deze woorden, die mij deden besluiten om ook mijn steen(tje) bij te gaan dragen als 
Jeugdvoorzitter.

Geen brandjes blussen maar met een weer voltallig bestuur een heldere visie en strategie dus 
beleid vaststellen.

Transparant en duidelijk communiceren met mensen en niet over mensen.

Trachten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven aan onze vrijwilligers, die allemaal soms vele uren 
per week klaar staan voor de elftallen van Bernardus, van hoog tot laag.

Respect hiervoor.
Onder duidelijkheid versta ik in deze vooral weten wat je taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
is. Plannen van en activiteiten uitvoeren, evalueren en daar weer beter naar acteren.
De 3 V : vasthouden, verbeteren en vooruitkijken.  De komende maanden ga ik vooral veel 
gesprekken aan met mijn medebestuurders, de JTC, coördinatoren, commissieleden, alle 
jeugdtrainers en ieder ander, die de club ook een warm hart toe draagt.
Jullie input kunnen we dan meenemen in een toekomst bestendige voetbalclub.
Duurt	dit	te	lang?	Heb	je	mij	nodig?	Tips,	suggestie	of	ideeën?	Schroom	niet	om	mij	op	de	club	
even aan te schieten, dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag ben ik er (bijna) altijd.
 
Laat ons met zijn allen (weer) trots zijn op onze mooie club Bernardus.
 
Edwin Roelandse
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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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Opinie Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

RACISME IN HET VOETBAL SCHREEUWT
OM KOPPELING MET STRAFRECHT

Waarom zijn ze niet definitief het veld afgelopen? 
Hoe komt het dat het spel weer is hervat en had 
de KNVB daar geen stokje voor moeten steken? 
Wanneer wordt er nou eens opgetreden tegen het 
wijdverbreide racisme in het amateurvoetbal? En 
welke concrete stappen neemt de voetbalbond 
tegen clubs uit dorpen en steden waar het normaal 
gevonden wordt om bananenschillen op het 
veld te gooien, oerwoudgeluiden te maken en 
verwensingen te roepen als ‘kutturk’, ‘kankerzwarte’ 
en ‘aap’?  Wordt het niet tijd om dat te kwalificeren 
als een ernstig incident?

Deze vragen en meer pingelden de afgelopen dagen 
door alle geledingen van het amateurvoetbal en ver 
daarbuiten. Oplossingen werden ook aangedragen. 
Meest gehoorde: sneller wedstrijden staken, punten in 
mindering brengen, geldboetes geven, stadionverboden 
uitvaardigen en strafrechtelijk vervolgen. Ook werd de 
voetbalbond gevraagd om zich nog meer uit te spreken 
tegen racisme en ernaar te handelen. Van borden langs 
de velden tot meer diversiteit in de besturen.
 
Mij bekroop gaande de week maar één ding: we 
hebben met z’n allen boter op ons hoofd en we blijven 
het liefst naar elkaar wijzen. Veel van de besproken 
maatregelen worden namelijk al ingezet. Zo voeren de 
18 KNVB-verenigingsadviseurs bij ongeregeldheden 
in het amateurvoetbal gesprekken met clubs en 
worden racistische incidenten op de amateurvelden 
sinds 2019 apart geregistreerd. Hiermee vallen ze niet 
langer onder het algemene kopje ‘wanordelijkheden’, 
maar kunnen gericht in kaart worden gebracht en 
aangepakt. Daarnaast mogen wedstrijden dankzij een 
aangescherpt protocol sneller worden stilgelegd en 
na	waarschuwingen	definitief	gestaakt.	Er	mag	zelfs	
strenger worden gestraft, als blijkt dat clubs nalatig 
zijn geweest bij verbaal geweld. Ook bij wedstrijden 
in het amateurvoetbal kunnen personen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging en/
of discriminatie, een accommodatie-verbod krijgen 
van	vijf	jaar.	Deze	straffen	komen	tot	stand	door	een	
onafhankelijke aanklager binnen het KNVB 

Tuchtrechtsysteem, incidenten kunnen anoniem 
worden gemeld bij het Meldpunt wanordelijkheden. 
Preventief is de KNVB in gesprek met diverse belangen-
groeperingen van Nederlanders met Marokkaanse, 
Turkse en Surinaamse roots. Bovendien ondersteunt de 
bond amateurclubs bij het sturen op verbinding en bij 
het omgaan met situaties van uitsluiting of discriminatie. 
Want clubs blijven eindverantwoordelijk voor het gedrag 
van hun supporters én spelers.

