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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:

Voorzitters:
Kaspar Scheltema en 
Pieter van Mastrigt

Secretaris:
John van Haastrecht
Tel.: (071) 341 60 55

Penningmeester:
Norbert Jansen
Tel.: (071) 341 45 64

Bestuurslid WTC:
Vacature

Bestuurslid COTO:
Bram Schakenbos
Tel.: (071) 341 53 99

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Katie Pont
Tel.: 06 12 09 76 77

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Thessa van Mil
Tel.: (071) 888 99 41

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus april 2016

Van de redactieVan de redactie
Weer is het gelukt een zeer lezenswaardig clubblad voor 
jullie te maken. Uiteraard met medewerking van allen die 
kopij hebben aangeleverd. Namens de redactie hartelijk dank 
hiervoor. Lees over het succes van de A1 in de strijd om de 
beker. Ook willen wij aandacht vragen voor het voorwoord van 
de voorzitters met daarin de plannen voor de (nabije) toekomst. 
Lees over de ervaringen met de kassa. Ook het verhaal van 
de winnaars van het quizseizoen is leuk om te lezen en nodigt 
uit om volgend seizoen mee te doen. De column van Dirk, de 
aankondiging van de tijdrit, de info over de bootcamp enz.  
Wij wensen jullie weer veel leesplezier.

Familievoetbal 2016
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag het 
familievoetbaltoernooi bij Bernardus georganiseerd. Dit betekent 
dat je op donderdag 5 mei met al je ooms, tantes, neefjes, 
nichtjes, broers en zussen de strijd aan kan gaan met andere 
families! Dit toernooi draait niet om het winnen, maar vooral om 
de gezelligheid. Het toernooi zal in de middag beginnen en aan 
het begin van de avond afgelopen zijn. Na afloop van het toernooi 
kan er gezellig met elkaar nagepraat worden onder het genot van 
en drankje en een dansje!

Enthousiast geworden? Aanmelden kan nog steeds! Voor meer 
informatie kun je terecht bij Arno Spil of Iris de Groot. 
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Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

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

C

A F

E

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Technisch Installatie Bedrijf

DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Voor al uw installatiewerk!

Dorpsstraat 31

2396 HB  Koudekerk a/d Rijn

Tel. 071 - 341 50 22

Leo Wortman Fax 071 - 341 30 10

MEDO   CEAN

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

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

www.tibdeboer.nl

CENTR. VERWARMING

ELEKTROTECHNIEK

GAS

WATER

DAKWERKEN

LUCHTBEHANDELING
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Van de voorzitter(s)Van de voorzitter(s)

Volgens Wikipedia heeft de lente het volgende effect op mensen:  
 
“Dit zorgt voor een algemeen welbevinden en enige euforie, met name bij 
natuurvolken die veel buiten zijn. Dat het verlangen naar een partner groter 
wordt is mogelijk te danken aan andere, minder verhullende kleding van de 
mogelijke partners”.

Helaas is deze stemming aan het begin 
van de lente door twee zeer trieste 
gebeurtenissen overschaduwd. De 
aanslagen in België en het overlijden van 
de legendarische nummer 14, die het 
Nederlandse voetbal naar grote hoogte heeft 
gebracht. Zijn acties, het totaalvoetbal en 
Cruijffiaanse wijsheden als je gaat het pas 
zien, als je het door hebt en voor vrijlopen 
heb je techniek nodig zullen we zeker 
koesteren. Ook bij Bernardus hebben we 
letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij deze 
gebeurtenissen door twee minuten stilte aan 
het begin van diverse wedstrijden.

Gelukkig lijkt de lente voor ons nog veel 
moois in petto te hebben. Zo is de titelstrijd 
in verschillende competities nu echt 
losgebarsten. Op vele fronten zijn Bernardus 
teams in de race voor het kampioenschap. 
De lente is ook de tijd van vernieuwing. 
Tijdens de Nieuwjaarsspeech hebben we al 
een aantal zaken genoemd die we zouden 
willen oppakken. Zoals de meesten van jullie 
al hebben gemerkt, werken we met een 
nieuw kassasysteem. De ervaringen zijn erg 
positief, zeker omdat het systeem eenvoudig 
te bedienen is. Met het contactloos pinnen 
zijn we ook weer helemaal bij de tijd. Alleen 
als het erg druk is, kan het soms even 

dringen zijn bij de kassa. 
En na meer dan 30 jaar gaan we nu ook 
echt het entreehek aanpakken. Hiervoor 
worden de eerste schetsen gemaakt. Met 
zo’n mooie nieuwe entree kan het clubhuis 
natuurlijk niet achterblijven. Daarom 
hebben we een binnenhuisarchitect die 
veel ervaring heeft met sportkantines, 
gevraagd met welke aanpassingen we de 
kantine kunnen vernieuwen. Het komt ons 
dan ook erg goed uit dat de Vriendenloterij 
Bernardus als goede doel wil opnemen. 
Hierdoor kan eenieder die meespeelt met 
de Vriendenloterij, Bernardus als goede doel 
aanmerken en krijgt Bernardus 50% van de 
inleg! In mei gaat deze samenwerking van 
start.

We zien de laatste tijd ook steeds meer 
mensen enthousiast over de ‘obstacle 
runbaan’ achter Bernardus draven. Als 
u dat ook aardig lijkt, kunt u met Henk-
Jan Schipper van Spartainfit contact 
opnemen. Bernardus heeft met hem een 
contract opgesteld waarin onder andere 
de vergoeding voor het gebruik van onze 
douches is afgesproken.  

Op sportief gebied is er bij Bernardus ook 
de nodige euforie waar te nemen. Zoals bij 
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de spannende kwartfinale van de A1 tegen 
Forum Sport, die in 2-2 eindigde. Hierdoor 
moesten weer penalty’s de doorslag 
geven. De A1 bleek hierin, mede door de 
afleiding van een mannetje met overdadige 
lentekriebels, weer de koelbloedigste! Op 
naar de halve finale van de beker. Hopelijk 
weer thuis, want daar is de A1 zeer lastig te 
verslaan.

Natuurlijk hebben we ook onze Dames 1 
die met een bijzonder goed seizoen bezig 
zijn en zelfs nog een ongeslagen status 
hebben! Promotie naar de 2e klasse kunnen 
ze nauwelijks meer ontlopen. Hopelijk 
kunnen we al op 10 april de Dames 1 thuis 
huldigen, met aan hun zijde de Heren 8 
en de F4, eveneens ongeslagen teams 
die het  kampioenschap ook eigenlijk niet 
meer kunnen ontgaan. Daarnaast zijn er 
nog vele andere teams in de strijd voor het 
kampioenschap.  Zoals bijvoorbeeld de E1 
die in de 2e klasse 8 punten los staat. Voor 
al deze teams geldt dat om te beginnen er 
maar een bal is en die moet je dus hebben, 
maar waar het dus in wezen om gaat is, 
wat doe je met die bal! Wij hopen zeker dit 
seizoen het aantal van 4 kampioensteams 
van vorig jaar te overtreffen!

De Heren 1 ondervindt, zoals verwacht, 

veel tegenstand in de 3e klasse, maar 
iedere week wordt er hard voor de punten 
gestreden. Als je op zoek gaat naar de 
overwinning, dan kom je hem vanzelf tegen 
ging gelukkig bij Altior ook weer op. In de 
komende wedstrijden moeten nog wel de 
nodige punten worden binnengesleept 
om in de 3e klasse te kunnen blijven. 
Gelukkig treffen ze nu ook de wat mindere 
tegenstanders, dus het kan er om gaan 
spannen!

Verder kijken we ernaar uit alle 
vrijwilligers, sponsors en partners op de 
vrijwilligersavond van 16 april te ontvangen! 
Als u eigenlijk ook heel graag bij dit feest zou 
willen zijn, is het verleiden van een van onze 
gepassioneerde vrijwilligers natuurlijk een 
optie. Maar u kunt zich ook tot het bestuur 
wenden om zelf vrijwilliger te worden. 

Wij wensen iedereen een hele zonnige en 
hopelijk euforische lente!
 

Kaspar Scheltema
Voorzitter

Pieter van Mastrigt
Vice-Voorzitter
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Blij ben ik, heel blij, want afgelopen maand 
januari werd bekendgemaakt  dat de Vlaamse 
reportagemaker Paul Jambers weer een 
programma op de Nederlandse televisie zou 
gaan krijgen, namelijk ‘Jambers, 20 jaar later’ 
(vanaf half januari, 13x op maandag op RTL7, 
gevolgd door Jambers Classic). 

Voor degenen die niet bekend zijn of waren met 
Paul Jambers:
Jambers was een Vlaamse reportagereeks die 
van 1991 tot 1998 werd uitgezonden door de 
commerciële tv-zender VTM en in Nederland door 
de NCRV. Het programma werd gepresenteerd 
door en is genoemd naar journalist Paul Jambers. 
In Jambers zette televisiemaker en journalist 
Paul Jambers wekelijks excentrieke personen 
of opvallende subculturen in de kijker. Hij zocht 
de geïnterviewden steeds zelf op en volgde ze 
vervolgens met een camera. Dit leverde vaak 
unieke beelden op en een inzicht in soms obscure 
onderdelen van de samenleving. Iedereen die 
het programma destijds wel eens gezien heeft, 
zal zich de donkerbruine, enigszins hese en 
mysterieuze stem herinneren (“Overdag is het een 
plichtsgetrouwe postbode, ’s avonds ontwaakt het 
beest in hem en gaan de remmen los …”).

Nu, ruim 20 jaar later’, gaat Paul deze excentrieke 
mensen met een bijzondere zienswijze op het leven 
weer opzoeken om te kijken hoe het hen in de loop 
der jaren vergaan is.

En waarom ben ik daar zo blij om?
Welnu, ik mag ze, excentrieke mensen, ik heb 
bewondering voor ze.

Het zijn mensen die hun eigen plan trekken, die hun 
hart volgen, die schijt hebben aan wat de omgeving 
van ze vindt, denkt of zegt. Zo zou ik ook willen zijn, 
zo zou iedereen eigenlijk moeten willen zijn.
In het programma Jambers, en ook in de 

Column
Dirk Jansen

Paradijsvogels
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soortgelijke programma’s Paradijsvogels (ook 
jaren ’90) en Joris’ showroom, stijgen de 
geïnterviewden wel erg boven de middelmaat 
uit.

“Mensen die een 
afwijkende mening 
hebben, daarin 
geloven en er voor 
staan, daar heb ik 
bewondering voor”
een paar voorbeelden:

- Anouk Teeuwe
Haagse zangeres ontdekt door Earings Barry 
Hay en George Kooijmans, die zich niet wilde 
conformeren aan de eisen van Amerikaanse 
platenbazen en zodoende een Amerikaanse 
carrière op haar inmiddels weer zwangere buik 
kon schrijven.

- Hans van Helden
Brabantse schaatser uit de jaren ’80 met 
excellente, stilistische schaatstechniek. Had 
eigen, afwijkende trainingsmethoden, o.a. met 
een parachute! Was door zijn grillige karakter 
het enfant terrible van de kernploeg. Leeft 
sinds 1993 teruggetrokken in Frankrijk.

- Vincent van Gogh
Een van de grootste kunstschilders van de 

19e eeuw. Bleef vasthouden aan eigen stijl en 
verkocht tijdens zijn leven slechts 1 schilderij. 
Leed aan zenuwziekte en pleegde in 1890 
zelfmoord.
Roem groeide na zijn dood.

- Herman Brood
Nederlandse belichaming van sex, drugs, rock 
’n roll. Pleegde op 54-jarige leeftijd, na een 
turbulent leven, zelfmoord door van het dak 
van het Amsterdamse Hilton hotel te springen.

- Mathilde Willink
Excentriek societyfiguur die op 21-jarige 
leeftijd trouwde met de 60-jarige kunstschilder 
Carel Willink. Had lak aan alles en iedereen 
en werd op 39-jarige leeftijd op mysterieuze 
wijze vermoord of pleegde zelfmoord. Is tot op 
heden niet duidelijk.

- Pim Fortuyn
In 2002 vermoorde LPF-politicus. Flamboyante 
persoonlijkheid met opmerkelijke uitspraken en 
onconventionele manier van debatteren.
Wel beste lezers, een mooi lijstje zou ik zo 
zeggen. Opvallend is wel dat het met het 
merendeel van deze paradijsvogels niet al te 
best is afgelopen. 
Paradijsvogels, we moeten ze niet 
veroordelen, sarcastisch over hen doen, 
belachelijk maken; nee, we moeten ze 
koesteren, respecteren voor wie ze zijn en hun 
bijzondere zienswijze op het leven. Ze zijn de 
kersen op de taart die leven heet ….
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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
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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
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geopend

Dorpsstraat 50
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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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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
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● BROMMERS verschillende merken
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● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen
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sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

   De Oranjeleeuwinnen 
Eind januari vertrokken Rob en ik 
voor een weekje naar Belek in 
Turkije. We hadden wat twijfels 
over onze bestemming en 
besloten de gok van het weer te 
nemen, niet naar de Canaries te 
gaan en te kiezen voor 
verwennerij. Toevallig had ik 
zitten lezen dat de 
Oranjeleeuwinnen twee dagen 
voor ons naar Turkije zouden 
vertrekken en na enig speurwerk 
kwam ik er achter dat ook zij 
Belek als bestemming hadden. 
Hoe grappig zou het zijn om een 
training of een wedstrijd van hen 
te bekijken. Helaas we waren 
koud geland of zij hadden de 
eerste wedstrijd al in de benen, 
maar niet getreurd, maandag 
kans twee.

