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Van de redactieVan de redactie
De krokussen, narcissen en tulpen steken voorzichtig hun groene puntjes 
boven de grond uit en staan misschien zelfs al in bloei als u dit voorwoord 
leest. Tijd dus voor het voorjaarsnummer van het clubblad van onze  
vereniging SV Bernardus.

Naast de vele leuke activiteiten van de afgelopen weken/maanden  zoals 
de banketletteractie, de kerstloterij, het oliebollentoernooi en natuurlijk de 
wedstrijden van jeugd, dames en senioren (met wisselend succes), helaas 
ook een vervelend en Bernardus-onwaardig incident.
U kunt het lezen in dit eerste clubblad van 2020.

Daarnaast nieuws van de bestuurstafel, de oude doos van Arno, deze keer 
in het teken van de dames, eindstanden van de diverse najaarsreeksen, 
diverse columns, hoofdtrainer Ron Paling die in the picture staat en 
dames-trainer Remco van Waveren die zijn moment met ons deelt en de 
aankondiging van de 6e editie van de Open Tijdrit SV Bernardus op zondag 
14 juni 2020.

Onze vereniging draait op de inzet van vele vrijwilligers en zoals een goede 
traditie betaamt, wil het bestuur (ook allemaal vrijwilligers, laten we dat niet 
vergeten) haar dank uit spreken voor de inzet van al die vrijwilligers middels 
de medewerkersavond op zaterdag 18 april a.s.
Noteer alvast in uw agenda als u medewerker van onze mooie club bent.
De organisatie is dit jaar in handen van “het 3e”, een reden temeer om deze 
avond te bezoeken.

Op de oproep voor versterking van het redactie-team van dit clubblad is 
helaas geen reactie gekomen, daarom bij deze een herkansing.
Er moeten in onze ca. 600 leden tellende vereniging toch (liefst jongere) 
mensen te vinden zijn (mogelijk zelfs een project wat je zou kunnen helpen 
bij de studie) die er een uitdaging in zien om een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van het clubblad van Bernardus dat al .. jaar (ja, hoeveel 
eigenlijk Arno) bestaat?

We zien de reacties op redactie@bernardus.nl alsnog met spanning 
tegemoet.

Verder veel leesplezier, voor de voetballers succes in de rest van het 
voetbalseizoen en mooi weer voor de fietsliefhebbers die de nodige 
fietskilometers gaan maken, toegewenst.
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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
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Aan alles kunnen we zien dat SV Bernardus een 
club in beweging is, jammer genoeg zowel positief 
als negatief. De JTC is al volop met volgend seizoen 
bezig wat leiders en trainers aangaat en dan volgen 
daar straks nog de selectie wedstrijden om voor 
elke speler een elftal op niveau te vinden.

De COTO is druk bezig met het voorbereiden voor 
het vervangen van het kunstgras ,en daarbij is ook 
de verlichting is onder de aandacht met de overstap 
gedeeltelijk naar LED verlichting. Ook inmiddels 
misschien wel opgevallen is er rust omtrent 
Schippers Bootcamp er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over hoe samen verder.

De verbouwing gaat rustig verder in de 
bestuurskamer waar alles weer met zeer veel 
passie op zijn plek komt, en om duidelijk te zijn 
het complex is ondertussen 40 jaar oud en gaat 
dus echt om onderhoud vragen ook hier zijn we 
mee bezig.

Het is ondertussen denk ik weinig mensen ontgaan 
maar door een stukje oud zeer is er aardig de 
vlam in de pan geslagen na de wedstrijd tegen 
Meerburg thuis. Dit heeft geresulteerd dat er veel 
politie op dit voorval af is gekomen maar ook de 
krant enz… Wij willen nogmaals aangeven dit 

hoort niet bij onze club thuis en er waren ook nog 
eens drie niet leden bij betrokken, deze hebben 
ook een verbod gekregen om zich bij Bernardus 
te vertonen in samenspraak met de politie. Wij als 
bestuur betreuren deze situatie en gaan hier ook 
zeker onze leermomenten uit trekken voor in de 
toekomst, mijn vraag als voorzitter van onze mooie 
club is ook draag de club positief uit en laten we dit 
niet vergeten maar graag wel weer positief verder 
kijken en hopelijk dat iedereen hier onze normen en 
waarden blijven bewaken.

Dan komen er komende weken mooie wedstrijden 
aan voor Heren 1. Tegen VVK (Koudekerk) thuis en 
tegen Hazerswoudse  Boys uit, ook hier moeten wij 
gewoon onze sportieve plicht vervullen en mooie 
wedstrijden van maken. Graag zien wij u om onze 
jongens aan te moedigen en hopelijk weer genoeg 
punten te verzamelen met plezier en leuk voetbal.

Dan vraag ik nogmaals uw aandacht door alle 
vrijwilligers uit te nodigen om op zaterdag 18 april 
aanwezig te zijn op de medewerkersavond. Hier 
hopen wij u als bestuur een beetje mee te kunnen 
compenseren voor al uw inzit voor de club en hier 
een gezellige avond van te maken.

Dick Straathof, voorzitter

Van de voorzitterVan de voorzitter

Club in beweging…
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Van	de	bestuurstafel	december	en	januari.	
	
Het bestuur is in de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid. Monique Hoekstra, Lizette Hanselaar, 
John van de Haas, Bas van der Zon en Ed Roelandse hebben hun eerste bestuursvergaderingen 
inmiddels achter de rug. 
Edwin heeft zich aangemeld als voorzitter van de jeugdcommissie, Monique vertegenwoordigt de pr-
commissie, Bas de COTO, John de Kantinecommissie en Lizette vooralsnog de damescommissie. Dat 
is grote klasse en het bestuur is daar heel blij mee. Nu John de kantinecommissie gaat 
vertegenwoordigen, schuift Norbert door naar de WTC. 
 
De eerste vergaderingen in de nieuwe samenstelling van de PR commissie hebben inmiddels plaats 
gevonden. De richtlijnen voor het gebruik van social media zijn opgesteld en er komt een nieuw 
account op Facebook en Instagram zodat het aantal gebruikers van de site beheersbaar kan worden. 
Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuw sponsorbeleid, een nieuwe sponsorbrochure en wordt de 
website onder handen genomen. Naast al deze ontwikkelingen zijn de eerste contacten gelegd met 
nieuwe sponsoren en hebben de bestaande sponsoren een kerstkaart als bedankje mogen 
ontvangen. 
 
Het contract met Fox wordt afgeslankt. Er is alleen behoefte aan Fox 1. Alle andere Fox zenders 
worden opgezegd. 

 
De dames hebben aangegeven vanaf volgend seizoen ook op zaterdag te willen spelen.  
Het punt komt in de volgende vergadering terug. 
 
In 2020 wordt op veld 1 het kunstgrasveld vervangen (nieuwe mat), dit zal naar verwachting gebeuren 
aan het einde van het seizoen. De COTO heeft daarover overleg met de gemeente. De gemeente is 
op dit moment bezig met de aanbesteding. Na de aanbesteding wordt de definitieve planning voor de 
vervanging in overleg met gemeente en de geselecteerde aannemer vastgesteld. 
 
Ook moet de verlichting op de velden geheel of gedeeltelijk worden vervangen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden om LED-verlichting aan te brengen. De voorbereidingen om daarover 
een besluit te nemen zijn in volle gang. 
 
De COTO zal in overleg gaan met de gemeente en Spartain-Fit / Schipper Bootcamp over de 
afspraken en voorwaarden voor het gebruik van een gedeelte van het complex Bernardus door 
Spartain-Fit / Schipper Bootcamp. Wordt vervolgd. 
 
Remko van der Werff heeft een sleutelplan voor een groot deel het complex opgesteld. Aan het einde 
van het seizoen zullen cilinders en sleutels worden vervangen. Remko zal ook het beheer van het 
sleutelplan op zich nemen. De afgifte c.q. het gebruik van de uit te geven sleutels zal geregistreerd 
gaan worden.  

 
Op 18 april is de medewerkersavond gepland. 
	
De	jeugd:		
In	het	bestuur	is	het	ingediende	jeugdbeleid	behandeld	
Naast	het	verwoorden	van	een	missie	zijn	er	doelstellingen	en	kernwaarden	bepaald.	
Het	vormgeven	van	jeugdbeleid	met	als	uitgangspunt	dat	kwaliteit,	prestatie,	plezier	en	
niveauverbetering	onlosmakelijk	verbonden	zijn	met	het	bezitten	en	in	stand	houden	van	een	
gezonde	jeugdafdeling	bij	onze	vereniging.	
het	bieden	van	ontwikkelingsmogelijkheden	aan	trainers	en	leiders,	want	zij	vormen	de	schakel	
in	de	ontwikkeling	van	de	spelers.		
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De	benoemde	kernbegrippen	zijn:	“trots	op	Bernardus,	plezier,	prestatie	en	gezelligheid”	
Deze	begrippen	worden	later	in	samenspraak	met	het	hoofdbestuur	nog	verder	uitgewerkt	

	
	
Ouders	van	onze	jeugd	spelen	binnen	het	verenigingsleven	een	belangrijke	rol.	
Bernardus	streeft	er	naar	om	deze	zo	maximaal	mogelijk	te	betrekken	bij	onze	club	
door	duidelijk	en	transparant	te	communiceren	maar	waar	nodig	hen	ook	aan	te	spreken	
op	zaken	die	niet	in	het	belang	van	onze	vereniging	(jeugd)	zijn.		
	