Daarom	was	het	zo	ongelooflijk	mooi	om	te	zien,	dat	er	in	
het afgelopen weekend op bijna alle velden van het 
amateurvoetbal is stilgestaan bij racisme en discriminatie. 
De oplossing moet namelijk uit het voetbal zelf komen.

Tegelijkertijd schuilt daarin ook de beperking. Dat werd 
pijnlijk duidelijk gemaakt in het NRC-interview met 
oud-profvoetballer Andwelé Slory en zijn moeder, 
gedragswetenschapper, Marjorie Esajas. Zij noemen 
racisme een onzichtbare vijand en werpen de vraag op: 
waarom heeft een land dat water in toom kan houden 
geen antwoord op racisme.  
 
Goede vraag.
 
Precies de vraag die Eric Gudde en ik aanstaande 
donderdag bespreken met premier Rutte en de 
ministers Bruins en Grapperhaus. Want om racisme uit 
de wereld te krijgen, zullen we met een stappenplan 
veel intensiever moeten gaan samenwerken met de 
politiek, overheidsinstanties, belangengroeperingen en 
het Openbaar Ministerie. Concreet betekent dat een 
koppeling maken met het strafrecht, een nog betere 
ondersteuning	voor	slachtoffers	en	het	onvermoeibaar	
blijven zoeken naar verbinding. Daarbij zal er veel meer 
aandacht moeten komen voor de positieve krachten 
in het voetbal. Of zoals Michael van Praag het onder 
woorden brengt:

“Als er een goal wordt gemaakt, maakt het niet uit of je 
homoseksueel, zwart, islamiet, katholiek of Joods bent. 
Iedereen omhelst elkaar. Voetbal is voor iedereen. Je 
moet alleen over je eigen grenzen leren kijken.”
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Seizoen 2019/’20 — Onder 8, 9 en 10

Plezier en  
ontwikkeling voorop

Wedstrijdvorm
6 tegen 6

7 meter

Strafschop

Nee

Ranglijst

Onder 8, 9 en 106 tegen 6 42,5m x 30m 

Leeftijd VeldafmetingAantal spelers

Pupillendoel (5m x 2m)

Doelformaat

Maat 4, 290 gram

Balformaat

Ja

Keeper

Legt spelregels uit en geeft 
ruimte aan spelers om zelf 
oplossingen te bedenken.

Rol spelbegeleider

Handen schudden  
en/of high five met  

tegenstander op veld

Voor en na wedstrijd

Positief coachen  
langs zijlijn

Rol coach

Positief aanmoedigen  
langs zijlijn

Rol ouders

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Speeltijd O.8 en O.9
2 x 20 minuten
Time-out halverwege helft  
(duur: max. 2 min.)
Rust na 20 minuten 
(duur: max. 10 min.)

Speeltijd O.10
2 x 25 minuten
Time-out halverwege helft  
(duur: max. 2 min.)
Rust na 25 minuten 
(duur: max. 10 min.)
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Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in  
het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft.  
Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag  
niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, 
legt de spelbegeleider uit dat dit niet is toegestaan. Bij herhaling van 
de overtreding volgt een indirecte vrije trap op zeven meter afstand 
van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, 
knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen  
het keepersgebied door de bal in te dribbelen, in te passen of in 
te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een 
veldspeler worden genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 
meter afstand.  

Let op: t.o.v. seizoen 2018/’19 mag de keeper of een veldspeler vanaf 
het seizoen 2019/’20 de bal voortaan ook indribbelen.