 
Wij, simpele zielen, dachten dat 
het heel simpel zou zijn om op het 
spoor van de Oranjeleeuwinnen te 
komen, het bleek iets minder 
gemakkelijk. Eerst eens 
nagevraagd bij onze host, of hij 
misschien wist waar de 
Oranjedames ondergebracht 
waren, helaas die kon ons niet 

verder helpen. Dus wij gewapend 
met een kaart op zoek naar het 
hotel waarvan wij dachten dat zij 
hun eerste wedstrijd gespeeld 
hadden. Er zijn in Belek meer 
hotels dan wij gedacht hadden en 
het werkt in Belek zo, je hebt de 
zee, daaraan liggen allerlei 
privéstranden, dan krijg je de 
hotels, die liggen allemaal aan 
een weg die niet doorloopt, wij 
konden ons buurhotel bereiken 
via het strand en via de weg was 
het 5 kilometer lopen. Dan krijg je 
alle golfbanen en voetbalvelden 
en dan de hoofdweg die alle 
kleine wegen met elkaar verbindt. 
Wij op pad, ons nog niet bewust 
van de enorme hoeveelheid 
voetbalvelden, over het strand 
naar een hotel met voetbalvelden. 
En inderdaad we vonden er een, 
helaas niet het hotel dat wij 
zochten, er werd gevoetbald door 
de plaatselijke jeugd.

 
Een mooi hotel, we hadden er 
waarschijnlijk zo een bakkie 
kunnen doen, maar het hotel 
stond niet op onze kaart. Wij via 
de weg teruggelopen naar ons 
eigen hotel en daar aangekomen 
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lazen wij dat de dames een 
middagje vrij hadden en dat zij 
aan het winkelen waren in 
Antalya. Niet getreurd, er was een 
markt in Belek en we hadden een 
boodschappenlijstje, dus in de 
Dolmus gestapt en naar Belek 
gereden. Daar zijn we bij de 
opticiën beland en hebben we een 
nieuwe bril voor Rob gekocht, 
tussendoor heel Belek 
doorgereden voor een bezoekje 
aan de dokter voor een ogentest, 
mooi montuurtje uitgezocht, 
iedereen dik tevreden. Terug naar 
het hotel en besloten dat we op 
zondag onze zoektocht voort 
zouden zetten. Zondagochtend na 
het ontbijt opnieuw op pad langs 
het strand, nu volgend hotel 
bekijken. En ja hoor gevonden, 
maar geen spoor van Nederlandse 
voetbaldames. Nu was dit een 
hotel van de Limakgroep en die 
hebben twee hotels in Belek en de 
eerste wedstrijd was gespeeld op 
het sportcomplex van de 
Limakhotels, achteraf bleek dit 
buiten het dorp te liggen en niet 
bij een van de hotels.

 
Maar goed, na de lunch opnieuw 
op zoek, nu naar het andere 
Limakhotel, waar we toch al 
wilden gaan kijken, omdat enige 
dorpsgenoten daar deze zomer 

hun vakantie door gaan brengen. 
We zijn gezandstraald, maar we 
kwamen zowaar een bewaker 
tegen die ons vertelde dat het 
geen probleem was om de 
wedstrijd te komen bekijken, 
maar dan zouden we ons vooraf 
even moeten melden bij de 
hoofdingang met onze 
paspoorten.

 
Wij via Googlemaps uitgezocht 
hoe ver dat lopen zou zijn en toen 
hebben we besloten ons via het 
strand te verplaatsen en ons met 
een goede smoes en de 
paspoorten naar binnen te praten 
de volgende ochtend. Op 
Facebook kwam er weer een 
ander hotel naar voren, geen 
probleem, die hadden we ook 
gespot, voetbalveld langs het 
strand, dus paspoorten en goed 
verhaal. De maandag brak aan, 
we hebben op tijd ontbeten, het 
strand op om de interland 
Nederland- Denemarken te gaan 
bekijken. Het was heel stil aan de 
overkant, geen bewaking te zien, 
dus de stoute schoenen 
aangetrokken, het hotel 
binnengewandeld en eens 
navraag gaan doen. De 
receptioniste kon ons niet helpen, 
maar de dame van de Guest-
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lazen wij dat de dames een 
middagje vrij hadden en dat zij 
aan het winkelen waren in 
Antalya. Niet getreurd, er was een 
markt in Belek en we hadden een 
boodschappenlijstje, dus in de 
Dolmus gestapt en naar Belek 
gereden. Daar zijn we bij de 
opticiën beland en hebben we een 
nieuwe bril voor Rob gekocht, 
tussendoor heel Belek 
doorgereden voor een bezoekje 
aan de dokter voor een ogentest, 
mooi montuurtje uitgezocht, 
iedereen dik tevreden. Terug naar 
het hotel en besloten dat we op 
zondag onze zoektocht voort 
zouden zetten. Zondagochtend na 
het ontbijt opnieuw op pad langs 
het strand, nu volgend hotel 
bekijken. En ja hoor gevonden, 
maar geen spoor van Nederlandse 
voetbaldames. Nu was dit een 
hotel van de Limakgroep en die 
hebben twee hotels in Belek en de 
eerste wedstrijd was gespeeld op 
het sportcomplex van de 
Limakhotels, achteraf bleek dit 
buiten het dorp te liggen en niet 
bij een van de hotels.

 
Maar goed, na de lunch opnieuw 
op zoek, nu naar het andere 
Limakhotel, waar we toch al 
wilden gaan kijken, omdat enige 
dorpsgenoten daar deze zomer 

hun vakantie door gaan brengen. 
We zijn gezandstraald, maar we 
kwamen zowaar een bewaker 
tegen die ons vertelde dat het 
geen probleem was om de 
wedstrijd te komen bekijken, 
maar dan zouden we ons vooraf 
even moeten melden bij de 
hoofdingang met onze 
paspoorten.

 
Wij via Googlemaps uitgezocht 
hoe ver dat lopen zou zijn en toen 
hebben we besloten ons via het 
strand te verplaatsen en ons met 
een goede smoes en de 
paspoorten naar binnen te praten 
de volgende ochtend. Op 
Facebook kwam er weer een 
ander hotel naar voren, geen 
probleem, die hadden we ook 
gespot, voetbalveld langs het 
strand, dus paspoorten en goed 
verhaal. De maandag brak aan, 
we hebben op tijd ontbeten, het 
strand op om de interland 
Nederland- Denemarken te gaan 
bekijken. Het was heel stil aan de 
overkant, geen bewaking te zien, 
dus de stoute schoenen 
aangetrokken, het hotel 
binnengewandeld en eens 
navraag gaan doen. De 
receptioniste kon ons niet helpen, 
maar de dame van de Guest-

relations heeft wat telefoontjes 
gepleegd, het adres op een briefje 
geschreven en ons in de taxi 
gezet.

 
Voetbalden ze op een heel ander 
veld, bij een heel ander hotel, drie 
dorpen verderop. Wij onze 
paspoorten laten zien, geen 
probleem en de taxichauffeur 
heeft ons afgezet bij de 
cornervlag waar hij ons anderhalf 
uur later ook weer op zou pikken. 
Gelukkig waren ze iets later 
begonnen, het was een leuk potje 
voetbal, met ons als enige 
Nederlandse supporters en we 
zijn ernstig onder de indruk 
geraakt van Shanice van de 
Sanden.

 
Ook in zo’n vriendinschappelijk 
potje gaat het allemaal nog heel 
officieel, met tijdwaarnemer, 
allerlei controles en natuurlijk de 

analisten langs de lijn. Leuk dat je 
zo dicht bij de bank zit dat je alle 
gesprekken tussen de bondscoach 
en de assistent-bondscoach 
letterlijk kunt volgen. De 
taxichauffeur stond weer keurig 
op tijd bij de cornervlag en heeft 
ons netjes bij ons hotel afgezet. 
Maar toen vielen we natuurlijk in 
een gat, want ja we waren de 
halve vakantie bezig geweest met 
onze speurtocht. Maar er valt 
genoeg te doen, we hebben er 
nog een dagje Antalya, een dag 
Umlandtour en een dagje 
Manavgat achter aan gedaan, 
tussendoor de nieuwe bril van 
Rob opgehaald en ik heb 
geprobeerd alle cocktails van de 
cocktailkaart te proberen(mislukt 
trouwens).We hebben een prima 
week gehad, het weer viel een 
beetje tegen, maar dat was de 
gok die we genomen hadden en 
we komen waarschijnlijk nooit 
meer zo’n goed hotel tegen, we 
zijn enorm verwend.

 
We hadden alleen verwacht dat 
het iets simpeler zou zijn de 
Oranjeleeuwinnen te traceren. Zo 
zie je, nooit te oud om te leren. 
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Uit de OUDE DOOS
Uit	  de	  OUDE	  DOOS	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  
Samengesteld	  door	  Arno	  de	  Groot	  (met	  tekst	  en	  foto’s	  uit	  jubileumuitgave	  1947-‐1987	  en	  
krantenfoto’s	  uit	  het	  Bernardusarchief)	  
	  
Pim	  van	  Wetten	  werd	  geboren	  in	  1944,	  in	  	  ‘Buurtschap	  Groenendijk’,	  	  op	  een	  steenworp	  
afstand	  van	  de	  toenmalige	  terreinen	  van	  de	  RKSV	  Sint	  Bernardus.	  Pim	  herinnert	  zich	  dat	  
toen	  hij	  8-‐9	  jaar	  jong	  was,	  er	  een	  soort	  van	  ‘pupillen’-‐groepje	  was,	  wat	  o.l.v.	  meneer	  
Verdegaal	  van	  de	  kleifabriek	  (‘Nieuw	  Werklust’)	  trainde.	  Hennie	  Valk	  en	  Ted	  Heijmans	  zijn	  
namen	  die	  bij	  hem	  te	  binnen	  schieten.	  	  Het	  zou	  ook	  nog	  een	  keer	  komen	  tot	  een	  
vriendschappelijke	  wedstrijd,	  maar	  helaas	  werd	  deze,	  hij	  moest	  hier	  toen	  om	  huilen,	  op	  het	  
laatste	  moment	  afgelast.	  	  
	  
Tussen	  z’n	  11de	  en	  12de	  werd	  Pim	  lid	  van	  Bernardus,	  in	  z’n	  jeugd	  voetbalde	  hij	  als	  stopper-‐spil	  
in	  de	  aspiranten.	  Vele	  trainers	  maakte	  Pim	  mee.	  Trainer	  Smits	  kan	  hij	  zich	  nog	  goed	  
herinneren,	  omdat	  deze	  bij	  slechte	  gesteldheid	  van	  het	  trainingsveld,	  training	  gaf	  in	  een	  
ruimte	  van	  ‘De	  Jong’s	  Machinefabriek’	  en,	  omdat	  Smits	  zelf	  bij	  ‘Scholtes’-‐vleeswarenfabriek	  
werkte,	  er	  getraind	  werd	  met	  een	  opgepompte	  varkensblaas	  als	  bal.	  	  
	  
Uit	  het	  jubleumboek	  	  (van	  1987):  
 

	  
	  
	  
In	  1962	  werd	  Pim	  tijdens	  het	  seizoen	  gevraagd	  voor	  de	  selectie.	  Het	  standaardteam	  kwam	  in	  
die	  jaren	  uit	  in	  de	  1e	  klasse	  LVB.	  Pim	  startte	  op	  de	  rechtsbackplaats,	  maar	  nadat	  de	  
gebroeders	  Bahlman	  van	  Alphense	  Boys	  	  hem	  in	  een	  van	  z’n	  eerste	  wedstrijden	  in	  het	  
standaardteam	  ‘dol’	  speelde,	  maar	  Pim	  in	  die	  wedstrijd	  wel	  2x	  tot	  scoren	  kwam,	  werd	  hij	  
toegevoegd	  aan	  de	  voorhoede.	  Een	  gouden	  greep,	  Pim	  was	  een	  speler	  die	  het	  iedere	  
tegenstander	  moeilijk	  maakte	  en	  hij	  kon	  fantastisch	  koppen.	  Vanaf	  eind	  jaren	  zestig	  was	  
ikzelf	  een	  trouw	  bezoeker	  van	  het	  standaardteam	  bij	  thuiswedstrijden	  (met	  behalve	  Pim	  o.a.	  
Gerard	  	  Zandvliet,	  Wim	  Kaptein,	  Aad	  Hoogervorst	  en	  Dirk	  van	  Wetten	  in	  de	  gelederen)	  	  en	  
aanschouwde	  dan	  dat	  moeder	  Van	  Wetten,	  gezeten	  op	  haar	  stoel	  ter	  hoogte	  van	  de	  
middellijn,	  de	  nodige	  aanwijzingen	  luidkeels	  het	  veld	  in	  zond.	  Successen	  kwam	  er	  ook.	  Het	  
gelukte	  net	  niet	  in	  1966,	  toen	  beslissingswedstrijden	  met	  VTL	  (2-‐0	  verlies)	  en	  	  SJZ	  (5-‐1	  winst,	  
met	  3	  doelpunten	  van	  Pim)	  uiteindelijk	  VTL	  als	  promovendus	  aanwees.	  	  
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Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  
Uit	  het	  clubblad	  (1966):	  
	  

	  
Pim	  kon	  altijd	  erg	  droog	  uit	  de	  hoek	  komen,	  zo	  gaf	  trainer	  Hans	  Petri	  in	  de	  rust	  van	  een	  
uitwedstrijd	  tegen	  Altior	  een	  keer	  aan:	  ‘Jongens	  we	  staan	  met	  3-‐0	  achter,	  maar	  we	  kunnen	  
nog	  gemakkelijk	  winnen’.	  Waarop	  Pim	  reageerde:	  ’Ik	  heb	  hier	  in	  de	  rust	  inderdaad	  wel	  meer	  
met	  3-‐0	  achter	  gestaan,	  alleen	  werd	  het	  toen	  uiteindelijk	  6-‐0’.	  Van	  die	  opmerking	  was	  de	  
trainer	  niet	  gediend	  en	  Pim	  kon	  zich	  omkleden.	  Toch	  was	  Pim	  niet	  vaak	  een	  last	  voor	  de	  
trainer,	  hij	  nam	  het	  juist	  vaak	  voor	  hem	  op,	  om	  hem	  zodoende	  niet	  in	  het	  lastig	  pakket	  te	  
laten	  belanden.	  	  
	  