De	opzet	van	dit	jeugdplan	is	zo,	dat	de	beleidsdoelstelling	met	uitwerking	en	de	
praktische	invulling	van	taken	en	activiteiten	van	commissies,	trainers	en	begeleiders	aan	
de	orde	komen.	Daarnaast	wordt	nadrukkelijk	aangegeven	welke	algemene	gedragsregels	
S.V.	Bernardus	hanteert	voor	het	kader	van	de	jeugd	en	de	jeugd	zelf.	
Het	voorlaatste	deel	van	het	besproken	jeugdplan	bevat	het	‘Technische’	deel	van	dit	
beleidsplan	opgemaakt	door	hoofd	opleidingen.	In	dit	deel	staat	omschreven	welke	
oefenstof	trainers	kunnen/moeten	hanteren	om	op	deze	wijze	continuïteit	en	structuur	in	
het	trainingsprogramma	te	realiseren.	Dit	is	niet	vrijblijvend.	
Binnen	het	jeugdbestuur	en	in	overleg	met	hoofd	opleidingen	is	afgesproken	dat	dit	
(vertrouwelijke)	gedeelte	niet	op	de	website	gecommuniceerd	wordt.	
Het	laatste	gedeelte	betreft	het	jaarlijkse	activiteitenplan	in	een	PDCA	cyclus.	
	
	

Organisatie	en	taken	Jeugdbestuur		
SV	Bernardus	kent	een	jeugdbestuur	waarvan	de	samenstelling	hieronder	staat	beschreven	.	Het	
jeugdbestuur	is	verantwoording	verschuldigd	aan	het	hoofdbestuur.	De	communicatie	met	het	
hoofdbestuur	verloopt	via	de	jeugdvoorzitter.		
	

	
	
	
	
Uitgangspunt	is	een	duidelijke	splitsing	tussen	voetbaltechnisch	zaken	en	(jeugd)	activiteiten.		
	

trainers Scheidsrechters 

TCJ Hoofd opleidingen 
Activiteiten, 

website, PR
Materialen

Adviserende leden 

TCJ

Leeftijdsgroep- 

coördinatoren 
Toernooicommissie Kleding

Penningmeester

Jeugdbestuur

Secretaris Wedstrijdsecretaris Voorzitter
Jeugdbestuur 

Algemeen lid

Van de bestuurstafel februari 2020. 
 
Verbouwing/ aanpassingen kantine. 
Ans van der Linden en Diane van der Haas komen in de bestuursvergadering de plannen en begroting 
toelichten voor de aanpassingen van de kantine, bestuurskamer en commissiekamer t/m de 
zomerstop. Dat betreft onder andere het vervangen van de koelkast en het aanrechtblad in de keuken, 
het binnenschilderwerk, het aanpassen van de bar en  het vervangen van stoelen op het terras. 
Daarvoor is een begroting opgesteld die uitkomt op € 3.500,-. (Het vervangen van de vloer in de 
EHBO-kamer is doorgeschoven naar volgend seizoen.) Het bestuur stemt in met de begroting.  
Na de zomerstop wordt een nieuw actieplan met begroting voor volgend seizoen opgesteld. Het 
bestuur bedankt de dames en de andere vrijwilligers voor het vele werk dat zij doen.  
 
WTC-beleidsplan. 
Het WTC-beleidsplan is besproken. Aandachtspunt is de doorstroming van talent. 
Ook moeten aparte afspraken gemaakt kunnen worden met selectiespelers die studeren, waardoor de 
trainingen in het gedrang kunnen komen. 
Het bestuur stelt het plan met deze opmerkingen vast. De WTC en de Jeugdcommissie voeren nog 
nader overleg om concrete afspraken te maken over de uitvoering in de praktijk tussen het WTC-
beleid en Jeugdbeleid. 
 
Jeugdbestuur 
Er is een trainersavond voor alle jeugdtrainers gehouden die zeer succesvol is geweest met een 
opkomst van 30 trainers. Het jeugdbeleid is uitgebreid besproken. Ook streeft de jeugdcommissie 
ernaar aan het begin van het seizoen ouderavonden per team te organiseren. 
 
De technische commissie jeugd is opgericht met als adviserende leden Bernardus mensen met 
voetbalkennis: Marcel Vondeling, Joost de Roo en Jeroen van Mil. 
 
Alles overziend heeft de jeugd de stijgende lijn te pakken. 
 
Nieuwe sponsor. 
Hester Griethuizen van Fysio Klein wordt  bordensponsor. 
 
Nieuwe Facebookpagina Bernardus  
Zoals jullie vast al hebben gezien is de nieuwe Facebookpagina in de lucht. Willen jullie deze pagina 
zoveel mogelijk  'liken'? Over een paar weken wordt de oude pagina uit de lucht gehaald. 
Verder wordt er hard gewerkt aan de website. Bram Bos is het aanspreekpunt daarvoor. Hij vervangt 
Petra van Gorkum. Petra, nog bedankt voor je inzet in deze!!  
 
Jubileum Damesafdeling 
De Damesafdeling bestaat dit jaar 40 jaar. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de festiviteiten 
daaromheen wil organiseren. 
Als je het leuk vindt om dat te doen, meld je dan aan bij John van der Haas. 
 
En verder…. 
Het bestuur heeft een overleg gehad met Schipper Bootcamp over het gebruik van het complex. 
Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. 
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Van de bestuurstafel februari 2020. 
 
Verbouwing/ aanpassingen kantine. 
Ans van der Linden en Diane van der Haas komen in de bestuursvergadering de plannen en begroting 
toelichten voor de aanpassingen van de kantine, bestuurskamer en commissiekamer t/m de 
zomerstop. Dat betreft onder andere het vervangen van de koelkast en het aanrechtblad in de keuken, 
het binnenschilderwerk, het aanpassen van de bar en  het vervangen van stoelen op het terras. 
Daarvoor is een begroting opgesteld die uitkomt op € 3.500,-. (Het vervangen van de vloer in de 
EHBO-kamer is doorgeschoven naar volgend seizoen.) Het bestuur stemt in met de begroting.  
Na de zomerstop wordt een nieuw actieplan met begroting voor volgend seizoen opgesteld. Het 
bestuur bedankt de dames en de andere vrijwilligers voor het vele werk dat zij doen.  
 
WTC-beleidsplan. 
Het WTC-beleidsplan is besproken. Aandachtspunt is de doorstroming van talent. 
Ook moeten aparte afspraken gemaakt kunnen worden met selectiespelers die studeren, waardoor de 
trainingen in het gedrang kunnen komen. 
Het bestuur stelt het plan met deze opmerkingen vast. De WTC en de Jeugdcommissie voeren nog 
nader overleg om concrete afspraken te maken over de uitvoering in de praktijk tussen het WTC-
beleid en Jeugdbeleid. 
 
Jeugdbestuur 
Er is een trainersavond voor alle jeugdtrainers gehouden die zeer succesvol is geweest met een 
opkomst van 30 trainers. Het jeugdbeleid is uitgebreid besproken. Ook streeft de jeugdcommissie 
ernaar aan het begin van het seizoen ouderavonden per team te organiseren. 
 
De technische commissie jeugd is opgericht met als adviserende leden Bernardus mensen met 
voetbalkennis: Marcel Vondeling, Joost de Roo en Jeroen van Mil. 
 
Alles overziend heeft de jeugd de stijgende lijn te pakken. 
 
Nieuwe sponsor. 
Hester Griethuizen van Fysio Klein wordt  bordensponsor. 
 
Nieuwe Facebookpagina Bernardus  
Zoals jullie vast al hebben gezien is de nieuwe Facebookpagina in de lucht. Willen jullie deze pagina 
zoveel mogelijk  'liken'? Over een paar weken wordt de oude pagina uit de lucht gehaald. 
Verder wordt er hard gewerkt aan de website. Bram Bos is het aanspreekpunt daarvoor. Hij vervangt 
Petra van Gorkum. Petra, nog bedankt voor je inzet in deze!!  
 
Jubileum Damesafdeling 
De Damesafdeling bestaat dit jaar 40 jaar. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de festiviteiten 
daaromheen wil organiseren. 
Als je het leuk vindt om dat te doen, meld je dan aan bij John van der Haas. 
 
En verder…. 
Het bestuur heeft een overleg gehad met Schipper Bootcamp over het gebruik van het complex. 
Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. 



10

Column
Dirk Jansen

Een gaaf    land
Steeds vraag ik mezelf weer af waarom ik mezelf zo 
extreem kwel door regelmatig de uitgestreken tronie met die 
eeuwig gemaakte en zelfvoldane smile van de heer Rutte te 
aanschouwen en zijn gladde praatjes aan te horen.

Hij predikt al jarenlang en nu de kamerverkiezingen volgend jaar 
in zicht gaan komen steeds regelmatiger (het heeft iets sektarisch 
in zich, een vorm van brainstormen?) in wat een gaaf en geweldig 
land wij leven.
Oké, wij leven in vrijheid (wat helaas niet iedereen op deze wereld 
kan zeggen), het grootste goed dat we kunnen hebben en daar 
mogen we heel blij mee zijn. 
Maar verder, leven we wel in zo’n gaaf land als de heer Rutte ons 
bijna wekelijks wil laten geloven? Ik heb hier sterk mijn twijfels over.

In mijn ogen maakt het kabinet Rutte het steeds bonter; ik weet wel, 
welke coalitie het land ook bestuurt, zij zullen altijd uit die en gene 
hoek een bak kritiek over zich heen krijgen; 
U weet nog wel, de puinhopen van paars en dergelijke...
We zitten al bijna 10  jaar in de rigoureuze rommel van Rutte (het 
wordt steeds ongeloofwaardiger allemaal) en het is te hopen dat de 
ogen van de kiezer in die 10 jaren open gegaan zijn en volgend jaar 
definitief afrekenen met dit jarenlange wanbeleid, gebrek aan beleid 
zo u wilt.

Ouderenzorg (of beter een gebrek daaraan hoezeer 
zorgmedewerkers ook toegewijd zijn), onderwijs (pappen en nat 
houden), milieu en verduurzaming (een gebrek aan daden en 
doortastendheid, geen keuzes durven maken) zijn enkele thema’s 
die een rigoureuze aanpak vragen, maar waar dit kabinet niet aan 
durft, waarschijnlijk uit electorale overwegingen.