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het 
speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te 
schieten. In alle gevallen kan er gescoord worden door de speler die 
de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter 
afstand.

Let op: t.o.v. seizoen 2018/’19 mag de speler die de hoekschop neemt 
vanaf het seizoen 2019/’20 ook direct op doel schieten en scoren.

Speeltijd 
Onder 8 en onder 9: 2 x 20 minuten.
Onder 10: 2 x 25 minuten.

Time-out
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of 
uitbal). De time-out duurt maximaal twee minuten en 
biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips 
mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de time-
out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in 
het midden van het veld door de partij die bij aanvang van 
de time-out de bal in het bezit had.

Rust
Halverwege de wedstrijd vindt de rust plaats van 
maximaal 10 minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door op 7 meter van de 
achterlijn twee pionnen met een afwijkende kleur te 
plaatsen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper 
de bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal 
genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.

Ranglijsten en uitslagen
De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen 
geen uitslagen en ranglijsten. Wel worden de uitslagen 
bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en 
op basis daarvan teams eventueel te herindelen.

Spelbegeleider
De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider. 
De spelbegeleider beweegt niet in maar langs het veld 
en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een 
beslissing en legt de spelregels uit aan de spelers. Indien 
nodig mag de spelgebegeleider wel het veld in bewegen. 

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 4 van 290 gram.

Voor en na wedstrijd 
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en spelbegeleider. 
Bijvoorbeeld door het schudden van handen of het geven 
van een high five. 

Strafschop (7 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven 
bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen 
het keepersgebied. Na afloop van de wedstrijd nemen de 
teams strafschoppen tegen elkaar.

6 6

42,5 M

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door het team dat 
een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams starten vanaf eigen helft. 
Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen 
en/of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat op minimaal 
5 meter afstand. Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord 
door de speler die indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal mag genomen worden door de bal in te 
dribbelen, in te passen of te schieten. De tegenstander staat op 
minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal 
door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij  
een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij  
elke spelhervatting.

Spelregels
Spelregels

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Coachvak

2m obstakelvrije ruimte:  
Hou deze ruimte vrij van materialen, 
reservespelers, staf of ouders voor een  
zo veilig mogelijke speelomgeving
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Wedstrijdvorm
8 tegen 8

9 meter

Strafschop

Ja

Ranglijst

Rol pupillenscheidsrechter
Beweegt zich tussen spelers en fluit indien 
noodzakelijk

Speeltijd
2 x 30 minuten
Time-out halverwege helft  
(duur: max. 2 min.)
Rust na 30 minuten  
(duur: max. 15 min.)

Onder 11 en 128 tegen 8 64m x 42,5m

Leeftijd VeldafmetingAantal spelers

Pupillendoel (5m x 2m)

Doelformaat

JaMaat 5, 320 gr.

Balformaat Keeper

Handen schudden en/of high 
five met tegenstander op veld

Positief aanmoedigen  
langs zijlijn

Positief coachen  
langs zijlijn

Voor en na wedstrijd

Rol oudersRol coach

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Seizoen 2019/’20 — Onder 11 en 12

Plezier en  
ontwikkeling voorop
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Balformaat

Klassement

Scheidsrechter

Rituelen

Speeltijd
De speeltijd bij Onder 11 en Onder 12 is 2 x 30 minuten.

Time-out 
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of 
uitbal). De time-out duurt maximaal twee minuten en 
biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips 
mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de time-
out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in 
het midden van het veld door de partij die bij aanvang van 
de time-out de bal in het bezit had.

Rust 
Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 
15 minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door - ter hoogte van 
de zijkant van de 16 meter - twee pionnen met een 
afwijkende kleur te plaatsen. Het keepersgebied geeft 
aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben 
en tot waar de achterbal genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.

Balformaat

Spelduur

90 minuten

Uitslagen en ranglijsten
De KNVB publiceert de wedstrijduitslagen  
en ranglijsten.