Pim	  was	  fanatiek,	  sloeg	  ook	  bijna	  geen	  training	  over	  (dit	  blijkt	  ook	  uit	  naslagwerk	  van	  trainer	  
Piet	  Valent).	  In	  het	  veld	  had	  Pim	  weleens	  een	  aanvaring	  met	  een	  scheidsrechter,	  meestal	  
doordat	  een	  tegenstander	  hem	  sarde	  en	  hij	  vervolgens	  daarop	  te	  impulsief	  reageerde,	  en	  
vervolgens	  bleef	  foeteren	  op	  de	  leidsman,	  wat	  hem	  dan	  ook	  menig	  keer	  op	  een	  reprimande	  
(later;	  gele	  kaart)	  kwam	  te	  staan.	  	  
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Krantenfoto’s;	  actiefoto’s	  van	  Pim	  (1971	  en	  1972)	  

Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
In	  1974	  werd	  Bernardus	  	  kampioen,	  en	  werd	  
Pim	  ook	  topscoorder	  van	  de	  LVB	  (zondag).	  	  
De	  resultaten	  vervolgens	  in	  wedstrijden	  tegen	  
andere	  afdelings-‐kampioenen,	  leverde	  een	  
ticket	  op	  voor	  Zeist,	  waar	  Bernardus	  
uiteindelijk	  3de	  van	  Nederland	  (voor	  
zondagafdelingsclubs)	  werd.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Krantenfoto;	  actiefoto	  van	  Pim	  (1979)	  

	  
	  
	  
	  
Pim	  speelde	  tot	  1981	  in	  het	  
standaardteam,	  vervolgens	  
speelde	  hij	  nog	  2	  jaar	  in	  het	  
tweede	  alvorens	  hij	  met	  een	  aantal	  
’oud’	  selectiespelers	  een	  lager	  
seniorenelftal	  vormde,	  wat	  nog	  
diverse	  keren	  het	  kampioenschap	  
in	  hun	  klasse	  opeiste.	  
Tijdens	  het	  familievoetbal	  van	  
1981	  sloot	  Pim	  zijn	  selectie-‐
loopbaan	  af,	  er	  werd	  een	  
vriendschappelijke	  wedstrijd	  
gespeeld	  tegen	  SVLV	  (de	  
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tegenstander	  en	  concurrent	  voor	  het	  kampioenschap	  in	  1974).	  

Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	   	  

Elftalfoto	  (1981):	  	  

staand	  vlnr.	  Cor	  de	  Jong	  (eltalleider),	  Gerard	  van	  der	  Meer(grensrechter),	  Wim	  Kaptein,	  Leo	  van	  Wetten,	  Aad	  
Hoogervorst,	  Henk	  Sira	  (trainer	  in	  1974),	  Ted	  de	  Boer	  en	  Sjaak	  Straver	  (voorzitter)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gehurkt	  vlnr.	  	  Tini	  van	  Wetten	  (echtgenoot	  van	  Pim	  met	  kinderen	  Pim	  jr.	  en	  Marieke),	  Pim	  van	  Wetten,	  Bert	  
Meijer,	  Bart	  de	  Roo,	  Gidi	  Speel,	  Jan	  van	  der	  Zon	  en	  	  Theo	  van	  Goozen.	  

Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  

In	  de	  jaren	  zeventig	  maakte	  Pim	  	  ook	  deel	  uit	  van	  cabaretgroep	  ‘De	  Freekickers’.	  Deze	  groep	  
bestond	  uit	  voornamelijk	  (voormalige)	  ‘Groenendijkers’	  	  die	  de	  veranderingen	  in	  die	  tijd	  van	  
de	  Buurtschap	  	  Groenendijk	  op	  de	  hak	  namen.	  Ook	  Bernardus	  (er	  werd	  nog	  een	  film	  op	  het	  
oude	  complex	  gemaakt,	  waarbij	  de	  wedstrijdbal	  in	  de	  ‘Oude	  Rijn’	  belandde)	  en	  de	  verhuizing	  
van	  Groenendijk	  naar	  Rijndijk	  speelde	  een	  grote	  rol,	  in	  hun	  repertoire.	  Volgens	  zeggen	  was	  
Pim	  bij	  diverse	  stukjes	  de	  man	  die	  inspireerde.	  

	  

Pim	  maakte	  vanaf	  1986	  tot	  1999	  ook	  deel	  uit	  van	  het	  bestuur	  van	  Bernardus.	  Vanaf	  1980	  
werd	  dit	  bestuur	  gevormd	  door	  vertegenwoordigers	  van	  diverse	  commissies.	  Het	  onderdeel	  
wat	  Pim	  in	  die	  jaren	  vertegenwoordigde,	  werd	  tijdens	  zijn	  bestuursperiode	  omgedoopt	  tot	  
de	  COTO	  (Commissie	  Onderhoud	  Terreinen	  en	  Opstallen).	  De	  laatste	  jaren	  in	  deze	  periode	  
vond	  hij	  het	  leukste,	  begin	  jaren	  negentig	  was	  het	  bestuur	  onderbezet	  en	  werd	  er	  vaak	  niet	  
goed	  opgetreden	  bij	  een	  calamiteit.	  Zo	  vertelt	  hij	  dat	  er	  bij	  het	  bestuur	  een	  melding	  was	  
binnengekomen	  dat	  een	  seniorenteam	  bij	  een	  uitwedstrijd	  de	  kapstokken	  van	  een	  
kleedkamer	  aan	  de	  Boshuizerkade	  in	  Leiden	  van	  de	  wand	  had	  getrokken.	  De	  bestuursleden	  
meenden	  (op	  basis	  van	  deze	  melding)	  het	  elftal	  voor	  een	  wedstrijd	  te	  moeten	  	  schorsen.	  Pim	  
(uitvoerder,	  en	  meestal	  werkzaam	  in	  Leiden)	  ging	  de	  volgende	  dag	  op	  bezoek	  bij	  de	  
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gehurkt	  vlnr.	  	  Tini	  van	  Wetten	  (echtgenoot	  van	  Pim	  met	  kinderen	  Pim	  jr.	  en	  Marieke),	  Pim	  van	  Wetten,	  Bert	  
Meijer,	  Bart	  de	  Roo,	  Gidi	  Speel,	  Jan	  van	  der	  Zon	  en	  	  Theo	  van	  Goozen.	  

Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  

In	  de	  jaren	  zeventig	  maakte	  Pim	  	  ook	  deel	  uit	  van	  cabaretgroep	  ‘De	  Freekickers’.	  Deze	  groep	  
bestond	  uit	  voornamelijk	  (voormalige)	  ‘Groenendijkers’	  	  die	  de	  veranderingen	  in	  die	  tijd	  van	  
de	  Buurtschap	  	  Groenendijk	  op	  de	  hak	  namen.	  Ook	  Bernardus	  (er	  werd	  nog	  een	  film	  op	  het	  
oude	  complex	  gemaakt,	  waarbij	  de	  wedstrijdbal	  in	  de	  ‘Oude	  Rijn’	  belandde)	  en	  de	  verhuizing	  
van	  Groenendijk	  naar	  Rijndijk	  speelde	  een	  grote	  rol,	  in	  hun	  repertoire.	  Volgens	  zeggen	  was	  
Pim	  bij	  diverse	  stukjes	  de	  man	  die	  inspireerde.	  

	  

Pim	  maakte	  vanaf	  1986	  tot	  1999	  ook	  deel	  uit	  van	  het	  bestuur	  van	  Bernardus.	  Vanaf	  1980	  
werd	  dit	  bestuur	  gevormd	  door	  vertegenwoordigers	  van	  diverse	  commissies.	  Het	  onderdeel	  
wat	  Pim	  in	  die	  jaren	  vertegenwoordigde,	  werd	  tijdens	  zijn	  bestuursperiode	  omgedoopt	  tot	  
de	  COTO	  (Commissie	  Onderhoud	  Terreinen	  en	  Opstallen).	  De	  laatste	  jaren	  in	  deze	  periode	  
vond	  hij	  het	  leukste,	  begin	  jaren	  negentig	  was	  het	  bestuur	  onderbezet	  en	  werd	  er	  vaak	  niet	  
goed	  opgetreden	  bij	  een	  calamiteit.	  Zo	  vertelt	  hij	  dat	  er	  bij	  het	  bestuur	  een	  melding	  was	  
binnengekomen	  dat	  een	  seniorenteam	  bij	  een	  uitwedstrijd	  de	  kapstokken	  van	  een	  
kleedkamer	  aan	  de	  Boshuizerkade	  in	  Leiden	  van	  de	  wand	  had	  getrokken.	  De	  bestuursleden	  
meenden	  (op	  basis	  van	  deze	  melding)	  het	  elftal	  voor	  een	  wedstrijd	  te	  moeten	  	  schorsen.	  Pim	  
(uitvoerder,	  en	  meestal	  werkzaam	  in	  Leiden)	  ging	  de	  volgende	  dag	  op	  bezoek	  bij	  de	  
desbetreffende	  vereniging	  en	  vernam	  inderdaad	  dat	  de	  kapstokken	  eraf	  waren,	  maar	  dat	  dit	  
vele	  weken	  het	  geval	  was.	  

Uit	  de	  OUDE	  DOOS-‐vervolg	  	  (Pim	  van	  Wetten	  -‐	  voetbalicoon)	  	  
	  

In	  1997	  werd	  de	  tribune	  gebouwd,	  trad	  een	  vrijwel	  nieuw	  
(voltallig)	  bestuur	  aan	  en	  ging	  het	  Bernardus	  1	  (met	  een	  
nieuwe	  lichting)	  weer	  een	  beetje	  voor	  de	  wind,	  wat	  
uiteindelijk	  resulteerde	  in	  promotie	  naar	  de	  3de	  klasse.	  

	  

	  

	  

Uit	  het	  jubleumboek	  	  (van	  1987):  
	  

In	  de	  jaren	  dat	  Pim	  zelf	  in	  een	  lager	  senioren-‐	  team	  voetbalde,	  gaf	  hij	  ook	  nog	  enige	  tijd	  	  
training	  aan	  de	  lagere-‐seniorenelftallen.	  Ook	  was	  hij	  een	  van	  de	  medeorganisatoren	  van	  het	  
familie-‐voetbal	  en	  werd	  hij	  ook	  samen	  met	  vrouw	  Tini	  eens	  in	  de	  zoveel	  weken	  ingedeeld	  in	  
de	  bardiensten	  op	  zondag.	  Dat	  laatste	  doet	  hij	  nog	  steeds.	  Regelmatig	  op	  zondagmorgen	  tref	  
ik	  hem	  daar	  aan,	  maar	  ook	  als	  bezoeker	  bij	  Bernardus	  1	  wordt	  hij	  regelmatig	  gesignaleerd.	  
Na	  zo’n	  wedstrijd	  van	  het	  eerste	  is	  het	  gezellig	  om	  met	  Pim	  de	  wedstrijd	  te	  analyseren,	  hij	  
weet	  het	  altijd	  goed	  en	  duidelijk	  onder	  woorden	  te	  brengen.	  Zo’n	  conversatie	  leidt	  
uiteindelijk	  veelal	  naar	  een	  terugblik	  	  in	  de	  tijd	  en	  de	  bijbehorende	  anekdotes.	  
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HET MOMENT VAN …………..

Een nieuwe rubriek in ons oude 
vertrouwde clubblad.

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. 