Het is toch schrijnend om te lezen dat bij ons naast de deur 
een hoogbejaarde man zichzelf van het leven berooft, omdat hij 
gedwongen wordt om op zichzelf te blijven wonen (ja ik weet 
het wel meneer Rutte, dat moet kunnen volgens u met hulp van 
thuiszorg en mantelzorg, immers u predikt uw veelgeprezen 
participatiemaatschappij ..)

Wat een gaaf land…

Nog een schrijnend voorbeeld las ik enkele weken terug in het AD.
Een Rotterdamse juf maakte een eind aan haar leven nadat het werk 
haar te veel werd, niet gehoord en geknakt door het onderwijs.

Wat een gaaf land…
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Een gaaf    land
We kunnen de krant niet openslaan of lezen 
dat kinderen van 12, 13 jaar met messen over 
straat gaan en elkaar daarmee te lijf gaan of 
overvallen plegen. 
Op die leeftijd was ik in de speeltuin te vinden, 
maar ja om die te onderhouden, daar hebben 
we geen geld meer voor over, dus snel en 
stiekem opruimen voordat de buurt zich ermee 
gaat bemoeien (dan kunnen ambtelijke molens 
kennelijk wel snel draaien).

Wat een gaaf land…
Pas nog op televisie in het onderzoeks
programma Zembla (door Rutteaanhangers 
ongetwijfeld als links en tendentieus 
bestempeld) een interessante aflevering 
over zg. verontdieping van natuurplassen en 
illegale vuilstort van zwaar vervuild slib e.d. in 
natuurgebieden. 
Willens en wetens werken overheden mee 
aan deze zware milieudelicten waarvan de 
gevolgen voor de toekomst en onze kinderen 
volstrekt onduidelijk zijn.
Lagere en hogere ambtenaren van 
Rijkswaterstaat buitelen vechtend over elkaar 
heen met betrekking tot het afgeven van 
vergunningen.

Wat een gaaf land…
Regelmatig worden politici (opvallend veel 
VVD’ers trouwens), diplomaten en hoge 
ambtenaren uit hun functie ontheven wegens 
incompetentie. Gelukkig kunnen ze gebruik 
maken van een riante wachtgeldregeling, 
terwijl zo’n jongen met een beperking die 25 
jaar bij de grootgrutter werkt, zijn bonusje in 
moet leveren.

Wat een gaaf land…
Maar nog even over die uit hun functie 
gezette, incompetente politici,
die zitten een paar maanden later alweer op 
een topfunctie bij een of andere (semi) 
overheidsinstelling of in het bedrijfsleven. 

Ongetwijfeld door bemiddeling van een Haags 
vriendje of vriendinnetje. Dan zijn ze ineens 
kennelijk niet meer incompetent.
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keer misschien nog eens over ga hebben. 
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Bernard jr., koning W.A. en zijn moeder en 
andere Oranje belastingontduikers (en dat 
alles met medeweten van onze Mark die alles 
onder de pet wil houden en dan ineens niet 
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economisch zware tijden “. Haar salaris ging 
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Wat een gaaf land…
Rutte is kampioen zichniethoudenaan
beloftes (en er zijn nog talloze voorbeelden 
te geven), zelfs zijn achterban stelt hij teleur 
en bedriegt hij, alhoewel zijn tranen oprecht 
waren toen hij moest toegeven aan de 
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Eigenlijk beste lezer, heb ik wel te doen met 
onze Mark, ik vermoed namelijk dat hij aan 
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waar hij het steeds heeft over “Wat een gaaf 
land” eigenlijk bedoelt:

Wat een gaar land…
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Uit de OUDE DOOS  (damesvoetbal)  
 
In het boek ’65 jaar Bernardus historie’, een boek wat geschreven werd door Bernadette 
Verhoef n.a.v. een tentoonstelling over SV Bernardus uit 2011/2012, is een hoofdstuk gewijd 
aan ‘de damesafdeling’. Omdat het damesvoetbal bij SV Bernardus dit jaar haar 40-jarig 
jubileum gaat vieren, de moeite waard om eens terug te lezen.  
 

DE DAMESAFDELING 

In Nederland werd er rond het jaar 1900 nog nauwelijks door vrouwen gevoetbald. Er heerste een 
algemene maatschappelijke afkeuring van vrouwen die ‘ruwe of gevaarlijke’  sporten uitoefenden. Pierre 
de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen zei eens: ‘hardlopende vrouwen en 
voetbalsters vormen een weinig verheffende aanblik’. Bij de Nederlandse Voetbalbond was men van 
mening dat het deelnemen van vrouwen aan het voetbalspel een smet zou werpen op het edele spel en 
dat het voetballen ook de vrouwen zelf niet ten goede zou komen. Het jubileumnummer van de N.V.B. 
in 1929 bij het 40-jarig bestaan werd zelfs opgedragen aan ‘die vrouwen die het stille leed der 
eenzaamheid droegen om haar man zijn voetbalvreugd te gunnen als speler, bestuurder of 
scheidsrechter.´  
Kortom: zo’n honderd jaar geleden had het vrouwenvoetbal nog een lange weg te gaan. Toch 
ontstonden er in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw de eerste dames voetbalclubs maar tot medio 
jaren ’50 komt vrouwenvoetbal echter nog sporadisch voor. Van een competitie is nog geen sprake.  
 
In 1955 werden er genoeg vrouwen voetbalteams opgericht om met veertien clubs uit het westen en 
oosten een landelijke competitie te spelen. Op 16 april van dat jaar werd de Algemene 
Damesvoetbalbond opgericht. De KNVB bestempelde de damescompetitie echter als ‘wild voetbal’ en 
stelde alles in het werk om de ontwikkeling tegen te gaan. Desondanks veroverden vrouwen het 
voetbalveld, niet direct als speelsters maar als scheidsrechters voor de jeugd tot 14 jaar. 
De definitieve opmars van het vrouwenvoetbal kwam eind jaren ’60 uit de zuidelijke provincies. Enkele 
jaren later speelden er 130 vrouwenteams naast vriendschappelijke wedstrijden ook onderlinge 
competities in de verschillende regio’s. In 1972 speelde er een damesteam van Bernardus, de SV 
Bernardus Girls  tegen de Hazerswoudse Girls (de dames van de V&AV Hazerswoude Boys) ter 

gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van Ber-
nardus.  
 
De KNVB liet de term 
‘wild voetbal’ rond 1970 
varen en legde het 
damesvoetbal geen be-
lemmeringen meer op. 
Van erkenning was ech-
ter nog geen sprake. 
Deze zou pas begin april 
1971 komen met de 
oprichting van de 
Algemene Nederlandse 
Dames Voetbal Bond. 
Dit was niet naar de zin 
van de KNVB.  

De	Bernardus-girls	van	1972.	Staand:	Rini	Warmerdam,	Tiny	van	der	Hoeven,	Riet	de	
Boer,	Joke	van	der	Hulst,	Ellen	Heemskerk,	Bets	van	Wetten,	Ineke	Swinkels,	Ineke	van	
der	Salm	en	Toos	de	Boer.	Knielend:	Joke	Spierenburg,	Sanne	de	Roo,	Marja	van	Wetten,	
Marian	van	Wetten. 
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Uit de OUDE DOOS  (damesvoetbal, vervolg)  
 
Na onderhandelingen tussen beide bonden adviseerde de ANDVB de aangesloten clubs zich zo 
spoedig mogelijk in te schrijven bij de KNVB-afdeling, zodat zij aan de KNVB-competitie konden 
deelnemen. 
Ondanks de erkenning waren de clubs zelf vaak niet enthousiast. Vele bestuurders probeerden een 
vrouwenafdeling in hun club tegen te houden. Onvoldoende velden, onvoldoende kleedruimte, gebrek 
aan trainers en het ontbreken van financiële middelen werden daarbij als reden gegeven.  
Ook het toenmalige Bernardus-bestuur was, om de bovengenoemde redenen, niet enthousiast.  

Toen er in het najaar van 1979 
een brief naar het clubblad 
werd gestuurd met de namen 
van 21 meisjes erin, met de 
volgende inhoud: ‘Kom op met 
damesvoetbal. Wij hebben 
voorgesteld om damesvoetbal 
te gaan organiseren. Wij 
vragen aan het bestuur of het 
door kan gaan. Wij zijn 
allemaal actief en sportief en 
werken graag mee. Wij willen 
laten zien dat de meisjes er 
ook wat van kunnen. Afz. 
Myriam, Marjolein, José.’ zag 
het bestuur zich genoodzaakt 
om de groep uit te nodigen 
voor een gesprek.  
Op de uitnodiging van het 
bestuur waren behalve dertig 
meiden ook vijf ‘begeleiders’ 
meegekomen die aan het 
bestuur aangaven om het 
damesvoetbal bij Bernardus op 
de rails te zetten. Deze 
‘begeleiders’ planden vóór het 
nieuwe seizoen al een  aantal 
trainingen in en werd er zelfs al 
wat vriendschappelijk ge-
speeld. Vergaderd werd er 
door deze groep in ‘huize van 
der Bijl’ in Leiderdorp. M.i.v. 
het seizoen 1980-1981 werd 
afgesproken om wel de dames-
leden als lid in te schrijven, 

maar nog even te wachten met het spelen in competitieverband. Dus werd er wekelijks getraind, 
vriendschappelijk en regelmatig op toernooien gespeeld. Ook maakten de meiden kennis met het 
zaalvoetbal. Omdat er in januari 1981 30 meisjes (tussen 10 en 17 jaar) lid waren, werd besloten m.i.v. 
het seizoen 1981-1982 deel te nemen aan de competitie met 2 teams, dames (vanaf 15 jaar) en meisjes 
(van 12 tot 15 jaar). In de afdeling Leiden was nog geen competitie van meisjesteams jonger dan 12 
jaar. Die meisjes speelden in de regel met de jongens (junioren of pupillen) mee. 