Pupillenscheidsrechter
De wedstrijd staat onder leiding van een 
pupillenscheidsrechter van minimaal 12 jaar. Hij/zij  
beweegt zich tussen de spelers en fluit en legt de 
spelregels uit indien noodzakelijk.

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram.

Voor en na wedstrijd
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en spelbegeleider.
Bijvoorbeeld door het schudden van handen of het geven 
van een high five.

Strafschop (9 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven 
bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen 
het keepersgebied. Na afloop van de wedstrijd nemen de 
teams strafschoppen tegen elkaar.

Spelregels
Spelregels

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden 
van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er 
direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag  
niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, 
legt de pupillenscheidsrechter uit dat dit niet is toegestaan. Bij herhaling 
van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand 
van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, 
knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het 
keepersgebied door de bal te dribbelen, in te passen of in te schieten. 
De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden 
genomen. De tegenstander staat op minimaal 5m afstand.

Let op: t.o.v. seizoen 2018/’19 mag de keeper of een veldspeler vanaf 
het seizoen 2019/’20 de bal voortaan ook indribbelen

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het 
speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te 
schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord worden door de speler 
die de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal  
5 meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door het team dat 
een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams starten vanaf eigen helft. 
Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. 
Passen en/of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat  
altijd op minimaal 5 meter afstand. Nadat de bal is ingedribbeld  
kan er worden gescoord door de speler die indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal mag genomen worden door de bal in te 
dribbelen, in te passen, of te schieten. De tegenstander staat op 
minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal 
door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij 
een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij  
elke spelhervatting.

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

8 8

2M

64M

2m obstakelvrije ruimte:  
Hou deze ruimte vrij van materialen, 
reservespelers, staf of ouders voor een  
zo veilig mogelijke speelomgeving

CoachvakCoachvak
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Jasper Droogh trotse sponsor JO8-1 

 

De JO8-1 van Bernardus wordt de komende twee seizoenen gesponsord door Hoveniers 
bedrijf Jasper Droogh.  
Zijn dochter Tessa speelt in dit team en is erg trots nu in de kleding van haar vader te spelen. 
Jasper Droogh is een hovenier uit Hazerswoude Rijndijk en kan u helpen met tuin advies, tuin 
aanleg en uiteraard ook het onderhoud aan uw tuin. 
Wij als Bernardus zijn erg blij en trots dat Jasper Droogh op het shirt van de JO8-1 staat. 
Jasper bedankt en hopelijk maakt het team jouw trots met goede resultaten. 
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Resultaten	bekerpoule-wedstrijden	

junioren	(jongens)

Groep	3	16 Groep	3	17

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 SV	Bernardus	JO19-1 3 9 16 - 3 1 SV	Bernardus	JO17-1 3 9 27 - 1
2 VEP	JO19-2 3 6 7 - 9 2 Alphense	Boys	JO17-4 3 6 19 - 4
3 Woerden	JO19-3 3 3 6 - 9 3 Koudekerk	JO17-1 3 3 4 - 16
4 FC	Oudewater	JO19-3 3 0 5 - 13 4 ARC	JO17-7 3 0 3 - 32

Groep	3	15	(vervolg) Groep	3	14	(vervolg)
SV	Bernardus	JO19-1	-	FC	Oegstgeest	JO19-2		4	-	3		 Haz.	Boys	JO17-1	-	SV	Bernardus	JO17-1		5	-	2

Groep	3	70 Groep	2	17

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Alphense	Boys	JO17-3 3 9 18 - 1 1 DSO	JO15-3 3 9 10 - 3
2 ARC	JO17-5 3 6 18 - 6 2 SV	Bernardus	JO15-1 3 6 11 - 6
3 SV	Bernardus	JO17-2 3 3 11 - 19 3 Floreant	JO15-1 3 3 4 - 11
4 Alphen	JO17-2 3 0 2 - 23 4 BSC	'68	JO15-1 3 0 4 - 9

Groep	4	10 junioren	(meisjes)