Petra van Gorkum
Hans en Riny bedankt voor het stokje, tsja mijn moment, het 
zijn er eigenlijk heel veel….
Voetballen in het meidenteam o.l.v. Like en Hedwig, samen 
met Minette vanuit de Zonneveldstraat over het gravelpad 
(nu Melkweglaan) naar de training van Kees en Frans. Met 
zijn allen op de fiets naar kamp in Poppel, wat een lol daar. 
Bardiensten samen met Bep en mijn moeder, altijd gezellig. 
Ergens halverwege de 90-er jaren leider geworden bij de 
F-jes. Hoe leuk, de dochters van toen mijn leiders Like en 
Hedwig, Nouschka en Romy, bij mij in het team. Van leider 
bij de F uiteindelijk naar leider van de meiden. Met de 
meiden een weekend naar America, met zijn allen met de 
trein naar Limburg. Een heel weekend in 2 bungalows een 
hoop lol maken. Het geld o.a. bij elkaar gebracht door auto’s 
te wassen op het parkeerterrein van Bernardus. Soms werd 
er geld geboden om vooral van de auto af te blijven……
Het oppakken van de banketletteractie samen met Elly, in 
die tijd alles nog op papier. Met mijn meidenteam aan de 
huis-aan-huis verkoop van banketletters in Hazerswoude-
Dorp (Boys hadden hier geen problemen mee). Brachten er 
samen een hoop aan de man/ vrouw. Van 800 banketletters 
toen, naar nu bijna het dubbele.
De 2-jaarlijkse deelname aan het internationale 
voetbaltoernooi bij v.v. Urmondia. Van het slapen in een 
buurthuis naar het verblijf op een oude mijnlocatie in 
Heusden-Zolder. Veel slaapzalen, een grote keuken (waar 
Eric de ‘chef’-kok was) en een groot grasveld om lekker op 
te ballen. Ik denk dat de beheerder zijn sleutels nog steeds 
aan het Bernardus-keycord heeft hangen.
Het AZ-weekend, een hoop geregel maar wat een 
fantastisch weekend is dat geworden. De spelers van AZ 
hadden nog nooit zo’n leuk logeeradres gehad. Gewoon 
in de kleedkamers op bedjes van het Rode Kruis, veel 
gezelliger dan de hotels waar ze normaal verbleven. Een 
heel weekend schitterend weer en blijde gezichten. Ik hoop 
dat het nog een keer herhaald gaat worden.
Trots dat wij na een bij Bernardus gehouden 
scheidsrechterscursus er 9 verenigingsscheidsrechters 
bij hebben. Fijn dat  Bart, Michiel, Michel en Dirk het 
begeleiden op zich namen. Hier zat toch een hoop werk 
in, maar het regelen van scheidsrechters (voor mij voor de 
zaterdag) gaat een stuk makkelijker.
Tot slot onze website, waar ik mij de ‘webmaster’ van mag 
noemen, komt steeds meer tot leven. Er  wordt steeds 
meer kopij aangeleverd. Er kan nog veel meer met onze 
site,  dames 1 is dit seizoen begonnen met het heel fanatiek 
bijhouden van de topscoorders. Ik zie het aantal bezoekers 
van de site ook steeds mee oplopen. Wat nog niet iedereen 
weet, is dat wij ook een app hebben. Die kun je vinden 
onder voetbalassist en dan kiezen voor Bernardus. Hierin 
staan o.a. de komende wedstrijden, het laatste nieuws, 
maar ook de eventuele afgelastingen.
Kortom mijn weken zijn behoorlijk oranje-wit gekleurd!

Ik draag het stokje graag over aan Rob Valk. Ik ben heel 
benieuwd naar zijn moment.
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Nico Menken-prijs in ere hersteld

door Dirk Jansen

Jarenlang was de Nico Menken-prijs een 
fenomeen binnen onze vereniging. Deze 
prijs, als eerbetoon aan een gewaar-
deerd vrijwilliger binnen onze club, is door 
Nico Menken, trouw lid, multi-vrijwilliger en 
enkele jaren geleden helaas overleden, ooit 
in het leven geroepen. Uit het jubileumboek 
(40-jarig bestaan) bijgaand artikeltje.

Onze voorzitter Kaspar Scheltema heeft het plan op-
gevat om deze prijs weer nieuw leven in te blazen. Tot 
en met 30 maart kon men zijn/haar stem uitbrengen.
Gevraagd naar een toelichting, meldt Kaspar ons het 
volgende:

Het bestuur weegt alle ingekomen aanbevelingen en 
stemmen en bepaalt uiteindelijk wie de prijs krijgt.
Het aantal stemmen, de argumentatie, de tijd/ 
termijn dat een vrijwilliger actief is en bijzondere 
verdienste(n)/ situatie zijn daarbij belangrijk. We hou-
den nog even als verrassing wat we als prijs uitreiken 
tijdens de vrijwilligersavond en het is zeker de bedoe-
ling dat het weer jaarlijks uitgereikt wordt. Tijdens mijn 
Nieuwjaarsspeech gaf ik al aan dat wij als bestuur 
echt superblij zijn met alle vrijwilligers die Bernardus 
rijk is!
Zonder onze vrijwilligers zou Bernardus niet meer 
kunnen bestaan. Daarom vinden wij het als bestuur 
ook zo belangrijk om dit jaarlijks samen met onze 
vrijwilligers te vieren.

En de Menkenprijs, ja die willen we graag uitreiken 
aan iemand (of groep) die we NU in het bijzonder in 
het zonnetje willen zetten. Natuurlijk is het moeilijk om 
daarbij een keuze te maken, en daarom hebben we 
ook de hulp ingeroepen van de leden die vrijwilligers 
konden aandragen. Uiteindelijk hopen wij als bestuur 
met onze keuze een persoon of groep een extra sti-
mulans te geven en te laten stralen.

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn de 
stembussen nog niet gesloten, maar als het clubblad 
bij u op de mat gevallen is, is de winnaar, winnares op 
groep winnaars wellicht al bekend. De bekendmaking 
staat gepland op zaterdag 16 april, heel toepasselijk 
tijdens de medewerkersavond.



22 23

U
it 

de
 A

D
 (f

eb
ru

ar
i 2

01
6



24

Sinds dit seizoen hebben we bij Bernardus een 
professionele nieuwe Nike-kledinglijn. Met de 
komst van de nieuwe kleding, hebben we ook een 
nieuwe, tweekoppige commissie die verantwoor-
delijk is voor de kleding; in dit stukje maken we 
kennis met Barbara Valk en Marianne de Groot. 
Zij vertellen wie ze zijn, wat hun taken zijn en wel-
ke regels ze gebruiken om alles zo goed mogelijk 
te laten verlopen. En, ze hebben een primeur die 
niet alleen voor spelende leden, maar zeker ook 
voor het trouwe publiek heel interessant is! 

Een kennismaking met 
de nieuwe kledingdames

Marianne (links) en Barbara (rechts)
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Barbara en Marianne, wie zijn jullie en waar 
kunnen Bernardus-leden jullie van kennen?
Barbara: “De meeste mensen kennen mij 
waarschijnlijk als vrouw van Robert en moeder 
van Glenn Valk.” Marianne:  “Dat is bij mij ook 
zo, als vrouw van Peter en moeder van Iris, 
Joost en Pim. Barbara en ik kennen elkaar van 
jaren langs de lijn; Peter en Robert speelden 
samen en later Glenn en Joost ook. Toen zijn 
we samen de kinderspelletjes op Koninginnedag 
gaan organiseren en ongeveer tegelijkertijd 
zijn we gestart bij de schoonmaakploeg op 
maandag.” Barbara vult aan: “Dat doen we 
nog steeds en op een gegeven moment zijn we 
ook de ruimte boven de ingang van de kantine 
gaan onderhouden, dat proberen we steeds 
in een ander thema aan te kleden.”. Marianne: 
“Dankzij Iris, die bij de sponsorcommissie zit, 
zijn we bij het kledingplan terecht gekomen. De 
club investeert voor een groot bedrag in nieuwe 
kleding en dan is het natuurlijk belangrijk dat 
dat goed geregeld is. Barbara en ik wilden dat 
wel op ons nemen.” Barbara: “We wilden het 
doen maar dan wel graag met elkaar, omdat we 
weten dat wij op één lijn zitten.”

Nu zijn jullie dus verantwoordelijk voor de 
nieuwe kleding. Wat houdt dat in en wat is 
er voor de leden veranderd ten opzichte van 
vorige jaren?
“Alle jeugdleden doen mee aan het kledingplan. 
Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat zij zo 
snel mogelijk een volle tas met nieuwe kleding 
kregen, in de juiste maten” begint Marianne. 
Barbara: “We wilden niet steeds hele ruilhandels 
hebben en daarom hebben we in het begin van 
het seizoen passessies gehad waarop elk team 
de tenues gepast heeft. We hebben alle maten 
per persoon opgeschreven. Uiteindelijk hebben 
we alle tassen per team gevuld en uitgedeeld.” 
Marianne vult aan: “Omdat dit echt veel geld 
kost voor onze club, hebben we alles op papier 
staan. De leider heeft bij overhandiging van 
de tas getekend voor ontvangst en het is zijn 
verantwoordelijkheid dat aan het eind van het 
seizoen alles weer netjes terugkomt. Nu elk 
team de kleding heeft, kan het gebeuren dat 
er iets kapot gaat of dat er iets kwijt raakt. Als 

iets kapot is, kan dat geruild worden, als iets 
kwijt is dan kan er tegen vergoeding een nieuw 
exemplaar besteld worden. Dat is waar we ons 
nu vooral mee bezighouden. We hebben nu nog 
kleedkamer 7 in gebruik, maar in de loop van 
het seizoen wordt de ruimte naast het EHBO-
hok voor de kleding.” Barbara: “Eigenlijk is het 
bestellen en beheren van de kleding nu volledig 
in onze handen. Dat geldt ook voor de senioren; 
alleen de gesponsorde seniorenteams hebben 
al nieuwe kleding gekregen, maar ook voor de 
overige senioren is het mogelijk nieuwe kleding 
te bestellen. Ook dat gaat allemaal via ons. De 
kleding bestellen we bij Kjeld van Heijningen van 
Rietveld Seriegrafie, daar heeft Bernardus een 
samenwerking mee voor de nieuwe kledinglijn. 
Al het contact over nieuwe bestellingen loopt via 
ons en Timo van Rietveld. En dat verloopt echt 
heel goed, niet in de laatste plaats dankzij hun 
flexibiliteit. Daar zijn we heel blij mee!” 

Jullie zorgen er dus voor dat alles netjes 
verloopt. Wat zijn de regels?
Barbara: “Regel 1 is: als je iets wilt hebben, dan 
moet je bij ons zijn. We willen graag dat het voor 
iedereen duidelijk is, daarom streven we ook 
naar één loket. Dan hebben we nog een aantal 
wasvoorschriften: de tenues niet weken, wassen 
op maximaal 30 graden, wassen op een volledig 
programma, shirts en broekjes mogen bij 
elkaar maar sokken en het keepersshirt moeten 
apart. Tenues niet in de droger doen, alles 
binnenstebuiten wassen.” Marianne: “Ja, en als 
je iets kwijt raakt dan bestel je dat bij ons nieuw, 
dan betaal je dus wel het volledige bedrag. Als 
het kapot is dan mag je het kosteloos omruilen. 
Deze regels zijn er niet om iemand te pesten, 
maar we willen graag dat iedereen er met beleid 
mee omgaat en dat alles netjes blijft want we 
moeten 3 jaar met deze kleding doen en het is 
gewoon heel kostbaar. Als je iets nodig hebt, 
als je vragen of opmerkingen hebt dan zijn we 
altijd te bereiken op het emailadres kleding@
bernardus.nl. Gedurende het seizoen hebben 
we sowieso twee keer een avond waarop je kunt 
ruilen, die data komen vooraf op de website te 
staan.”
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Wat vinden jullie leuk aan deze functie en wat 
maakt het misschien ook moeilijk? 
Na even denken begint Marianne: “Het is 
sowieso heel leuk dat we het samen doen, 
maar ook dat we zoveel vrijheid van de club 
krijgen om dit naar eigen inzicht op te zetten. We 
hebben ook echt heel veel lol samen.” Barbara: 
“En we mogen als club ook echt wel trots zijn op 
zo’n professionele kledinglijn. Moeilijk was vooral 
in het begin om soms nee te zeggen tegen 
mensen. Je wilt iedereen tevreden stellen en je 
wilt natuurlijk dat iedereen er zo snel mogelijk 
ook zo mooi bij loopt, maar ook wij doen dit in 
onze vrije uurtjes en soms kon het dan gewoon 
niet sneller. Daar hebben we zelf ook weer van 
geleerd. Wat trouwens ook best moeilijk was, is 
het wegdoen van alle oude kleding. Dat roept 
bij sommige mensen ook vragen op omdat er 
best nog behoorlijk wat goede kleding tussen 
zat. Gelukkig is alles naar goede doelen gegaan; 
Hans de Boer heeft de helft opgehaald voor 
Cordaid Memisa.” Marianne: “Ja en Henk de 
Boer heeft een deel opgehaald, inclusief de 
oude shirts van Dames 1 met T.I.B. de Boer als 
shirtsponsor. Deze zijn voor de voetbalclub s.c. 
Lugano bij een ziekenhuis in Tanzania waar Henk 
en zijn vrouw veel voor doen. Gelukkig hebben 
de tenues zo allemaal een tweede leven kunnen 
krijgen maar toch was het best moeilijk te zien 
dat er een aanhanger vol met oranje-witte 
kleding ons terrein verliet.” Barbara verduidelijkt 
waarom dit nodig is: “We hebben te maken met 
sponsors die betalen voor de tenues. Het is naar 
hen toe niet uit te leggen als je nog oude tenues 
behoudt, ook niet voor teams zonder sponsor, 
vandaar dat het op deze manier moet. Gelukkig 
hebben we er hele mooie nieuwe kleding voor 
teruggekregen.”