Uitnodiging	om	eens	te	komen	praten. 
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Uit de OUDE DOOS  (damesvoetbal, vervolg)  
 
Bernardus dames 1 stelde zich in september 1981 in het clubblad ‘2 in 1’ voor: 
We beginnen met Corry (alias Piet Schrijvers) v.d. Haas. Beste meid, leert ook al aardig keepen, maar 
wil alleen maar duiken op plaatsen waar gras ligt, wat moeilijk is te realiseren op de kale velden in deze 
tijd van het jaar. 
Dan Jacqueline Hoogeveen, onze aanvoerster, ze kan helaas beter giechelen dan aanwijzingen geven. 
En wordt bovendien regelmatig geplaagd door bloedneuzen op de meest mogelijke en onmogelijke 
tijden. 
Dan Myriam en Petra Hoogeveen, onze tweeling, kunnen al bijna net zo goed giechelen als hun grote 
zus hierboven. Maar zijn een jaar jonger, dus misschien komt het nog. Ze verwarren bovendien de 
tegenstander door hun bijzonder treffende gelijkenis. 
Om even in de Groenendijk te blijven: Marjolein v.d. Zwaan, onze femme fatale. Ze bespeelt het 
publiek. Het wemelt iedere wedstrijd van de fans van Marjolein. Bovendien een handige meid, ze is op 
iedere plaats bruikbaar, ze zou alleen soms wat minder moeten mopperen. 
Vera Wesselingh, een van de drie dappere kleine vrouwtjes. Ze heeft een paar aardige 
schijnbewegingen in huis. Doet het bovendien als invalkeeper niet slecht. 
 

        

     
José Jansen. Nog zo’n dappere. Aan haar hoofd kun je precies zien of ze zich inspant. Hoe rooier, hoe  
beter. Is een goeie middenvelder, bijzonder lastig als je er vanaf moet komen. 
Ilse Duivenvoorden, de derde dappere, onze rechtsback, is ook al zo’n klever en ook voor niemand 
bang. Heeft onlangs een nieuw foefje aan haar truckendoos toegevoegd: de sliding. Reuze leuk, een 
1,54 m die een 1,75 m vloert en er dan met de bal vandoor gaat. 
Anja van Schie, een echte verdediger, ook niet bang, alleen is er soms een probleem. Als ze moet 
draaien, draait ze verkeerd om en dan ben je je tegenstander kwijt. En ze zou haar voet eens wat 
gerichter onder ballen moeten zetten. Maar dat komt nog wel. 
Petra Morsch, die heeft zich in de vorige twee in één al voorgesteld, als Petra de schreeuwerd. Ze zou 
eigenlijk rood haar moeten hebben, dat past beter bij haar temperament. Ze tobt de laatste tijd nogal 
met haar enkels. Ik zou haast zeggen: tot groot genoegen van Ome masseur, die vond het wel gezellig 
zo’n grietje op zijn spreekuur. 
Monique Blommestijn. Ons sportfiguur, ze skiet, gymt en voetbalt en fietst en zwemt ook nog graag. 
Bovendien heeft ze ook nog surfen aan haar lijstje toegevoegd. Wat helaas betekent dat we Monique 
wel eens moeten missen. Maar ja, je kunt niet alles hebben. 
Sandra (Jul) v.d. Voort. De vrouw met de lange benen. Haar laatst gespeelde wedstrijden waren niet de 
beste van haar leven. Maar ja, iedereen heeft wel eens last van een black-out, het zullen wel de 
examen-zenuwen geweest zijn. Ze speelt eigenlijk nog het best in de douche, daar kan ze samen met 
Ferry uren zoet zijn. 
 

Spelerskaarten	van	twee	dames	uit	de	beginperiode:	Jacqueline	Hoogeveen	en	José	Jansen. 
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Uit de OUDE DOOS  (damesvoetbal, vervolg)  
 
Ferry (Jut) v.d. Voorn, ster no. twee in het ondeugd, is overal bruikbaar, ook buiten het voetbalveld. Ze 
is ook nog reserve-aanvoerster, maar helaas ook niet altijd even hoorbaar. 
Margreet Cok, een van de twee nieuwkomers, uit Koudekerk. Ze begint het al aardig door te krijgen. 
Ze zal vermoedelijk volgend jaar een plaatsje op het middenveld of in de voorhoede veroveren. Een 
werker. Annemiek Trouw, onze tweede nieuwkomer, en tevens toekomstige laatste vrouw. Ze is helaas 
in de laatste wedstrijd geblesseerd geraakt, maar knapt alweer aardig op.´ 
 
De dames gingen voortvarend van start. Al in het seizoen 1983-1984 wisten de dames senioren van 
trainer en leider Frans Beukeboom te promoveren.  
Ook in latere jaren weten de dames en meisjes geregeld kampioen te worden, zoals in het seizoen 
2000-2001. De dames bereikten toen de hoogste plaats in de derde klasse. 
Eind jaren ’80 leek het damesvoetbal bij SV Bernardus te verdwijnen, te weinig actieve leden. Door een 
wervingsactie onder leiding van Rob en Like van Beek werd opheffing echter voorkomen  en groeide het 
aantal voetballende dames vervolgens van lieverlee naar een ‘stabiele groep’. 
Ook landelijk groeide het aantal bij de KNVB ingeschreven voetbalsters, van 18.000 in 1980, naar 
40.000 in 1989 en naar 70.000 in 1999 (verspreid over 2100 verenigingen).  
 
De tentoonstelling richtte zich voornamelijk op de eerste periode van de damesafdeling bij Bernardus. 
 

 
Bovenstaand	het	damesteam	dat	in	juni	1994	promoveerde	naar	de	3e	klasse.	Staand:	Biek,	Corry	van	der	Haas,	Iris	van	
Diggele,	Minette	 van	Haastert,	 Petra	 Zijlstra,	 Sandra	 van	Diggele,	Mawiesja	 Laeven,	 Angela	Niezen,	 Nicole	 Toebak	 en	
Petra	van	der	Ven.	Knielend:		Danilla	van	Beek,	Rob	van	Beek,	Like	van	Beek,	Sandra	van	der	Voort,	Marette	Bekooy,	Olga	
van	Velzen,	Francisca	van	Ofwegen,	Bianca	Snatersen	en	Nouschka	van	Beek. 
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Uit de OUDE DOOS  (damesvoetbal, vervolg)  
 

 

	

	

Zoals geschreven is dit een hoofdstuk uit de jubileumuitgave ’65 jaar Bernardus historie’. 

 

Hebt u hem al? 

De historie van 65 jaar SV Bernardus is nog steeds verkrijgbaar. Het is een naslagwerk dat 
n.a.v. de destijds gehouden expositie is samengesteld.  

Het boek verdient een mooie plek in de boekenkast. 
Een boek dat je er vaak uit zult halen om nog eens 
oude verhalen te lezen of mooie herinneringen op te 
halen. Een boek dat ook leuk is om aan anderen 
(zoals bv. vroegere Bernardus-leden of oud-Hazers-
woudenaren) cadeau te doen. 

Het boek is te koop voor een ‘voetbalvrienden’ prijs 
van € 7,50 / st., 2 voor € 12,50 en 3 voor € 15,00. 

Bestellen kan via de mail, telefonisch of melden aan 
ons:	 

info@arnodegroot.com (telefoon Arno: 06-24218972) 

hcmmeijer@planet.nl (telefoon Bert: 06-53955946) 

 

Bert Meijer / Arno de Groot. 

	

In	 2000-2001	 worden	 de	
Dames	 1	 kampioen	 in	 de	
derde	 klasse.	 Staand:					
Carlo	 Sakkee,	 Annemiek	
Wesselingh,	 Kim	 de	 Boer,	
Priscilla	 van	 Teijlingen,	
Joyce	 van	 Wieringen,	
Liesbeth	 de	 Groot,	 Carla	
Captein,	Patricia	Ververs	en	
Biek.	 Knielend:	 Sara	 den	
Houdijker,	 Angela	 Niezen,	
Susan	 Groen,	 Sanne	 van	
Wieringen,	 Barbara	 de	
Boer,	 Petra	 van	 der	 Ven,	
Olga	van	Velzen,	Katie	Pont	
en	Thessa	de	Boer.	

	

	

Tentoonstelling
s-	of	
jubileumuitgav
e?	

	

Weten	 jullie	 het	 nog	
zo’n	 anderhalf	 jaar	
geleden?	 Die	 unieke	
tentoonstelling	 van	
de	 twee	
Hazerswoudse	
voetbalvereningen	 in	
de	 oudheidkamer	 in	
Hazerswoude	Dorp?	

En	 weten	 jullie	 nog	
nu	 bijna	 een	 jaar	
geleden?	 Het	 jaar	
waarin	onze	club	met	
pensioen	 ging,	 een	
65	 jaar	 jonge	
vereniging?	

Naar	 aanleiding	 van	
die	 beide	
gebeurtenissen	 is	 er	
hard	 gewerkt	 aan	
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derde	 klasse.	 Staand:					
Carlo	 Sakkee,	 Annemiek	
Wesselingh,	 Kim	 de	 Boer,	
Priscilla	 van	 Teijlingen,	
Joyce	 van	 Wieringen,	
Liesbeth	 de	 Groot,	 Carla	
Captein,	Patricia	Ververs	en	
Biek.	 Knielend:	 Sara	 den	
Houdijker,	 Angela	 Niezen,	
Susan	 Groen,	 Sanne	 van	
Wieringen,	 Barbara	 de	
Boer,	 Petra	 van	 der	 Ven,	
Olga	van	Velzen,	Katie	Pont	
en	Thessa	de	Boer.	

	

	

Tentoonstelling
s-	of	
jubileumuitgav
e?	

	

Weten	 jullie	 het	 nog	
zo’n	 anderhalf	 jaar	
geleden?	 Die	 unieke	
tentoonstelling	 van	
de	 twee	
Hazerswoudse	
voetbalvereningen	 in	
de	 oudheidkamer	 in	
Hazerswoude	Dorp?	