G P DPV DPT Groep	1	12
1 ARC	JO15-4 3 9 24 - 2
2 Bernardus	JO15-2 3 6 12 - 7 G P DPV DPT
3 Meerburg	JO15-4 3 3 3 - 24 1 Graaf	W	II	VAC	MO19-1 3 9 23 - 0
4 Woubrugge	JO15-2 3 0 1 - 7 2 Quick	Boys	MO19-1 3 6 13 - 6

3 SV	Bernardus	MO19-1 3 3 7 - 13
4 Rijnsb.	Boys	MO19-1 3 0 0 - 24

Groep	2	14 Groep	2	06

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 SV	Bernardus	MO17-1 3 9 14 - 4 1 SV	Leidschenv	MO15-2 3 9 24 - 4
2 RKAVV	MO17-2 3 6 14 - 6 2 SV	Bernardus	MO15-1 3 6 15 - 6
3 DoCoS	MO17-1 3 3 6 - 16 3 Rijnvogels,	fc	MO15-2 3 3 4 - 12
4 LYRA	MO17-1 3 0 2 - 10 4 RCL	MO15-2 3 0 1 - 22

Groep	1	13	(vervolg)
RCL	MO17-1	-	SV	Bernardus	MO17-1		4	-	1
Resultaten	bekerpoule-wedstrijden	
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Resultaten	bekerpoule-wedstrijden	

pupillen	(jongens)

Groep	3	11 Groep	4	30

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 SV	Bernardus	JO13-1 3 9 16 - 0 1 Floreant	JO13-2 3 9 25 - 4
2 Meerburg	JO13-4G 3 6 18 - 11 2 SV	Bernardus	JO13-2 3 6 16 - 7
3 BSC	'68	JO13-2 3 3 8 - 21 3 Koudekerk	JO13-2G 3 3 12 - 18
4 Haz.	Boys	JO13-1 3 0 6 - 16 4 Haz.	Boys	JO13-2 3 0 0 - 24

Groep	3	13	(vervolg)
CVC	Reeuwijk	JO13-1	-	SV	Bernardus	JO13-1		3	-	1

Groep	4	03 Groep	5	17

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Roodenburg	JO11-1 7 19 54 - 9 1 ASW	JO11-1 7 17 47 - 13
2 SV	Bernardus	JO11-1 7 16 37 - 18 2 Alphen	JO11-2 7 16 56 - 14
3 Valken'68	JO11-1 7 15 38 - 17 3 Alphia	JO11-2 7 13 54 - 18
4 RCL	JO11-4G 7 12 27 - 24 4 Haz.	Boys	JO11-2 7 13 37 - 20
5 Meerburg	JO11-3G 7 9 22 - 27 5 SV	Bernardus	JO11-2 7 12 37 - 21
6 UVS	JO11-3 7 6 18 - 33 6 ARC	JO11-4 7 6 33 - 54
7 Quick	Boys	JO11-4 7 4 23 - 34 7 Zwammerd.	JO11-1G 7 4 21 - 58
8 Stompwijk'92	JO11-1 7 0 8 - 65 8 Koudekerk	JO11-2G 7 0 6 - 93

Groep	5	15 Onder	9,	JO9-2,	Groep	7	12

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 Nicolaas	Boys	JO11-1 7 19 38 - 12 1 DSO	JO9-5 1 3 8 - 3
2 Alphen	JO11-3 7 18 45 - 10 2 SV	Bernardus	JO9-2 2 3 10 - 13
3 Alphia	JO11-3 7 15 46 - 30 3 Voorschoten`97	JO9-7 1 0 5 - 7
4 ARC	JO11-5 7 10 30 - 27
5 DOSR	JO11-3 7 9 22 - 25
6 Woubrugge	JO11-3 7 7 20 - 39
7 Alphense	Boys	JO11-4 7 3 20 - 47
8 SV	Bernardus	JO11-3 7 1 16 - 47

pupillen	(meisjes)