Naast kledingbeheer voor spelende leden 
willen jullie meer doen in de trant van 
merchandise, kunnen jullie daar meer over 
vertellen? Wanneer kunnen we daar meer 
van verwachten?
“Ja dat klopt, we hebben net paspoppen 
gekocht en die worden binnenkort aangekleed 
zodat ze onze kleding in de kantine kunnen 
showen. We zijn nu aan het zoeken naar 

geschikte Bernardus-paraplu’s, daarnaast 
krijgen we 2 verschillende ‘hoodies’, een in 
oranje-wit en een in grijs-blauw” antwoordt 
Barbara. “Op die hoodies kun je zonder 
bijbetaling je naam, tenuenummer, initialen of 
bijnaam laten drukken. Op de linker borst komt 
s.v. Bernardus te staan. Datzelfde geldt voor de 
Bernardus-trainingspakken die we erbij gaan 
verkopen. Het idee is om eerst te bekijken hoe 
dit loopt, en daarna eventueel uit te breiden met 
andere producten” vult Marianne aan. Ze gaat 
verder: “Op korte termijn komen die paspoppen 
in de kantine, alle artikelen zijn dan te bestellen 
via hetzelfde mailadres kleding@bernardus.nl. 
Voor de toekomst zijn er zelfs al ideeën voor een 
echte webshop.”

Jeugdleden met trainingspakken

Een aantal jeugdteams heeft naast 
tenues ook trainingspakken gesponsord 
gekregen. Omdat deze trainingspakken 
een aantal seizoenen mee moeten 
gaan, is het belangrijk dat je hier zuinig 
op bent. Om dezelfde reden is er ook 
een aantal regels opgesteld door de 
sponsorcommissie:

• Als teamlid heb je een trainingspak 
tot je beschikking die je draagt als 
je op de wedstrijddag van je team 
op weg bent naar de wedstrijd en 
als je terug naar huis gaat; als je 
na de wedstrijd met vriendjes of 
vriendinnetjes gaat spelen, moet je 
dit trainingspak uittrekken.

• Bij het bezoeken van een 
thuiswedstrijd van Bernardus 1 of 
Bernardus Dames 1 is het toegestaan 
het trainingspak te dragen, maar 
er mag in het trainingspak, dat 
eigendom blijft van Bernardus, niet 
gevoetbald worden.

• Als je trainingspak onverhoopt kapot 
gaat, meld dit dan aan de leiders 
van je team, zodat zij het door 
kunnen geven aan de dames van de 
kledingcommissie.
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In de redactievergadering van 
de maand maart besloten mijn 
mede-redactieleden dat ik de 
gelukkige was die een verslag 
mocht gaan maken van een 
bingoavond. Vol goede moed 
toog ik op vrijdag 11 maart jl. naar 
het clubhuis waar de voorlaatste 
bingoavond van het seizoen 
gehouden zou worden.

Bingo, al 35 jaar een suc       cesnummer bij Bernardus

door Dirk Jansen



28 29

Bingo, al 35 jaar een suc       cesnummer bij Bernardus

Het is een uur of tien als ik de 
zaal betreed,  je kan er een speld 
horen vallen, waar zo’n 100 man 
(overwegend vrouw) in opperste 
concentratie gebogen zitten over 
een of meerdere bingokaartjes; 
bingostift in de aanslag. Sjaak 
Wortman al vanaf de beginjaren 
de showmaster van het 
evenement en bezig aan zijn 
afscheidstournee, zit als een 
koning op zijn troon achter het 
elektronisch bingo-apparaat, 
die voor velen van deze 
avond een zeer geslaagde 
of tegenvallende avond zal 
maken.
De 100 deelnemers, het is
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nog een rustige avond laat ik mij vertellen, 
hebben €12,- betaald om 13 rondjes te 
mogen bingoën en mee te dingen naar 
de uiteindelijke hoofdprijs van €115,- aan 
waardebonnen.

De laatste jaren wordt er 8x per seizoen 
een bingoavond georganiseerd, maar in 
de beginjaren ’80 toen Sjaak het bingo 
samen met Karel Selier opzette en later 
met maat Bernard van der Laan (als duo 
‘hij en ik’) was dit slechts 3x per jaar met 
zo’n 40 deelnemers. In de loop der jaren is 
er heel wat veranderd in de techniek. In die 
beginjaren werden de nummers getrokken 
met behulp van een soort hamstercarrousel 
waarin de balletjes rond gedraaid werden 
en er handmatig uitgehaald werden. Later 
werd dit systeem vervangen door een soort 
blaasapparaat waar de nummers stuk voor 
stuk uitgeblazen werden en tegenwoordig 
dus full-electronic.

Ook wat prijzen betreft, is er wel het een 
en ander veranderd; tuinsets, tv’s en vooral 
ook veel vleesprijzen (“Wie er een gat in zijn 
panty heeft, mag 3 kg kippenpoten komen 
halen”) waren gewilde prijzen, terwijl het 
accent tegenwoordig wat meer verschoven 
is naar de waardebon.

Enigszins beschroomd probeer ik, zonder 
de deelnemers te storen, met mijn digitale 
camera wat plaatjes te schieten. De flitser 
leidt kennelijk toch een aantal deelnemers 
af, wat mij op enkele vernietigende blikken 
komt te staan. Even een praatje maken 
met barman Toon kan ik ook maar beter 
achterwege laten.

Na een aantal bingorondes wordt de 
gokbehoefte op een andere manier ingevuld, 
de loterij.
De commissieleden Ans van der Linden, 
Wim en Sija van der Meij, Angela en Greet 
Niezen, Marijke Koot en Sjaak en vrouw Riet 

brengen lootjes aan de man/vrouw voor 25 
cent per stuk. De halve kantine staat vol met 
planten, bloemen en andere prijzen en alles 
moet eruit. De lootjes vinden gretig aftrek 
en na de loterij gaan we weer  vrolijk verder 
met de bingo, de zogeheten gokronde, het 
nummer wat valt is een geldprijs in euro’s 
voor de eerste geldige bingo. Een wijze les 
uit het verleden leert om je bingobriefje niet 
direct weg te gooien na de call “bingo”, want 
het is wel eens voorgekomen dat de bingo 
vals/ niet correct was en iedereen weer op 
zoek moest in de prullenbakken naar het 
reeds weggegooide bingobriefje. Dat zal een 
hoop paniek gegeven hebben.

Gezien de grote schare trouwe bingospelers 
die iedere keer weer op dit evenement 
afkomen, mag duidelijk zijn dat de 
bingoavonden bij onze vereniging zeker 
in een grote behoefte voorzien en de 
komende jaren niet weg te denken zijn van 
de activiteitenkalender. Dat zal dan wel 
gaan gebeuren zonder Sjaak Wortman die 
aangegeven heeft er na 35 jaar een punt 
achter te gaan zetten. Ongetwijfeld zal de 
commissie een waardig opvolger voor Sjaak 
weten te vinden, die door zijn jarenlange 
inzet een welkome financiële bijdrage aan de 
clubkas geleverd heeft.

Sjaak, Riet, bedankt voor al die mooie 
bingojaren.
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Begin februari kreeg ik een 
berichtje van Marcel Vondeling 
dat er op 25 maart weer een 
voetbalquiz voor tweetallen 
zou zijn bij Bernardus.

Tja een voetbalquiz; wat moet je erover zeg-
gen? Het is aan het vrouwelijke geslacht 
moeilijk uit te leggen dat wij mannen het leuk 
vinden om je gesprekpartners af te troeven 
met parate (in dit geval voetbal-) kennis. Want 
in principe hebben onze partners, zussen, 
moeders of andere relaties van het vrouwelijke 
geslacht gewoon gelijk. Want ben je slimmer 
als je binnen een fractie van een seconde de 
Denen kunt opnoemen welke na het jaar 2000 
bij PSV gespeeld hebben? Ben je leuker als 
je na amper nadenken op de naam komt van 
de speler die samen met J.P. de Jong record-
houder is met het aantal rode kaarten in de 
eredivisie? En steel je de show als je tussen 
neus en lippen de vier internationals op kunt 
ratelen die nu nog actief zijn in het betaalde 
voetbal met een achternaam die begint met 
de letter P? Het antwoord is nee, uiteraard 
niet. Maar laat ons nou lekker. Wij vinden dat 
leuk en gezellig. Biertje, een paar bitterballen 
en iemand die een paar vragen voorleest…. 
en kijk eens aan, de kantine zit vol. Het gros 
van de deelnemers was uiteraard van Bernar-
dus zelf, maar ook Hazerswoudse Boys en 
vv Koudekerk waren goed vertegenwoordigd. 
Na 90 vragen mochten de beste zes teams 
onderling uitmaken in de finale wie zich voor 
één jaar de voetbalfeitjeskenners van Bernar-
dus mogen noemen. Na de eindstrijd van nog 
eens 10 vragen waren de winnaars bekend. 
Deze twee voetbalkenners kwamen van ARC 
uit Alphen ad Rijn, namelijk het team De Buren 
(Niels en Richard Kranenburg). De poedelprijs 
mag uiteraard ook niet onvermeld blijven: de 
rode lantaarn ging naar het team van Gorky 

Voetbalquiz 25 maart 2016

(Marcel van Gorkum en Rudi vd Berg). Al met 
al was het een zeer geslaagde avond. Vanaf 
deze plaats wil ik graag Marcel Vondeling 
bedanken voor het bedenken en presenteren 
van zijn (soms erg moeilijke) vragen. Ook is 
een bedankje op zijn plaats aan de na-kijkers 
van de antwoorden  en de andere vrijwilligers 
welke deze avond mogelijk hebben gemaakt.

Met zwart-witte groet,
Jan Sol

 1. Niels Kranenburg en Richard Kranenburg

 2. Indra Verweij en Derrick Hesseling

 3. Jan van Beusekom en John Hogenes

 4. Luc de Jong en Mike van Velzen

 5. Rick Geerlof en Yoeri Verweij

 6. Peter Vonk en John Kraan

45. Marcel van Gorkum en Ruud vd Berg
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Afgelopen maanden is voor het vierde jaar op rij door een paar 
enthousiastelingen de Bernardus Kwis georganiseerd.  
Op 4 vrijdagen in oktober, november, januari en februari 
stroomt de kantine weer vol om allerlei vragen te 
beantwoorden. Gemiddeld zijn er ongeveer 15 teams van rond 
de 5 personen aanwezig die met elkaar de strijd aangaan. 
Iedere kwisavond wordt door de organisatie een paar 
thema’s verzonnen waarover de vragen gaan, zoals sport, 
aardrijkskunde, film/tv, geschiedenis, actualiteit, muziek en de 
beruchte hersenkrakers. Tussendoor nog een rode draad met 
meestal foto’s van personen, gebouwen, steden etc. Nieuw dit 
jaar was het voorlezen van een (saai) verhaal, waarover vragen 
gesteld werden. Aan het begin van de avond moet je op een 
van de thema’s een joker inzetten, zodat je dubbele punten 
voor die ronde ontvangt, wat grote gevolgen kan hebben voor 
de stand (later meer hierover). Aan het eind van de avond wordt 
er een stand opgemaakt en de eerste 3 teams krijgen een leuk 
prijsje. Na de vier avonden is er ook nog een totaalstand en is 
er weer voor de 3 bovenste teams een prijsje. 

Bernardus Kwis 2015/2016
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De eerste 3 jaren kenden 3 verschillende 
winnaars, waarbij de verschillen steeds erg 
klein waren, dus de spanning groot. Ook 
voor dit jaar waren deze teams weer favoriet 
(Puntje van de tong, Gollem’s team en Bij 
elkaar geraapt zooitje). Op de eerste avond, 
waarin 1 ronde de vragen gingen over Sjaak 
Straver en Jan de Groot,  was het Gollem’s 
team dat hun favorietenrol waarmaakte 
en de eerste plaats haalde met een kleine 
voorsprong op de verrassing van dit seizoen, 
Het Q team. Dit team bungelde de eerste 3 
jaren ergens onderin, maar heeft zich dit jaar 
spectaculair versterkt waardoor het mee-
draaide in de top, want ook op de tweede 
avond behaalde het de 2e plaats net achter 
Bram weet ’t wel. In de tussenstand na 2 
avonden stond het Q team daardoor boven-
aan. 

Op de derde avond leek de beslissing ge-
maakt te zijn. Puntje van de tong won met 
grote overmacht deze avond en nam daar-

door de leiding over van Team Q. Met nog 
1 avond te gaan had Puntje van de tong 
1,5 punten voorsprong op grote rivaal Gol-
lem’s team en 3,5 punten op het Q team. De 
laatste avond zou dus de beslissing moeten 
brengen. Om zeker te zijn van de overwin-
ning had teamcaptain Wouter 2 ervaren rot-
ten ingehuurd. En zeker toen hij de thema’s 
van deze avond zag, wist hij helemaal zeker 
dat de overwinning hen niet meer kon ont-
gaan. De joker werd bij sport ingezet, omdat 
hij veel vertrouwen had in de 2 ervaren rotten 
die zelfs sportvragen over de jaren ‘50 en 
‘60 zouden weten. Het thema hersenkrakers 
hebben ze niet genomen omdat de team-
captain niet genoeg vertrouwen in Jorrit en 
Roeland had, ondanks dat zij bijna de hele 
dag hun hersenen kraken bij ‘alles’ wat ze 
doen. Bij het Gollems team wist Frits zeker 
dat zij de joker bij hersenkrakers moesten in-
zetten omdat “we daar altijd alles goed heb-
ben”, zoals Frits dat op overtuigende wijze 
kan vertellen. En die keuze bleek beslissend, 
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Frits kreeg gelijk, de sportvragen waren heel 
moeilijk en de hersenkrakers waren goed te 
doen. Gollems team behaalt dankzij de joker 
de overwinning deze avond en daardoor ook 
de eindzege. Puntje van de tong kwam over 
4 avonden slechts 1 puntje tekort. En omdat 
de leden van deze 2 teams elkaar heel goed 
kennen, was dit resultaat extra zuur voor 
Puntje van de tong. Team Q behaalde een 
uitstekende derde plaats.
Na de kwis wordt er, zoals altijd, weer lek-
ker gediscussieerd over de vragen onder het 
genot van een biertje (of ander drankje). 