En	 weten	 jullie	 nog	
nu	 bijna	 een	 jaar	
geleden?	 Het	 jaar	
waarin	onze	club	met	
pensioen	 ging,	 een	
65	 jaar	 jonge	
vereniging?	

Naar	 aanleiding	 van	
die	 beide	
gebeurtenissen	 is	 er	
hard	 gewerkt	 aan	

Xxl Bingo 2020 
 

Op zaterdag 20 juni organiseert de evenementen commissie bij 

s.v Bernardus een extra lange bingo met buffet. 

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

Er zijn kaarten te koop voor €35.00 via 

ansvandening43@gmail.com  

Deze prijs is inclusief 20 bingo rondes, 1 consumptie bon en 

een diner buffet. Uiteraard kunt u ook nog extra bingo rondes 

bij kopen. 

Twijfel niet en meld aan bij bovenstaand mailadres want er zijn 

maar een beperkt aantal plaatsen. 

Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan mits 

er sprake is van voedselallergieen. 
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–

opwaartse lijn voor het ‘vlaggenschip’ te bewerkstelligen.
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–

opwaartse lijn voor het ‘vlaggenschip’ te bewerkstelligen.
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Mededeling bestuur naar aanleiding incident zaterdag 15 
februari 2020. 
19 februari 2020  

 

Mededeling bestuur naar aanleiding incident zaterdag 15 
februari 2020. 
 
Het bestuur betreurt de gebeurtenis die afgelopen 
zaterdagavond in onze kantine heeft plaatsgevonden. Dit 
incident hoort niet thuis bij een vereniging waar wij bij SV 
Bernardus voor staan. 

Het bestuur heeft daarom besloten om een aantal passende 
maatregelen te treffen om dit niet nogmaals te doen 
voorkomen in de toekomst: 
Zo zal er een toegangsverbod tot ons terrein worden 
uitgevaardigd aan een drietal personen die betrokken waren bij 
dit incident. 

Het bestuur wenst te benadrukken dat deze drie personen géén 
lid zijn van onze vereniging. 

Wij hopen door deze maatregelen en het gezond verstand van 
iedereen, dat het een eenmalig incident was en we in de 
toekomst, zoals we bij Bernardus gewend zijn, op een 
sportieve en respectvolle wijze met elkaar omgaan! 
 

Het Bestuur SV. Bernardus. 
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VAR staat voor: ‘Video Assistant 
Referee’ en sinds dit zijn intrede 
heeft gedaan heeft iedereen daar 
zijn eigen gedachten over. Als 
je als profvoetballer geschapen 
ben met een lange neus, en 
dan bedoel ik niet een neusje 
voor doelpunten, kan je door de 
verfijnde technologie zomaar 
buitenspel staan. Blijft natuurlijk 
altijd de vraag: wordt het beeld 
wel op het juiste moment stilgezet, 
want de buitenspelregel wordt 
pas van kracht als de bal van 
de voet van een medespeler 
vertrekt en vooruit gespeeld 
wordt! Ook een overtreding in het 
strafschopgebied, en zeker als de 
bal bij zo’n situatie helemaal niet 
in de buurt is en de scheidsrechter 
van dienst dit onmogelijk kan 
waarnemen, roept vaak discussies 
op over het (onnodig!?) ingrijpen 
van de VAR. 

In het amateur voetbal is de 
beoordeling van buitenspel aan de 
assitentscheidsrechter ‘vlaggenist’ en 
uiteindelijk aan de scheidsrechter. De 
‘vlaggenist’  heette in vroegere jaren 
‘grensrechter’, m.i. was dit een betere 
benaming omdat menig vlaggenist van 
standaardteams de ‘grens’ opzocht , 
cq. overschreed.

Zo bekeek ik een vorig seizoen een 
wedstrijd van onze buren, Koudekerk. 
Zij moesten het in een thuiswedstrijd 
opnemen tegen Woubrugge. Het 
was zo’n wedstrijd waarvan je denkt, 
niet om aan te gluren,  en wie het 
eerst scoort wint! Toen Koudekerk 
10 minuten voor tijd op 10 kwam, 
leek de wedstrijd dus ook beslist. 
Er waren ook verschillende welof
niet buitenspelsituaties geweest 

aan beide kant en beide assitent
scheidrechters hadden hun krediet bij 
de scheidsrechter inmiddels verspeeld. 
Kort voor tijd kreeg Woubrugge 
een vrije trap te nemen enkele 
meters buiten de zestien. Het schot 
werd gekeerd door de Koudekerk 
doelman, maar de rebound werd 
door Woubrugge binnengeschoten. 
De vlaggenist van Koudekerk stond 
met de vlag omhoog, ik verbaasde 
me over het feit dat de scheidsrechter 
gang naar hem maakte en uiteindelijk 
toch de ‘gelijkmaker’ annuleerde! 
Koudekerk won de wedstrijd, waarbij 
later uit beelden van ‘voetbaltv’ bleek 
dat wel degelijk de doelpuntenmaker 
in buitenspelposities stond toen de bal 
van de voet van de vrijeschopnemer 
vertrok!

Ook vorig seizoen was ik getuige 
bij de (zondag) wedstrijd Bernardus 
tegen Alphen. Nadat een speler van 
Alphen uit het veld was gestuurd in 
de 26e minuut, liep Bernardus voor 
rust uit tot een 20 voorsprong via 
doelpunten van Joeri Goudkuil. Een 
voorsprong echter die laat in de 
wedstrijd teniet werd gedaan door 
2 treffers van Daniël van Leeuwen 
(namens Alphen). Maar het gaat in 
dit geval om de overtreding waarbij 
rood viel, Stef Schinagl trachtte door 
te breken, viel en leek gestuit te zijn 
door Bryn Bogaard. Echter beelden 
van ‘StudioAlphen’ gaven een andere 
realiteit. Stef Schinagl viel zonder 
geraakt te worden en door inbreng van 
de ‘VAR’beelden van ‘StudioAlphen’ 
werd Bryn Bogaard niet geschorst en 
zijn rode kaart geseponeerd. Terecht, 
terwijl Bernardus uiteindelijk niet mocht 
klagen dat ze wel driekwart van de 
wedstrijd met 11 tegen 10 hebben 
kunnen spelen!

VAR
Column
Arno de Groot
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In de schijnwerpers
door Dirk Jansen

Ron Paling
sinds 1 december van het afgelopen jaar hoofdtrainer 

van SV Bernardus
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Je bent nog maar kort aan het werk bij en voor 
onze vereniging, maar menig Bernardus-lid zal 
jou kennen. Voor degenen die jou niet kennen, 
kan je iets over jezelf vertellen.
Ron Paling dus, geboren en getogen Koudekerker 
van 53 jaar.
Ik ben 25 jaar getrouwd, heb 3 kinderen en ben zelfs 
al opa van 2 kleinkinderen. Ik ben woonachtig op het 
van Klaverenplantsoen, de plek waar in het verleden 
de oude velden van VV Koudekerk lagen.
In het dagelijks leven ben ik lader/losser bij Reco 
in Koudekerk (sinds 1 jaar) en heb in het verleden 
ook gewerkt bij Carrier, Verkerk Transport en Bema 
(kunststof darmen voor de vleesindustrie).

Kun je ons iets vertellen over je verleden als 
voetballer en als trainer?
Ik ben een echte VVKman; heb de hele jeugd bij 
Koudekerk doorlopen en tot en met mijn 32e jaar in 
het 1e elftal van Koudekerk gevoetbald.
Tussendoor heb ik een jaar bij Unitas Leiden 
(tegenwoordig FC Boshuizen) gevoetbald nog samen 
met Wim de Roo. 
Ook heb ik altijd veel in de zaal gevoetbald, o.a. ook 
met Bernardusjongens als Jos van Kampen en 
Robert van der Haas.
Toen ik nog in het 1e van Koudekerk voetbalde, 
trainde ik vaak en veel de jeugd van Koudekerk en 
ook de A1 van VVK.
Die combinatie van A1 trainen en zelf in het 1e 
voetballen was lastig, dus dat heb ik niet lang 
gedaan, maar het trainerschap lag mij goed en na 
mijn actieve carrière heb ik de cursus Oefenmeester 
C/TC 3 gedaan en later Uefa B. Met dat laatste 
diploma mag ik selecties trainen tot en met de 2e 
klasse.
Ik werd trainer van Koudekerk2 en assistent bij het 
1e onder Erwin van der Zee en ook onder de bij 
Bernardus niet onbekende Marcel Valk.
In 2009 en 2010 was ik assistent onder Eelco 
Filemon bij het inmiddels ter ziele gegane GHC 
en ik ben ook 2 jaar assistent geweest onder het 
welbekende trainersduo Henri Egberts/Henk van ’t 
Hof bij TAVV in Ter Aar.
De afgelopen 6,5 jaar ben ik assistent geweest bij 
NSV’46 in Noorden, laatstelijk onder Dennis van der 
Ing.

Hoe ben je met Bernardus in contact geraakt en 
tot wanneer loopt je contract?
Ik ken Sibe Schellingerhout (trainer van Bernardus2) 
goed, ook een echte Koudekerker, met wie ik 
gevoetbald heb en training gegeven bij GHC.
Sibe was beoogd opvolger van Gerald van der Klok, 
maar beschikte niet over de vereiste papieren en 
kreeg geen dispensatie van de KNVB.
Ik wilde wel eens als hoofdtrainer voor een groep 
staan en kreeg de tip van Sibe dat Bernardus 
op korte termijn op zoek was naar een nieuwe 
hoofdtrainer. Ik heb gesolliciteerd, ben aangenomen 

en sinds 1 december 2019 in dienst van Bernardus. 
Mijn contract loopt tot einde van dit seizoen met 
een optie voor verlenging van nog een seizoen. 
De besprekingen hierover zullen ergens rond eind 
maart gaan plaats vinden.