Groep	4	27 Groep	1	10

G P DPV DPT G P DPV DPT
1 CVC	Reeuwijk	JO8-1 3 9 28 - 6 1 Nieuwerkerk	MO13-2 3 9 16 - 3
2 ASW	JO8-1 3 6 26 - 10 2 SV	Bernardus	MO13-1 3 6 17 - 6
3 SV	Bernardus	JO8-2 3 3 24 - 17 3 DSO	MO13-1 3 1 3 - 8
4 Be	Fair	JO8-3 3 0 6 - 51 4 Olympia	MO13-1 3 1 4 - 23
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Pupil	van	de	week	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Pupil	van	de	week	 	 	 :					 Thanu	Abeysekera	

Datum		 												 	 :					 5	okt.	2019	

Leeftijd	 												 	 :					 12	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO13-1	

Positie		 	 	 	 :					 spits	

Trainers	/	leiders																				 :										Joey	v/d	Werff,		Wesley	en	Koen	

Hobby’s	 	 	 	 :			 voetbal,	gamen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 influencer	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 Feyenoord	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Neymar	jr.	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Rohan	Abeysekera	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	SJC	:				 3	-	2		 	
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Pupil	van	de	week	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 	 	 :					 Floris	van	Kleeff	

Datum		 												 	 :					 19-10-2019	

Leeftijd	 												 	 :					 12	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO13-1	

Positie		 	 	 	 :					 middenveld	

Trainers	/	leiders																				 :										Joey	/	Wesley	/	Koen	

Hobby’s	 	 	 	 :			 gamen	/	voetballen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 profvoetballer	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 Sparta	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Dybala	/	Sancho	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Wesley	van	Tol	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	SJZ	:				 2	-	1		 	
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Pupil	van	de	week	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 :					 Jess	de	Boer	

Datum		 											:					 2	november	2019	

Leeftijd	 											:					 6	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO8	

Positie		 	 	 	 :					 verdediger	

Trainers	/	leiders																				 :										Mark	en	Suzan	

Hobby’s	 	 	 	 :			 tekenen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 visagist	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 Nederlands	vrouwenteam	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Lieke	Martens	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Elmo	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	Hazerswoudse	Boys	:				 2	-	1		 	
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Pupil	van	de	week	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 	 	 :					 Mauro	Wesselingh	

Datum		 												 	 :					 16	november	2019	

Leeftijd	 												 	 :					 7	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO8-2	

Positie		 	 	 	 :					 aanvaller	

Trainers	/	leiders																				 :										Mark	en	Suus	

Hobby’s	 	 	 	 :			 voetballen	en	motorcrossen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 voetballer	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 PSV	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Donyell	Malen	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Milan	Wesselingh	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	MMO	:				 2	-	1		 	
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Pupil	van	de	week	 	 	 	

	 	 	
	 	 	
	 	 	 	

	

	

	

	

Pupil	van	de	week	 	 :					 Tessa	Droogh	

Datum		 												 :					 23-11-2019		

Leeftijd	 												 :	 7	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO8-1	

Positie		 	 	 	 :					 verdediger	

Trainers	/	leiders																				 :										Jim	en	Sam	

Hobby’s	 	 	 	 :			 voetballen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 politie-agent	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 Feyenoord	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Vivianne	Miedema	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Sam	Hoogenboom	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	Footbal	Factory	:				 4	-	2		 	
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Pupil	van	de	week	 	 :					 Tessa	Droogh	

Datum		 												 :					 23-11-2019		

Leeftijd	 												 :	 7	jaar	

Elftal	 							 													 	 :					 JO8-1	

Positie		 	 	 	 :					 verdediger	

Trainers	/	leiders																				 :										Jim	en	Sam	

Hobby’s	 	 	 	 :			 voetballen	

Wat	wil	je	later	worden	 	 :			 politie-agent	

Favoriete	profclub	 	 	 :				 Feyenoord	

Favoriete	profspeler	 													 :			 Vivianne	Miedema	

Beste	speler	bij	Bernardus	 	 :			 Sam	Hoogenboom	

Voorspelling	uitslag	Bernardus	–	Footbal	Factory	:				 4	-	2		 	
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