Gelukkig heeft de organisatie aangegeven 
om volgend jaar de 5e editie van de Bernar-
dus Kwis te organiseren en iedereen kijkt 
weer uit naar het nieuwe seizoen. Namens 
alle deelnemers wil ik de organisatie weer 
bedanken voor dit seizoen: 
Peter de Brabander, één van de vragen-
makers die tijdens de avond voor de drank 
zorgt. 

Bart de Roo, ook één van de vragenmakers 
en de kwismaster die op zijn heel eigen wijze 
de vragen stelt. 
Ton van Rooijen, die vooral de hersen-
krakers maakt en de vragen zo stelt dat er 
soms meerdere antwoorden mogelijk zijn, 
waardoor de kwismaster de discussies die 
daarbij ontstaan in goede banen moet lei-
den, dit tot groot genoegen van Ton. Ronald 
Wagenvoort, ook vragenmaker en hoofd van 
de jury, die totaal onpartijdig is ondanks dat 
een familielid de eerste plaats heeft gehaald 
en natuurlijk Cor Hoogendijk, die de vragen 
voorziet van plaatjes, filmpjes en muziek.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen, maak 
een team van ongeveer 5 personen en doe 
volgend seizoen mee! Het is gezellig en je 
leert er ook nog wat van. Zodra de data voor 
het nieuwe seizoen bekend zijn, wordt dat 
vermeld op onze website en in het clubblad. 

Het Gollem’s Team
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EINDSTAND	  BERNARDUSKWIS	  2015-‐2016	  

	   	   	   	   	   	  
Stand	   	  	  	  	  	  	  	  	  TEAM	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LEIDER	   	  	   1	   2	   3	   4	   Totaal	  

1	   GOLLEM'S	  TEAM	   MARCEL	  WAGENVOORT	   	  	   106,5	   102	   101	   96,5	   406	  

2	   PUNTJE	  VAN	  DE	  TONG	   WOUTER	  V.D.MEER	   	  	   99	   103	   109	   94	   405	  

3	   HET	  Q	  TEAM	   ANJA	  DE	  JONG	   	  	   105,5	   103,5	   98,5	   93	   400,5	  

4	   BIJ	  ELKAAR	  GERAAPT	  ZOOITJE	   LIKE	  VAN	  BEEK	   	  	   96	   94	   107,5	   84	   381,5	  

5	   VETERANEN	  1	   GIJS	  V.D	  SLUIS	   	  	   90,5	   93,5	   87,5	   86,5	   358	  

6	   KOOTVIOLEN	   STEFAN	  KOOT	   	  	   88,5	   94,5	   96,5	   77,5	   357	  

7	   OUDE	  VELD	   BERT	  MEIJER	   	  	   91	   80	   95,5	   86	   352,5	  

8	   BRAM	  WEET	  'T	  WEL	   BRAM	  LIEVERSE	   	  	   85	   104	   79	   81	   349	  

9	   FAM.	  DE	  GROOT	   ARNO	  DE	  GROOT	   	  	   89,5	   86	   83	   86,5	   345	  

10	   VERBEIJ	   TOM	  VERBEIJ	   	  	   74,5	   95,5	   85	   83,5	   338,5	  

11	   KANSLOOS	   DIANA	  DE	  ROO	   	  	   80,5	   85,5	   91	   80	   337	  

12	   MIEKIES	   ANNEMIEKE	  DE	  JONG	   	  	   86,5	   93,5	   78,5	   73	   331,5	  

13	   COEN'S	  ANGELS	   IRIS	  DE	  GROOT	   	  	   86	   94,5	   79,5	   61	   321	  

	  

14	   KWISNIKS	   PETER	  DE	  GROOT	   	  	   85,5	   94,5	   95,5	   0	   275,5	  

15	   BERNARDUS	  3	   FRANK	  MENKEN	   	  	   93,5	   0	   84	   69	   246,5	  

16	   LONELY	  AT	  THE	  TOP	   NORBERT	  JANSEN	   	  	   0	   97,5	   0	   79,5	   177	  

Winnaars 2015/2016
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Smallsteps en SpartainFit (bootcamp)
Smallsteps en  SpartainFit (bootcamp)  
tevreden  gebruikers van ons complex 

 
De redactie van het clubblad heeft de gebruikers van ons sportcomplex, Kinderopvang 
Smallsteps en SpartainFit, gevraagd iets te vertellen in het clubblad over hun activiteiten. 
Frony te Winkel (Smallsteps) en Henk-Jan Schipper (SpartainFit) gaven hier graag 
gehoor aan. 
 
 
Buitenschoolse Opvang Blitz Sport van Smallsteps Kinderopvang 
Bso Blitz Sport is gehuisvest in Voetbalvereniging Bernardus, aan de rand van de 
woonwijk Hazerswoude Rijndijk, met een vrij uitzicht over prachtige weilanden.  
Dit maakt onze locatie heel geschikt voor het voeren van het thema Actief in Beweging. 
De kinderen en pedagogisch medewerkers maken gebruik van de kantine, de 
bestuurskamer, het hoofdveld en een zijveld. 
 

  
 
Bso Blitz Sport is een Sport en Spel bso, dat wil zeggen dat er vooral sport en 
spelactiviteiten aangeboden worden. Wij willen kinderen meegeven dat sporten belangrijk, 
gezond en leuk is. We stimuleren kinderen dan ook om mee te doen aan de 
sportactiviteiten of om zelf te gaan sporten en bewegen op de bso. Aangezien het hun vrije 
tijd is, wordt er rekening gehouden met hun wensen aan sport- en spelaanbod. De 
kinderen hebben ook inspraak in de activiteiten die we aanbieden.  
 
Elke dag kunnen kinderen deelnemen aan een gezamenlijke activiteiten. Dit zijn 
activiteiten die passen bij hun leeftijd, hun interesses en die uitdagend zijn. Deze 
activiteiten vinden plaats op het hoofdveld en de zijvelden. Bij slecht weer wijken we uit 
naar de kantine of naar Sporthal de Cirkel aan de overkant. Het activiteitenprogramma is 
te lezen op het prikbord in de kantine. Kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteit ze 
willen doen en hoe lang. Kinderen die het moeilijk vinden een keuze te maken, 
begeleiden we hierin. 
 
Omdat we op drukke dagen meer dan 30 kinderen opvangen, besteden we extra 
aandacht aan de emotionele veiligheid van kinderen. De kinderen weten in welke groep 
welke pedagogisch medewerker een activiteit doet, kinderen kunnen altijd naar de eigen 
pedagogisch medewerker gaan met vragen. Omdat de kinderen in alle ruimten kunnen 
spelen, kennen ze alle pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers houden 
de kinderen in de gaten en kijken of zij zich prettig voelen en of extra begeleiding nodig 
is. Mocht er iets zijn dat een kind liever met de eigen pedagogisch medewerker bespreekt 
of in de buurt van de eigen pedagogisch medewerker wil blijven, kan dat altijd. 

Er zijn twee scholen in Hazerswoude Rijndijk waarvan wij de kinderen lopend ophalen,            
de Steijaart en de Tweeklank. De kinderen van de Steijaart worden om 15.00u 
opgehaald, waarna gezamenlijk aan tafel fruit gegeten wordt in de bestuurskamer van de 
voetbalvereniging, hierna gaan de kinderen omkleden. De kinderen van de Tweeklank 
komen om 15.30u uit school en gaan omkleden nadat zij fruit en drinken genuttigd 

Smallsteps en  SpartainFit (bootcamp)  
tevreden  gebruikers van ons complex 

 
De redactie van het clubblad heeft de gebruikers van ons sportcomplex, Kinderopvang 
Smallsteps en SpartainFit, gevraagd iets te vertellen in het clubblad over hun activiteiten. 
Frony te Winkel (Smallsteps) en Henk-Jan Schipper (SpartainFit) gaven hier graag 
gehoor aan. 
 
 
Buitenschoolse Opvang Blitz Sport van Smallsteps Kinderopvang 
Bso Blitz Sport is gehuisvest in Voetbalvereniging Bernardus, aan de rand van de 
woonwijk Hazerswoude Rijndijk, met een vrij uitzicht over prachtige weilanden.  
Dit maakt onze locatie heel geschikt voor het voeren van het thema Actief in Beweging. 
De kinderen en pedagogisch medewerkers maken gebruik van de kantine, de 
bestuurskamer, het hoofdveld en een zijveld. 
 

  
 
Bso Blitz Sport is een Sport en Spel bso, dat wil zeggen dat er vooral sport en 
spelactiviteiten aangeboden worden. Wij willen kinderen meegeven dat sporten belangrijk, 
gezond en leuk is. We stimuleren kinderen dan ook om mee te doen aan de 
sportactiviteiten of om zelf te gaan sporten en bewegen op de bso. Aangezien het hun vrije 
tijd is, wordt er rekening gehouden met hun wensen aan sport- en spelaanbod. De 
kinderen hebben ook inspraak in de activiteiten die we aanbieden.  
 
Elke dag kunnen kinderen deelnemen aan een gezamenlijke activiteiten. Dit zijn 
activiteiten die passen bij hun leeftijd, hun interesses en die uitdagend zijn. Deze 
activiteiten vinden plaats op het hoofdveld en de zijvelden. Bij slecht weer wijken we uit 
naar de kantine of naar Sporthal de Cirkel aan de overkant. Het activiteitenprogramma is 
te lezen op het prikbord in de kantine. Kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteit ze 
willen doen en hoe lang. Kinderen die het moeilijk vinden een keuze te maken, 
begeleiden we hierin. 
 
Omdat we op drukke dagen meer dan 30 kinderen opvangen, besteden we extra 
aandacht aan de emotionele veiligheid van kinderen. De kinderen weten in welke groep 
welke pedagogisch medewerker een activiteit doet, kinderen kunnen altijd naar de eigen 
pedagogisch medewerker gaan met vragen. Omdat de kinderen in alle ruimten kunnen 
spelen, kennen ze alle pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers houden 
de kinderen in de gaten en kijken of zij zich prettig voelen en of extra begeleiding nodig 
is. Mocht er iets zijn dat een kind liever met de eigen pedagogisch medewerker bespreekt 
of in de buurt van de eigen pedagogisch medewerker wil blijven, kan dat altijd. 

Er zijn twee scholen in Hazerswoude Rijndijk waarvan wij de kinderen lopend ophalen,            
de Steijaart en de Tweeklank. De kinderen van de Steijaart worden om 15.00u 
opgehaald, waarna gezamenlijk aan tafel fruit gegeten wordt in de bestuurskamer van de 
voetbalvereniging, hierna gaan de kinderen omkleden. De kinderen van de Tweeklank 
komen om 15.30u uit school en gaan omkleden nadat zij fruit en drinken genuttigd hebben. Er zijn twee scholen in Koudekerk aan den Rijn waarvan wij een en twee 
kinderen ophalen, de Rank (14.30u) en de Rijnschans (15.15u). Deze kinderen worden 
door een pedagogisch medewerker met auto voorzien van stoelverkleiners opgehaald. 

Tijdens de intakegesprekken met ouders en in de maandelijkse nieuwsbrieven wordt de 
sportkalender met activiteiten aan ouders medegedeeld, dit geldt ook voor de activiteiten 
en opvang in de vakanties. 

Tussen 16.15 en 17.15 uur na het fruit eten, drinken en omkleedmoment worden sport 
en spelactiviteiten aangeboden, zie hieronder de voorbeeld-sportkalender. Deze wordt 
maandelijks gecommuniceerd via de nieuwsbrief en/of memobord. De activiteiten sluiten 
aan bij de leeftijd van de kinderen. Aan deze activiteiten zit geen verplicht karakter, 
echter kinderen worden hierin wel gestimuleerd om mee te doen. 
Deze kinderen gaan met de pedagogisch medewerker een andere activiteit uitvoeren 
bijvoorbeeld knutselen, met lego bouwen en/ of gewoon vrij spelen. 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
5 tikspelen 6 lijnen 

tikspel 
7 
 
 
 
 
 
 

8 voetbal 9 kleurenspel 10 11 

12 slagbal 13 Lijnbal 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

15 
tikspelen 

16 
Barbapappa 
spel 

17 18 

19 levend 
kwartetspel 
 
 
 
 
 

20 
chaos-
doelen-
spel 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 Lijnbal 
 

23 tikspelen 24 25 

26 voetbal 
 
 
 
 
 
 

27 
Levend 
stratego 

28 29 hockey 30 
verstoppertje 

31 1 

 
Elke zes tot acht weken is er een kinderoverleg bij BSO Blitz Sport, hierin worden 
afspraken vastgelegd en ideeën bedacht door de kinderen zelf, waarbij samen met de 
pedagogisch medewerker wordt gekeken of deze haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen 
worden. Dit overleg is voorlopig voor kinderen vanaf zeven jaar. 