Wat vind je van het niveau van Bernardus, wat 
zijn verbeterpunten en wat zijn je doelstellingen?
Ik vind het niveau niet tegenvallen, wel vind ik dat we 
slimmer moeten worden of in voetbaltermen meer 
gogme moeten krijgen.
Belangrijk is om iedereen fit te krijgen en te houden 
en als een volwaardige en gelijkwaardige selectie te 
fungeren.
Prioriteit is om van beide elftallen echte en hechte 
teams te maken.
Een doelstelling in de vorm van een  plaats op de 
ranglijst is iets voor volgend seizoen, eerst maar eens 
werken aan de teambuilding en het spelplezier.

Je bent een echte Koudekerk-man en onlangs 
is voor het eerst in de historie Koudekerk-
Bernardus  gespeeld in competitieverband. Dat 
was een druk bezochte wedstrijd met veel sfeer 
op het complex aan de Gruttolaan, een wedstrijd 
die echt leefde in de beide dorpen. 
Zie je verschillen in niveau, sfeer en beleving 
tussen beide clubs?
Ik merk dat het zaterdagvoetbal nieuw is voor 
Bernardus, iedereen (spelers, publiek, medewerkers, 
de complete organisatie) moet hier nog aan wennen. 
Dat is ook logisch als je als vereniging bijna 70 jaar 
met je standaardelftal op zondag gevoetbald hebt.
Komt ook bij dat het niveau op de zaterdag over 
het algemeen wat hoger is dan dat op de zondag. 
Wel vind ik dat de beleving bij Koudekerk groter is 
dan bij Bernardus, maar dat zal nog gaan groeien bij 
Bernardus.
Zoals gezegd, alles en iedereen moet nog wennen 
aan het zaterdagvoetbal.
Zaterdag 14 maart staat Bernardus – Koudekerk 
op het programma, een bijzondere wedstrijd voor 
iedereen en voor Sibe en mijzelf in het bijzonder.
We gaan er alles aan doen om onszelf te revancheren 
voor de kansloze 40 nederlaag.

Hoe bevalt het dusver bij Bernardus ?
Het bevalt me goed al had ik de resultaten tot nu toe 
wat beter willen zien.
Ik voel me hier al thuis en we gaan er hard voor 
werken om het spelniveau op een hoger peil te 
krijgen.
Wel hoop ik dat meer Bernardusmensen  de 
selectie gaan steunen tijdens wedstrijden langs de 
lijn. Na de wedstrijd ben ik dan altijd voor iedereen 
aanspreekbaar onder het genot van een biertje, want 
daarin verschillen beide verenigingen niet.

Ron, bedankt voor dit interview en veel succes 
toegewenst in de rest van deze competitie.
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i.v.m. te nemen penalty’s.

–

partij, indien de overtreding ‘opzettelijk’ is en de overtreding met een gele of rode kaart is 

Pilot (proefproject) introductie nieuwe         spelregels bij Bernardus
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–

partij, indien de overtreding ‘niet opzettelijk’

 

 

 

 

uitkomst van de ‘pilot’ er bij de aanleg van het nieuwe veld rekening gehouden kan 
‘veldbelijning’) 

Pilot (proefproject) introductie nieuwe         spelregels bij Bernardus
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 16 juni 2019  5e editie Open Tijdrit SV Bernardus 16 juni 2019  

 

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

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

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

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

 

 

 

14 juni 2020

6e editie Open Tijdrit SV Bernardus

Ook dit jaar hebben wij weer het voornemen om op zondag 14 juni 2020 
(2e zondag in juni) de open tijdrit van S.V. Bernardus te organiseren.

Hierbij alvast wat informatie zodat je deze dag al in je agenda kan 
vastleggen.

Iedereen is van harte welkom voor deelname (zegt het voort) en 
deelnemers van vorig jaar worden per e-mail uitgenodigd (en hebben 

voorrang bij over-inschrijving).

Zondag 14 juni 2020 vanaf ca. 12.00 uur.
Parcours 25 km door Hazerswoudse en Zoeterwoudse polders.

Deelname voor zowel Bernardusleden als niet-leden.

Inschrijfgeld: € 5,00
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Voor verdere informatie en aanmelden:

Arnout Meertens    Pierre Kempen
meertenshuisman@gmail.com   kemp1146@planet.nl
0646010806     0653830055

Norbert de Jong    Dirk Jansen
norbertannemieke@hetnet.nl  tjm.jansen@ziggo.nl
0623516012     0644188497

Aanmelden ook mogelijk via de site www.bernardus.nl.
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  Reglement Open Tijdrit S.V.Bernardus 16 juni 2019 
 

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

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

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

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

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

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

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

Reglement Open Tijdrit S.V.Bernardus 14 juni 2020
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Aansprakeli jkheid: 
 
1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige 

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

1.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de 
Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de 
verplichting van de Organisatie tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het 
bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van de schade uitkeert. 

1.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt 
door zijn deelname aan het evenement. 

1.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in 
zowel psychische als fysiek zijn vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij 
zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De 
organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk zich in verband met de deelname aan het 
evenement sportmedisch te laten keuren. 

1.5 De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden 
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten 
met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen 
her risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

 
 
 
De deelnemer verklaart hierbij de aansprakelijkheid te hebben gelezen is en is hiermee 
akkoord: 
 
 
 
 
Naam deelnemer in blokletters: 
 
 
 
 
Handtekening:     Datum: 
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Dames	1	
	

Stand	in	de	competitie	(t/m.	februari	2020):	

3e	klasse	C	

Team	 	 	 	 	 G	 W	 GL	 V	 P	 DPV	 DPT	

1	 WVC	VR	1	(zon)																 	 13	 13	 0	 0	 39	 67				-					8	

2	 DSOV	VR1	(zon)		 	 	 12									 	8	 2	 2	 26	 33				-				21	

3	 Hillegom	sv	VR2	(zon)		 	 	 14	 	7	 4	 3	 25	 27				-				13	

4	 Geel	Wit	’20	sv.	VR1	(zon)	 	 14	 	8	 0	 6	 24	 32				-				30	

5		 Velsen	Rkvv	VR2	(zon)	 	 	 12	 	7	 2	 3	 23	 33				-				22	

6	 SV		Bernardus	VR1	(zon)	 	 14	 	7	 1	 6	 22	 34				-	 26	

7	 Overbos	sv	VR2	(zon)	 	 	 14	 	6	 1	 7	 19		 27				-			 25	

8	 SEP	VR2	(zon)	 	 	 	 12	 	4	 2	 6	 14	 21				-	 32	

9	 SJC	VR1	(zon)	 	 	 	 13	 	4	 1	 8	 13	 23				-				25	

10	 Stompwijk’92	VR1	(zon)	 	 13	 	3	 2	 8	 11	 21				-	 36	

11	 RKDEO	VR2	(zon)	 	 	 13	 	1	 2											10	 	5	 15				-	 53	

12	 Koninklijke	HFC	VR1	(zon)	 	 12	 	1	 1											10	 	4	 18				-		 60	

Met	een	zesde	plek	staat	dames	1	in	de	middenmoot	van	de	3e	klasse.	Hoewel	de	
teamsamenstelling	nog	wel	eens	wisselt,	weten	de	dames	toch	met	regelmaat	een	goede	
partij	voetbal	weg	te	zetten.	De	dames	doen	regelmatig	een	beroep	op	de	meiden	van	MO19	
en	niet	zelden	zonder	resultaat.		

Volgend	seizoen	zullen	de	dames	uitkomen	in	de	zaterdagcompetitie.	Hierdoor	proberen	we	
onder	andere	de	onderlinge	band	tussen	de	dames	en	de	meiden	te	versterken,	waardoor	
de	stap	naar	de	dames	wordt	verkleind.	Tevens	hopen	we	op	extra	aanwas	van	buitenaf.	De	
damesafdeling	van	Bernardus	bestaat	dit	jaar	immers	veertig	jaar	en	in	de	hoogtijdagen	had	
onze	vereniging	drie	damesteams.	Het	zou	mooi	zijn	als	we	in	de	toekomst	weer	extra	
dames	aan	ons	ledenbestand	mogen	toevoegen,	waardoor	we	weer	kunnen	uitbreiden	naar	
twee	of	meer	dameselftallen.		

DAMES 1
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8	 SEP	VR2	(zon)	 	 	 	 12	 	4	 2	 6	 14	 21				-	 32	

9	 SJC	VR1	(zon)	 	 	 	 13	 	4	 1	 8	 13	 23				-				25	

10	 Stompwijk’92	VR1	(zon)	 	 13	 	3	 2	 8	 11	 21				-	 36	

11	 RKDEO	VR2	(zon)	 	 	 13	 	1	 2											10	 	5	 15				-	 53	

12	 Koninklijke	HFC	VR1	(zon)	 	 12	 	1	 1											10	 	4	 18				-		 60	

Met	een	zesde	plek	staat	dames	1	in	de	middenmoot	van	de	3e	klasse.	Hoewel	de	
teamsamenstelling	nog	wel	eens	wisselt,	weten	de	dames	toch	met	regelmaat	een	goede	
partij	voetbal	weg	te	zetten.	De	dames	doen	regelmatig	een	beroep	op	de	meiden	van	MO19	
en	niet	zelden	zonder	resultaat.		

Volgend	seizoen	zullen	de	dames	uitkomen	in	de	zaterdagcompetitie.	Hierdoor	proberen	we	
onder	andere	de	onderlinge	band	tussen	de	dames	en	de	meiden	te	versterken,	waardoor	
de	stap	naar	de	dames	wordt	verkleind.	Tevens	hopen	we	op	extra	aanwas	van	buitenaf.	De	
damesafdeling	van	Bernardus	bestaat	dit	jaar	immers	veertig	jaar	en	in	de	hoogtijdagen	had	
onze	vereniging	drie	damesteams.	Het	zou	mooi	zijn	als	we	in	de	toekomst	weer	extra	
dames	aan	ons	ledenbestand	mogen	toevoegen,	waardoor	we	weer	kunnen	uitbreiden	naar	
twee	of	meer	dameselftallen.		