BSO Blitz Sport heeft een Oudercommissie van vijf leden, een voorzitter, 
penningmeester, secretaris en 2 algemene leden. Regelmatig schrijven zij een stukje 
voor ouders in de nieuwsbrief. Er wordt vier keer per jaar vergaderd. 
De contactgegevens van de oudercommissie hangen op het bord. 
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Vanaf oktober 2013 huurt Smallsteps kinderopvang de ruimtes van Voetbalvereniging 
Bernardus. Er is een goede samenwerking tussen Bernardus en Smallsteps middels 
regelmatig overleg tussen beide partijen. 
 
Voor meer informatie en of een vrijblijvende rondleiding kunt u bellen of mailen naar 
Locatiemanager Frony te Winkel, tel: 06-15827771 of frony.tewinkel@smallsteps.info of 
blitzsport@smallsteps.info. 
 
 
OCR Team SpartainFit Netherlands, de eerste OCR (obstacle 
course racing) vereniging van Nederland, voelt zich thuis bij S.V. 
Bernardus 
	  
Het zal de meeste leden en bezoekers van Bernardus niet zijn ontgaan dat er de laatste 
tijd nogal wat veranderd is op het terrein. Aan de zuidkant is afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het opbouwen van een parcours met hindernissen waar een relatief nieuwe sport 
beoefend wordt. Veel van jullie hebben al gezien hoe SpartainFit zijn leden traint op 
conditie, kracht, behendigheid en doorzettingsvermogen. Een aantal lezers is zelfs de 
uitdaging al eens aangegaan om een of meerdere trainingen mee te doen. 
 
SpartainFit is een initiatief van Henk-Jan Schipper die in 2012 voor het eerst in aanraking 
kwam met obstacle course racing. Toen Henk-Jan voor het eerst een obstaclerun van 
Mud Masters had gelopen, was hij meteen verkocht. Vol enthousiasme stortte hij zich in 
deze nieuwe sport en probeerde in 2013 alle evenementen bij te wonen. Dit deed hij met 
een behoorlijk succes zodat hij al snel de eerste sponsors op zijn kleding kon laten 
drukken. De passie voor de sport bleef groeien en dat maakte dat Henk-Jan in 2014 bij 
de wereldkampioenschappen in Cincinnati, Ohio, een 17e plek behaalde op de 
wereldranglijst! 
 
In datzelfde jaar is het idee ontstaan om zelf trainingen te ontwikkelen gericht op OCR. 
Henk-Jan was op dat moment al actief als trainer voor bootcamps, waarvoor hij zijn 
materialen op mocht slaan in een ruimte onder de Sjaak Straver tribune. Nu was de 
volgende uitdaging om obstakels te bouwen en te plaatsen, want een obstakeltraining 
zonder hindernissen is wel heel beperkt. 
 
Gelukkig waren de gemeente en Peter, (de toenmalige voorzitter van Bernardus) snel 
enthousiast voor uitbreiding van het sportaanbod op het terrein. Na het maken van een 
aantal afspraken kon de ‘monkeybars’ als eerste hindernis geplaatst worden. Nu, ruim 
een jaar later, heeft SpartainFit bewezen een serieuze partij te zijn die wordt gedreven 
door ambitie. Dat blijkt wel als je nu kijkt naar de hoeveelheid en kwaliteit van de 
hindernissen en de activiteiten die SpartainFit inmiddels aanbiedt. 
 
Vorig jaar heeft SpartainFit kinderen de gelegenheid geboden om op koningsdag een 
speciaal aangelegd parcours voor kinderen te laten verkennen. En in overleg met Caspar, 
de huidige voorzitter van Bernardus, is besloten om ook dit jaar weer een kinderparcours 
te plaatsen. Ook zal SpartainFit zich met de koningsspelen inzetten voor sport en 
bewegen bij groepen van de basisschool. Maar dat is nog niet alles, rond het schrijven 
van dit stuk is men in samenwerking met de organisatie van ROPArun druk met het 
organiseren van The SpartainFit Marines Run op 28 maart. 
 
SpartainFit is blij met de samenwerking met Bernardus, in het begin was het natuurlijk 
voor beide partijen een beetje aftasten en vooral voor Bernardus zal het even aankijken 
geweest zijn wat die nieuwe gasten nou eigenlijk allemaal van plan zijn op het terrein. 
Nu zijn we aardig aan elkaar gewend en samen kunnen we een mooi platform creëren 
voor een breed sportaanbod in de buurt. Uiteindelijk willen beide partijen de inwoners 
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Het zal de meeste leden en bezoekers 
van Bernardus niet zijn ontgaan dat er 
de laatste tijd nogal wat veranderd is op 
het terrein. Aan de zuidkant is afgelopen 
jaar hard gewerkt aan het opbouwen van 
een parcours met hindernissen waar een 
relatief nieuwe sport beoefend wordt. Veel 
van jullie hebben al gezien hoe Spartain-
Fit zijn leden traint op conditie, kracht, 
behendigheid en doorzettingsvermogen. 
Een aantal lezers is zelfs de uitdaging al 
eens aangegaan om een of meerdere trai-
ningen mee te doen.

SpartainFit is een initiatief van Henk-Jan 
Schipper die in 2012 voor het eerst in aanraking 
kwam met obstacle course racing. Toen Henk-
Jan voor het eerst een obstaclerun van Mud 
Masters had gelopen, was hij meteen verkocht. 
Vol enthousiasme stortte hij zich in deze nieuwe 
sport en probeerde in 2013 alle evenementen 
bij te wonen. Dit deed hij met een behoorlijk 
succes zodat hij al snel de eerste sponsors op 
zijn kleding kon laten drukken. De passie voor 
de sport bleef groeien en dat maakte dat Henk-
Jan in 2014 bij de wereldkampioenschappen in 
Cincinnati, Ohio, een 17e plek behaalde op de 
wereldranglijst!

In datzelfde jaar is het idee ontstaan om zelf 
trainingen te ontwikkelen gericht op OCR. Henk-
Jan was op dat moment al actief als trainer 
voor bootcamps, waarvoor hij zijn materialen 
op mocht slaan in een ruimte onder de Sjaak 
Straver tribune. Nu was de volgende uitdaging 
om obstakels te bouwen en te plaatsen, want 
een obstakeltraining zonder hindernissen is wel 
heel beperkt.

Gelukkig waren de gemeente en Peter, 
(de toenmalige voorzitter van Bernardus) 
snel enthousiast voor uitbreiding van het 
sportaanbod op het terrein. Na het maken van 
een aantal afspraken kon de ‘monkeybars’ als 
eerste hindernis geplaatst worden. Nu, ruim een 
jaar later, heeft SpartainFit bewezen een serieuze 
partij te zijn die wordt gedreven door ambitie. 

Dat blijkt wel als je nu kijkt naar de hoeveelheid 
en kwaliteit van de hindernissen en de 
activiteiten die SpartainFit inmiddels aanbiedt.

Vorig jaar heeft SpartainFit kinderen de 
gelegenheid geboden om op koningsdag een 
speciaal aangelegd parcours voor kinderen te 
laten verkennen. En in overleg met Caspar, de 
huidige voorzitter van Bernardus, is besloten om 
ook dit jaar weer een kinderparcours te plaatsen. 
Ook zal SpartainFit zich met de koningsspelen 
inzetten voor sport en bewegen bij groepen 
van de basisschool. Maar dat is nog niet 
alles, rond het schrijven van dit stuk is men in 
samenwerking met de organisatie van ROPArun 
druk met het organiseren van The SpartainFit 
Marines Run op 28 maart.

SpartainFit is blij met de samenwerking met 
Bernardus, in het begin was het natuurlijk voor 
beide partijen een beetje aftasten en vooral voor 
Bernardus zal het even aankijken geweest zijn 
wat die nieuwe gasten nou eigenlijk allemaal van 
plan zijn op het terrein. Nu zijn we aardig aan 
elkaar gewend en samen kunnen we een mooi 
platform creëren voor een breed sportaanbod 
in de buurt. Uiteindelijk willen beide partijen 
de inwoners van de gemeente stimuleren in 
beweging te komen en de sociale cohesie in de 
regio versterken.

Het is voor de SpartainFit ideaal dat er gebruik 
gemaakt kan worden van de faciliteiten van 
Bernardus. Als je nat en onder de modder klaar 
bent met trainen is het heel fijn als je jezelf even 
af kan spoelen onder de douche en om kan 
kleden voordat je weer in de auto stapt.

Het plaatsen van de opslagcontainer heeft 
helaas wat schade aan de bestrating opgeleverd, 
maar dat is inmiddels gerepareerd. SpartainFit is 
van goede wil en wil dat ook uitdragen naar de 
omgeving. Zo houden we samen een oogje in 
het zeil als we op het terrein zijn en zijn we aan 
het kijken hoe Bernardus ook gebruik kan maken 
van trainingen van SpartainFit. 

Op dinsdag- en donderdagavond geeft Henk-

OCR Team SpartainFit Netherlands,          de eerste (Obstacle Course Racing) 
vereniging van Nederland, voelt zich         thuis bij S.V. Bernardus
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Jan training van 20:00 tot 21:00, ook worden 
er in het weekend trainingen gegeven aan 
groepen. In de toekomst wil SpartainFit op 
woensdagochtend training gaan geven en in 
de middag een programma aanbieden voor 
kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.

Wil jij graag een keer aansluiten bij een training? 
Of met je werk, vrienden, vrijgezellen- of een 
andere groep een training of teambuilding 
volgen? Neem dan even contact op via info@
spartainfit.com. Kijk verder eens op de website 
www.spartainfit.com hier kun je meer informatie 
vinden over de activiteiten en OCR. Ook kun je 
daar terecht voor kleding voor obstacle course 
racing en buitensport.

Heb je ideeën voor een arrangement, training of 
een feest? SpartainFit denkt graag met je mee!

OCR Team SpartainFit Netherlands,          de eerste (Obstacle Course Racing) 
vereniging van Nederland, voelt zich         thuis bij S.V. Bernardus
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XXL BINGO 
 

Op zaterdag 11 juni organiseert de evenementencommissie een 
extra lange bingo inclusief buffet. Dit alles staat in het teken 

van onze bingomaster Sjaak Wortman en natuurlijk zijn vrouw 
Riet. Want na meer dan 20 jaar hangt Sjaak helaas zijn 
bingomicrofoon aan de wilgen. Ook Riet heeft altijd haar 

steentje bijgedragen door lootjes te verkopen en planten rond 
te brengen. 

Na een aantal pogingen om Sjaak toch nog over te halen, is het 
ons helaas niet gelukt, en draait hij echt zijn laatste 
bingoseizoen. 
 
Daarom op 11 juni a.s. een speciale editie met natuurlijk de 
reguliere bingo maar ook een aantal verrassende aspecten en 
natuurlijk een heerlijk buffet. 
Dit alles voor een bedrag van 30 euro (dit is excl. loterij, drank 
en speciale bingorondes). De bingo start om 16.00 uur en we 
proberen te eindigen rond 23.00 uur. 
 
Kaarten zijn er nog genoeg dus bestel ze snel via: 
marijkekoot@gmail.com of vanderlinden@casema.nl  
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Het kassasysteem is zelfs uitgerust met 
een contactloze pinconstructie, wat 
tegenwoordig natuurlijk ideaal is omdat 
het supersnel gaat.
Maar ook het streven naar weinig cash 
speelt hierbij een rol en zal in de 
toekomst steeds meer een feit worden.

Maar bij alles heb je altijd voordelen maar 
ook nadelen. Een groot nadeel is het 
wachten op elkaar bij het afrekenen, hier 
ontkom je niet aan, en de klanten zullen 
iets langer moeten wachten. Een tweede 
kassa zal in de toekomst ook meer dan 
welkom zijn, zeker in de snackcorner.

Toch wil ik graag afsluiten met nog een 
voordeel, er is veel meer te controleren 

dan voorheen, transacties, omzet, maar 
ook een exacte productverkoop en in de 
toekomst misschien ook nog 
voorraadbeheer.

Ook de bonnetjes voor de keuken zijn erg 
makkelijk.

Kortom, het is voor iedereen even 
wennen, maar het gaat zeker z’n 
vruchten afwerpen.

Nieuw kassasysteem
Waarschijnlijk is het de meesten al 
opgevallen, maar sinds januari 
werken onze barmedewerkers met 
een nieuw kassasysteem. Voordat 
deze echt in werking ging, is er een 
infoavond geweest waar de 
medewerkers de kans kregen om 
het systeem uit te proberen, deze 
avond was dan ook druk bezocht 
en het was leuk om te zien hoe 
enthousiast iedereen was, en nog 
steeds is. Boven verwachting denk 
ik, want het is best lastig om een 
bepaalde routine te veranderen, 
maar zelfs degenen die het eigenlijk 
niet zo nodig vonden, doen hun 
uiterste best om het te doen laten 
werken, chapeau!
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2e Editie Open Bernardus- 
kampioenschap Tijdrijden 

 
Na het succes van de 1e editie van het Open Bernardus-kampioenschap 
Tijdrijden op zondag 14 juni 2015 hebben wij het voornemen om op 
 

 zondag 12 juni 2016 (2e zondag in juni)  
 
een 2e editie te organiseren. Hierbij alvast wat informatie zodat je deze dag 
al in je agenda kan vastleggen. Iedereen is van harte welkom voor deelname 
(zegt het voort) en deelnemers van vorig jaar worden per e-mail 
uitgenodigd. 
 