Dames	1	(vervolg)	

staand	v.l.n.r.:	Martine	Harkes,	Laura	Fioole,	Alyssa	Fles,	Nadine	van	Dam,	Anouk	van	Ravenswaaij,														
Anita	Kraan,	Rominy	van	Berge,	Melissa	van	Lavieren,	Jamie	Schakenbos	en	Remco	van	Waveren	(trainer).																																																																			
Geknield	v.l.n.r.:	Tess	de	Boer,	Kim	vd	Wijngaard,	Sharron	Heijmans,	Lucia	vd	Haas,	Eline	Smit,	Lynn	Smit	en			
Britt	de	Boer	

Bernardus	is	een	van	de	weinige	clubs	in	de	regio	die	veertig	jaar	damesvoetbal	op	haar	
naam	kan	zetten.	Dit	gaan	we	dan	ook	zeker	goed	vieren.	De	voorbereidingen	worden	
momenteel	getroffen.	Hierover	volgt	binnenkort	meer.	

	

Programma:	

Datum	 Tijd	 Thuis	 Uit	

8-mrt	 11.00	uur	 RKDEO	VR2	(zon)	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	

15-mrt	 12.15	uur	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	 Velsen	Rkvv	VR2	(zon)	

29-mrt	 12.15	uur	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	 DSOV	VR1	(zon)	

5-apr	 14.00	uur	 WVC	VR1	(zon)	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	

19-apr	 12.15	uur	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	 Stompwijk'92	VR1	(zon)	

3-mei	 13.30	uur	 Geel	Wit	'20	sv.	VR1	(zon)	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	

10-mei	 14.30	uur	 Overbos	sv.	VR2	(zon)	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	

24-mei	 12.15	uur	 SV	Bernardus	VR1	(zon)	 SEP	VR2	(zon)	

	

Bovenste rij: Martine Harkes; Laura Fioole; Alyssa Fles; Nadine van Dam; Anouk van Ravenswaaij; Anita Kraan; 
Rominy vd Berge; Melissa van Lavieren; Jaimy Schakenbos; Remco van Waveren (trainer)
Onderste rij: Tess de Boer; Kim vd Wijngaard; Sharron Heijmans; Lucia vd Haas; Eline Smit; Lynn Smit; Britt de Boer
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF
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VVOOFF

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

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

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

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

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

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

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947
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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
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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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(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!

EVENEMENTEN-AGENDA
Klaverjassen Bingo
Vrijdag  3 april (familiekaarten) Vrijdag 20 maart
Vrijdag 10 april Vrijdag 17 april
Vrijdag 24 april Vrijdag 15 mei
Vrijdag  1 mei

Voetbalquiz Kinderbingo
Vrijdag 27 maart Vrijdag 22 mei

Bernardus 1 - VVK (Koudekerk) 1
Zaterdag 14 maart aanvang 14.30 uur
Na de wedstrijd muziek met dj Patrick

Medewerkersavond
Zaterdag 18 april

Koningsdagactiviteiten
Maandag 27 april
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HET MOMENT VAN 
…………..

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

Remco van Waveren
Het moment van .... ik kan het me nog zo goed 
herinneren, het is iets meer dan 1,5 jaar geleden. 
Mijn vrouw kwam thuis uit werk en zei: “Wat vind je 
van het trainen van een dames elftal?” Ik zei: “Wie 
ik?” Ja jij... was haar antwoord. En toen kwam het 
woord eruit ze vertelde dat ze via haar collegaatje 
had gehoord dat haar team Bernardus Dames 1 
zonder trainer zaten, en naarstig opzoek waren naar 
iemand. Dus Chantalle (mijn vrouw) zei: “Ik kan het 
altijd aan hem vragen”. En zo gezegd zo gedaan. Ik 
weet wel dat ik zei ‘vrouwen dat is wel iets anders 
dan junioren en heren’, maar mijn vrouw zei ‘dat kan 
jij wel’. Dus ik op een zondag incognito een wedstrijd 
kijken en zag  zoveel passie voor het team en zag 
ook zeker puntjes waar aan gewerkt kon worden, dus 
eigenlijk was was daarmee voor mij de kogel door de 
kerk.
En zoals sommigen wel weten ben ik nu al meer 
dan 1,5 jaar de trainer van Bernardus Dames 1 en 
hoop in de toekomst nog veel voor de club te kunnen 
betekenen. Het momentje van Remco... is het 
warme onthaal wat ik bij Bernardus heb gekregen, 
een club met ‘echte’ clubliefde. En natuurlijk onze 
eerste gewonnen wedstrijd het gevoel dat we de 
Champions League wonnen was echt super.
 
Remco van Waveren, trainer Dames 1.
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Stand         TEAM           LEIDER 1 2 3 4 Totaal
1 HET Q TEAM ANNEKE VERHORIK 96 80 89 78 343
2 PUNTJE VAN DE TONG WOUTER V.D.MEER 94,5 82,5 83,5 79 339,5
3 GOLLEM'S TEAM MARCEL WAGENVOORT 88 82,5 84,5 77 332
4 QUIZLYBEREN PETRA VAN GORKUM 93 81,5 75,5 72 322
5 OUDE VELD BERT MEIJER 84,5 82 84,5 68,5 319,5
6 KANSLOOS DIANA DE ROO 81,5 76,5 98,5 62,5 319
7 BERNARDUS 3 FRANK MENKEN 83 76,5 81 71 311,5
8 BIJ ELKAAR GERAAPT ZOOITJE LIKE VAN BEEK 90 77,5 71 72,5 311
9 KWISCUTABEL ARNO DE GROOT 79 76 82,5 70,5 308

10 STIJGENDE LIJN TOM VERBEIJ 93 61,5 81,5 63,5 299,5
11 NIEUWE VELD RINI DE BOER 75,5 72 85,5 57,5 290,5
12 WHISKYPEDIA ANNEMIEKE DE JONG 81,5 64 75,5 64,5 285,5
13 EHHHHHHH ROB VAN BEEK 92 81,5 76 0 249,5
14 KOOTVIOLEN STEFAN KOOT 87,5 0 77,5 75 240
15 KWISTUTWEL SIDNEY DE SCHEPPER 88,5 70 0 75 233,5
16 KWISNIKS PETER DE GROOT 0 61 80 71 212
17 TOONTJE HOGER ANS VAN DER LINDEN 0 71 63,5 64 198,5
18 BORRELBENDE LUUK VERBEIJ 0 74,5 81 0 155,5
19 TIS LASTIG 0 0 70,5 0 70,5

BERNARDUS QUIZ SEIZOEN 2019/2020
Ook afgelopen seizoen is er weer een Bernardus Quiz georganiseerd; 
gedurende 4 gezellige en drukbezochte vrijdagavonden werd de 
algemene kennis van leden en niet-leden van Bernardus getest. 
Gemiddeld 17 teams van ongeveer 5 personen waren per avond 
aanwezig. De eindstand na deze 4 rondes zie je hier:

Ook komend seizoen gaan we door met de quizavonden.

Er is ruimte voor nieuwe teams, dus kom langs volgend seizoen.

Mocht iemand nog een leuk idee hebben voor een onderwerp voor een ronde kun je dat doorge
ven aan één van onderstaande organisatoren.

We zien jullie graag weer na de zomervakantie
.
Bart de Roo,
Cor Hoogendijk,
Peter de Brabander,
Ronald Wagenvoort en
Ton van Rooijen
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Dames 7 tegen 7 iets voor jou?  
21 januari 2020  

 
 

 

"Heb je altijd al eens mee willen doen met een partijtje voetbal, maar ben je bang dat je er niet 
goed genoeg voor bent? 
Dan is is ons dames 7 tegen 7 team van SV Bernardus echt iets voor jou." 

"We zijn een team waarin alle niveaus en leeftijden kunnen deelnemen. Het draait bij ons niet 
om prestaties, maar om plezier. Daarom doen wij niet mee in de KNVB competitie. Wat we 
wel doen is eers in de 2 weken een uurtje trainen met aansluitend een partijtje. En hierna 
drinken we altijd nog gezellig een kopje thee met z'n allen. 
Mocht je na het lezen van dit bericht geïnteresseerd zijn? Wij trainen in de oneven weekenden 
op zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Je kunt geheel vrijblijvend een keertje meetrainen."  
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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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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

 

 

 

Koningsdag  

           2020 
 
Huttenbouw 

  

 

Zaterdag 25 april: Koningsdiscolanach!!  

19.00u/21.00u 

Voor alle kinderen van gr.4 t/m gr.8. Entree gratis 

 

Maandag 27 april: 

08.00u/12.00u  Plantjesmarkt 

Goedkoop en kwaliteit!!! 

 

09.00u/ 09.30u Versierde fietsen optocht (start vanaf de rode wip) 

Voor de mooist versierde fiets is er een leuk prijsje. 

 

10.00u/12.30u Vrijmarkt voor jong en oud. 

 

10.00u/13.00u  Cupcakes versieren 

 

13.00u/ 17.00u Spectaculaire stormbaan voor jong en oud. 

 

13.30u/ 15.00u  Kinderspelen. 

Voor kinderen t/m 12 jaar. 

14.00u/ 18.00u Live muziek   
Double-X 
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Van de JeugdvoorzitterVan de Jeugdvoorzitter
Beste leden, vrijwilligers en ouders van 
Bernardus
 
Inmiddels zitten wij al weer halverwege het 
seizoen.
Na in oktober te zijn gestart als nieuwe voorzitter 
van onze jeugd komen er veel vragen op je af 
zoals:
Hoe doet onze jeugd het?
Waar willen we naar toe?
Wat hebben wij daar voor nodig?
Wie heeft welke rol?
Waar maken we ons druk om?
Wat geeft ons plezier?
Waar liggen onze kansen?
Welke aandachtspunten zijn er?
Hoe gaat ons nieuwe jeugdbeleid 2019-2024 er 
dan uit zien?
Welke thema’s zijn de komende jaren belangrijk?
 
Om antwoord te kunnen geven op veel van dit 
soort vragen heb ik in de eerste 3 maanden heel 
veel mensen gesproken.
Mensen die onze mooie club een warm hart 
toedragen.
Jong en oud, voetballers, trainers, de ervaren 
“rotten” in het vak zoals “oud bestuurders” en niet 
te vergeten ouders.
Soms met hele goede ideeën en soms met 
goede aandachtspunten.
Dat mag, kan en moet ook gezegd kunnen 
worden, want praten doe je met elkaar en niet 
over elkaar.

Al deze gesprekken en informatie leidde er toe, 
dat in samenspraak met het jeugdbestuur, ons 
hoofd opleidingen er voor de komende 4 jaren 
beleid voor onze jeugd is vastgesteld.
Dit beleid is gesplitst in 3 delen:
Algemeen beleid, voetbaltechnisch beleid en de 
jaarlijkse activiteitenplanning.
Al ons handelen, nemen van besluiten en vooral 
doen ligt in het verlengde van het vastgestelde 
beleid.
Immers: het begint bij onze jeugd, soms al vanaf 
4 jaar oud, die een keer op zaterdag bij onze 
hummels komen mee trainen.
 
Wist u trouwens dat wij in de regio een van de 
grootste hummels groep hebben?
Enkele kernwaarden en thema’s uit ons 
jeugdbeleid deel ik graag:
Trots op (de jeugd van) Bernardus, een 

kernwaarde die als rode draad door onze 
jeugdafdeling moet gaan lopen,
Het doorlopend ontwikkelen van jeugdspelers,
Het Train de trainer-principe,
Plezier staat voorop, gevolgd door prestatie en 
het moet vooral gezellig zijn,
Benoemen van normen, waarden en bijbehorend 
gedrag.
 
Ouders spelen een cruciale rol binnen onze club 
en zeker ook bij het handhaven van deze normen 
en waarden.
Het verenigingsleven gaat immers verder dan 
alleen de inzet van onze (trainer) vrijwilliger.
Jullie als ouders zijn hard nodig! 
Als je hier over in gesprek gaat blijkt het dat er 
veel meer mensen iets willen doen, (dan dat we 
soms denken), vaak op incidentele basis, maar 
ook die hulp is enorm gewenst.
 
Gesprekken die soms over successen en leuke 
dingen gaan…..
Maar ook gesprekken waar bijvoorbeeld (in het 
verleden) iets niet goed is gegaan.
Tijdens die gesprekken bied je vooral een 
luisterend oor en probeer je weg te blijven van 
conclusies. Want natuurlijk gaat er ook wel eens 
iets mis.
Sommige zaken behoeven dan direct aandacht!
Wat is het mooi om te horen dat ouders daarna 
aangeven dat we veel professioneler zijn dan dat 
ze eerst dachten. 
Ik zie dit als een welgemeend compliment voor 
onze club.
Vanuit deze kant wil ik alle personen die ik 
gesproken heb de afgelopen maanden vooral 
bedanken voor hun open communicatie naar mij.
 
In de kern gebeuren er heel veel goede dingen 
binnen de club. Soms kan daar wat meer 
structuur in.
Door structureel en specifiek in te zoomen op de 
3 V’s (Vasthouden, verbeteren en vooruitkijken) 
blijft ons nieuwe jeugdbeleid vooral niet bij een 
papieren tijger.
 
De V van verbeteren wat aandacht behoeft.
De V van vasthouden wat goed ging en gaat en 
De V van vooruitkijken
 
Wij bereikten veel tijdens de 1e helft van het 
seizoen en houden we vast:
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- Diverse teams hebben promotie afgedwongen 
naar een hogere klasse door hoog te eindigen 
in hun klasse,

- Wat is het mooi om aan een meidenelftal een 
kampioensbeker uit te mogen reiken en 13 
glimlachende tieners in de dug-out te mogen 
toespreken.

- Maar ook elftallen die niet in de top 3 eindigde 
maar 100% aanwezig zijn bij trainingen en 
wedstrijden, inzet tonen en plezier uit stralen. 
Net zo belangrijk.

- Kijkt u eens op de website naar de foto’s 
van 4 Januari 2020: Het oliebollentoernooi. 
Bijna 110 jeugdleden die prestatie en plezier 
combineren tijdens een toernooi, oliebollen 
en knakworsten eten en ca. 13.00 uur moe en 
voldaan naar huis gingen.

- Wij hebben draaiboeken opgemaakt van 
de grote clubaktie en de banketletteraktie. 
Incidentele hulp is hier gewenst.

 
De V van Vooruitkijken over wat ons te wachten 
staat:
 
7 februari 2020:
Bowlen we met onze trainers en leiders in 
Leiderdorp. Doel waardering, saamhorigheid en 
gezelligheid te hebben.
 
10 februari 2020:
Periodieke trainersavond, waarbij wij met 
alle trainers spreken over voetbal, de 
aandachtspunten, technisch en tactisch. Ca. 30 
trainers, assistent trainers en/of leiders, soms 
zijn dit onze eigen jeugdleden van 16 jaar, die les 
krijgen van de ervaren personen. 
Mijn groots mogelijke waardering (zonder 
anderen tekort te doen) voor deze jongens / 
meiden die naast hun school, studie, huiswerk en 
thuis, wekelijks minimaal 5 uur in de week bezig 
zijn met onze jeugd, uw kinderen, en zelf ook nog 
voetballen en trainen.
 
Hulp van een voetbal -vader of -moeder is dan 
gewenst en dikwijls noodzakelijk.
Zo is deze jeugdvoorzitter ooit ook begonnen als 
ondersteunende ouder bij de toenmalige F3.
 
Wij zijn nu druk bezig met de invulling van de 
trainers voor het volgende seizoen. Daarna 
komen we bij de ouders terug.
Vanuit het jeugdbestuur informeren wij jullie 
ouders graag over onze visie en werkwijze.

Een ouderavond aan begin van seizoen zien wij 
dan ook als noodzakelijk om voor ieder team een 
trotse, gepassioneerde, plezierige ouder mee te 
krijgen.
Een lid van het jeugdbestuur zal bij deze 
ouderavonden aanwezig zijn.
 
27 Maart 2020 is er de voetbalquiz. Er is voor 50 
koppels ruimte. Dus vol is vol.
Mooie prijzen en van het inschrijfgeld, € 10,-- 
gaat een groot gedeelte naar onze jeugd. 
Heb je minder verstand van voetbal? Het is ook 
gewoon een gezellige avond.
Trainers zet deze happening in je ouderapp!
 
April/Mei de (Buitenland) toernooien.
Mei/Juni onze talentenactiviteiten en misschien 
komt er weer een afsluitdag. 
Deze is afhankelijk van vele factoren zoals hulp 
van …. en de datum van het vernieuwen van ons 
1e kunstgrasveld.
 
Tot slot:
Binnen de jeugd is er een adviesorgaan 
opgericht : de Technische Commissie Jeugd 
(TCJ). Daar ben ik heel blij mee.
De TCJ is een adviesorgaan naar ons Hoofd 
Opleidingen en het Jeugdbestuur, vraagbaak 
voor trainers en leiders en bewaakt onze 
Bernardus cultuur.
De nieuwe commissie wordt gevormd door ons 
hoofd opleidingen Nikivor van Rijn,  Marcel 
Vondeling, Joost de Roo en Jeroen van Mil,
Als zaken eens niet of minder lukken op 
voetbalgebied kunnen onze trainers bij hen 
terecht voor hulp.
 
Het jeugdbestuur stuurt aan op 
beleidsontwikkeling wat betreft voetbal en 
organisatie van activiteiten zoals acties, 
toernooien e.d.
Een ouder begeleidt (incidenteel/ afwisselend) 
een team.
Als deze zaken goed geregeld zijn kunnen 
onze trainers, die trots zijn op onze jeugd, zich 
vooral met trainen en coachen van uw kinderen 
bezighouden.
 
Op naar een gezellige 2e helft van het seizoen 
waar deze trots, prestatie, plezier en gezelligheid 
voorop staat.
 
Edwin Roelandse
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MO 13 kampioen!! 
12 december 2019  
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Succesvol oliebollentoernooi 4-1-2020 bij Bernardus  

 

Op zaterdag 4 Januari organiseerde het jeugdbestuur van Bernardus een vriendschappelijke 
voetbalochtend.  
Specifiek voor onze jeugd om met voetbalvriendjes en vriendinnetjes het jaar sportief en goed 
te beginnen. 
Het was voetbalschoenen aan voor een militaire operatie: 
Om precies 9.30 uur meldden zich 104 jongens en meiden van 8 tot en met 17 jaar. 

Er werden 78 wedstrijden op 6 veldjes van 8 minuten met 3 minuten wisseltijd tussen 10.00 
uur en stipt 12.59 uur gehouden. 

 3 categorieën streden om de 1e plek: 

Onze jongste JO8/JO9 speelden gemixt tegen elkaar. 
  
De JO11/MO11/JO13 en MO13 speelden gemixt. 
En onze JO15/MO15/JO17 en MO17 jeugd werden 
door elkaar gemixt.  
 
Plezier was belangrijker dan prestatie op deze dag. 

6 voetbalveldjes waar onze kinderen de hele ochtend 
straalden. 

Een vol terras met ouders completeerde de gezelligheid.  
 
De oliebollen, erwtensoep, broodjes knakworst en warme chocolademelk ontbraken niet! 

De middag was voor de JO19/MO19 en de senioren. Aansluitend was er de gezellige 
nieuwjaarsreceptie in de kantine!  

Namens de jeugdcommissie zien wij allen volgend jaar graag weer. 

 De winnaars 

  

Trots op onze jeugd en het kader van 
Bernardus.                                                                         

Edwin Roelandse 
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