− Zondag 12 juni vanaf ca. 12.00 uur 
− Parcours 25 km door Hazerswoudse en Zoeterwoudse polders 
− Deelname voor zowel Bernardusleden als niet-leden 
− Inschrijfgeld € 5,00                                                                                          
− Na afloop gezellig samenzijn onder genot van een drankje/ 

hapje 
 
 
Voor verdere informatie en aanmelden: 
 
Arnout Meertens    Pierre Kempen 
meertenshuisman@gmail.com   kemp1146@planet.nl  
06-46010806     06-53830055 
 
Norbert de Jong    Dirk Jansen 
norbert-annemieke@hetnet.nl  tjm.jansen@ziggo.nl  
06-23516012     06-44188497 
 
 
 
N.b.  Informatie, het reglement en ingeschreven deelnemers zijn ook te 
bekijken op de site van S.V. Bernardus, www.bernardus.nl.  
 

2e Editie
Open Bernardus Kampioenschap

Tijdrijden
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Nieuw	  jaar…	  Bernardus	  en	  FysioKlein	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  nog	  
dichter	  bij	  elkaar…	  
Per	  November	  2015	  is	  Fysioklein	  nog	  dichter	  naar	  Bernardus	  toe	  gekomen.	  Wel	  op	  700	  meter	  afstand	  
heeft	  FysioKlein	  zich	  samen	  met	  Sport2bFit	  gevestigd	  in	  het	  voormalige	  gemeentehuis	  van	  
Hazerswoude-‐Rijndijk.	  Op	  onze	  nieuwe	  locatie	  hebben	  we	  nog	  meer	  mogelijkheden	  mensen	  van	  hun	  
klachten	  en	  blessures	  af	  te	  helpen	  en	  af	  te	  houden.	  Neem	  eens	  een	  kijkje	  op	  onze	  nieuwe	  website	  en	  
zie	  wat	  we	  allemaal	  in	  ‘huis’	  hebben	  en	  schakel	  onze	  hulp	  in	  wanneer	  nodig:	  www.fysioklein.nl.	  	  

Binnenkort	  zitten	  we	  met	  het	  bestuur	  om	  de	  tafel	  om	  nog	  meer	  samenwerking	  te	  bespreken;	  zo	  gaan	  
we	  een	  workshop	  voor	  alle	  trainers	  organiseren	  met	  adviezen	  hoe	  je	  blessures	  zoveel	  mogelijk	  
tijdens	  het	  trainen	  kan	  voorkomen	  en	  hoe	  je	  blessures	  vroegtijdig	  kan	  herkennen.	  	  	  

FysioKlein	  heeft	  een	  sportnetwerk	  opgezet	  met	  daarin	  een	  orthopeed,	  sportarts,	  masseur,	  
podotherapeut,	  sportpsycholoog	  en	  een	  diëtiste.	  	  Dit	  voor	  nog	  	  betere	  en	  snellere	  hulp	  bij	  blessures.	  	  
Binnenkort	  ligt	  er	  een	  informatiefolder	  bij	  jullie	  in	  de	  kantine.	  

Ook	  willen	  we	  een	  middag	  organiseren	  waarop	  alle	  leden,	  van	  jong	  tot	  oud,	  gratis	  en	  vrijblijvend	  
advies	  kunnen	  krijgen	  over	  kleine	  lichamelijke	  klachten	  en	  kan	  er	  advies	  worden	  gekregen	  over	  de	  
manier	  van	  lopen,	  rennen	  en	  alles	  wat	  daarmee	  te	  maken	  heeft.	  

Sinds	  twee	  jaar	  alweer	  begeleiden	  wij	  het	  eerste	  en	  tweede	  voetbalteam	  om	  de	  kans	  op	  blessures	  zo	  
klein	  mogelijk	  te	  maken.	  	  Uiteraard	  zullen	  we	  dit	  graag	  blijven	  doen.	  

Tevens	  zijn	  we	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  voor	  alle	  heren	  en	  dames	  als	  ze	  een	  blessure	  oplopen.	  
Omdat	  we	  graag	  zien	  dat	  geheel	  Bernardus	  zoveel	  mogelijk	  blessurevrij	  blijft,	  is	  uiteraard	  iedereen	  
met	  lichamelijke	  klachten	  of	  voor	  advies	  welkom	  bij	  ons.	  

Djim	  Kromhout	  is	  het	  aanspreekpunt	  voor	  iedereen	  van	  de	  vereniging.	  Je	  kunt	  bij	  hem	  terecht	  voor	  
vragen	  over	  blessures	  of	  traingingsadvies,	  maar	  hij	  kan	  ook	  kijken	  naar	  je	  looppatroon.	  Als	  er	  reden	  is	  
om	  een	  fysiotherapeutische	  behandeling	  te	  starten,	  kun	  je	  direct	  een	  afspraak	  maken	  via	  071-‐
2032056.	  

Hieronder	  een	  aantal	  tips	  die	  je	  gemakkelijk	  zelf	  toe	  kunt	  passen	  om	  de	  kans	  op	  een	  blessure	  te	  
verkleinen:	  

1. Zorg	  dat	  je	  er	  warmpjes	  bij	  zit	  

Zoals	  de	  meesten	  wel	  weten,	  is	  een	  warming-‐up	  een	  erg	  belangrijk	  onderdeel	  voor	  je	  begint	  met	  
sporten.	  Het	  belang	  van	  een	  warming-‐up	  zit	  voornamelijk	  in	  het	  klaarmaken	  van	  je	  lichaam	  om	  de	  
sport	  die	  je	  doet	  goed	  te	  kunnen	  doen.	  Je	  moet	  in	  ieder	  geval	  al	  licht	  zweten	  voor	  je	  begint	  met	  de	  
training	  of	  wedstrijd.	  Hieronder	  een	  algemene	  beschrijving	  van	  een	  goede	  warming-‐up.	  	  
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-‐ Hartslag	  en	  ademhaling	  verhogen;	  dit	  doe	  je	  door	  middel	  van	  een	  rustige	  looppas,	  zodat	  je	  
het	  al	  wat	  warm	  krijgt	  en	  wat	  sneller	  gaat	  ademen.	  	  

-‐ Gewrichten	  en	  spieren	  losmaken;	  door	  bijvoorbeeld	  knieën	  heffen	  en	  hakkenbillen	  zorg	  je	  
ervoor	  dat	  je	  spieren	  licht	  gerekt	  worden	  en	  je	  gewrichten	  in	  hun	  uiterste	  standen	  komen.	  
Dit	  heb	  je	  nodig	  tijdens	  de	  acties	  in	  een	  wedstrijd.	  Voor	  andere	  oefeningen	  kan	  je	  op	  internet	  
zoeken	  naar	  dynamisch	  rekken	  of	  ons	  aanspreken	  bij	  Bernardus.	  

-‐ Sport	  specifieke	  oefeningen;	  Om	  je	  lichaam	  helemaal	  klaar	  te	  maken	  voor	  het	  echte	  werk	  
kun	  je	  versnellingsloopjes	  doen	  en	  oefeningen	  met	  een	  bal.	  

	  
2. Rekken	  wel,	  rekken	  niet?	  

Iedereen	  heeft	  er	  een	  mening	  over,	  maar	  is	  rekken	  nu	  goed	  of	  moet	  je	  het	  gewoon	  niet	  doen?	  
Rekken	  is	  belangrijk,	  maar	  wel	  op	  het	  goede	  moment!	  Er	  zijn	  veel	  verschillende	  onderzoeken	  gedaan	  
naar	  rekken.	  Zowel	  de	  manier	  waarop	  je	  moet	  rekken	  als	  wanneer	  je	  het	  doet	  en	  hoe	  vaak.	  De	  
belangrijkste	  regel	  hier	  is	  dat	  je	  moet	  doen	  wat	  jij	  gewend	  bent	  om	  te	  doen.	  Als	  je	  verandert	  van	  
gewoonte,	  heb	  je	  meer	  kans	  op	  blessures.	  Je	  moet	  er	  wel	  rekening	  mee	  houden	  dat	  statisch	  rekken	  
(het	  langer	  vasthouden	  van	  één	  houding)	  je	  explosiviteit	  voor	  ongeveer	  1,5	  uur	  vermindert.	  
	  

3. Hardlopers	  zijn	  doodlopers!	  
	  
Je	  kent	  het	  wel,	  na	  de	  zomerstop,	  vakantiekilo’s	  er	  weer	  aan,	  de	  bierspier	  goed	  getraind	  en	  nog	  zand	  
tussen	  je	  oren	  van	  het	  dagen	  liggen	  op	  het	  strand.	  Tijd	  om	  weer	  te	  gaan	  sporten!	  	  
Veel	  blessures	  ontstaan	  door	  na	  een	  periode	  van	  rust	  ineens	  weer	  op	  je	  oude	  niveau	  te	  beginnen.	  
Bouw	  de	  trainingen	  rustig	  op	  in	  lengte	  en	  intensiteit	  zodat	  je	  lichaam	  kan	  wennen	  en	  de	  spierpijn	  
maar	  een	  dag	  duurt.	  
	  

4. Cooling-‐down	  
	  
Het	  laatste	  fluitsignaal	  gaat,	  een	  laatste	  sprintje	  naar	  de	  bar,	  tijd	  voor	  een	  heerlijk	  glas	  limonade	  of	  
een	  koud	  biertje.	  Dat	  klinkt	  natuurlijk	  heerlijk,	  maar	  wandel	  eerst	  nog	  eens	  een	  rondje	  om	  het	  veld	  
en	  doe	  wat	  lichte	  rekoefeningen.	  Zo	  zorg	  je	  dat	  je	  ademhaling	  en	  hartslag	  rustig	  dalen	  en	  dat	  de	  
spanning	  in	  je	  spieren	  afneemt.	  Kortom;	  minder	  spierpijn	  en	  de	  volgende	  training	  minder	  stram	  
beginnen.	  
	  
Mocht	  je	  toch	  last	  hebben	  van	  lichamelijke	  klachten,	  of	  wil	  je	  graag	  advies	  over	  het	  een	  en	  ander;	  
het	  team	  van	  FysioKlein	  heeft	  de	  afspraak	  dat	  leden	  van	  Bernardus	  voorrang	  krijgen	  en	  dus	  indien	  
nodig	  binnen	  twee	  dagen	  gezien	  kunnen	  worden.	  Je	  kunt	  ons	  bereiken	  op:	  	  071	  –	  203	  20	  56	  	  of	  via	  
de	  website;	  www.fysioklein.nl.	  	  
	  
Een	  geweldig	  2016	  toegewenst	  namens	  het	  hele	  team	  van	  Fysioklein	  
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tussen	  je	  oren	  van	  het	  dagen	  liggen	  op	  het	  strand.	  Tijd	  om	  weer	  te	  gaan	  sporten!	  	  
Veel	  blessures	  ontstaan	  door	  na	  een	  periode	  van	  rust	  ineens	  weer	  op	  je	  oude	  niveau	  te	  beginnen.	  
Bouw	  de	  trainingen	  rustig	  op	  in	  lengte	  en	  intensiteit	  zodat	  je	  lichaam	  kan	  wennen	  en	  de	  spierpijn	  
maar	  een	  dag	  duurt.	  
	  

4. Cooling-‐down	  
	  
Het	  laatste	  fluitsignaal	  gaat,	  een	  laatste	  sprintje	  naar	  de	  bar,	  tijd	  voor	  een	  heerlijk	  glas	  limonade	  of	  
een	  koud	  biertje.	  Dat	  klinkt	  natuurlijk	  heerlijk,	  maar	  wandel	  eerst	  nog	  eens	  een	  rondje	  om	  het	  veld	  
en	  doe	  wat	  lichte	  rekoefeningen.	  Zo	  zorg	  je	  dat	  je	  ademhaling	  en	  hartslag	  rustig	  dalen	  en	  dat	  de	  
spanning	  in	  je	  spieren	  afneemt.	  Kortom;	  minder	  spierpijn	  en	  de	  volgende	  training	  minder	  stram	  
beginnen.	  
	  
Mocht	  je	  toch	  last	  hebben	  van	  lichamelijke	  klachten,	  of	  wil	  je	  graag	  advies	  over	  het	  een	  en	  ander;	  
het	  team	  van	  FysioKlein	  heeft	  de	  afspraak	  dat	  leden	  van	  Bernardus	  voorrang	  krijgen	  en	  dus	  indien	  
nodig	  binnen	  twee	  dagen	  gezien	  kunnen	  worden.	  Je	  kunt	  ons	  bereiken	  op:	  	  071	  –	  203	  20	  56	  	  of	  via	  
de	  website;	  www.fysioklein.nl.	  	  
	  
Een	  geweldig	  2016	  toegewenst	  namens	  het	  hele	  team	  van	  Fysioklein	  
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Ook hebben we al een aantal trainers 
gevonden voor volgend seizoen, ook 
allemaal jongens van de club, die ook graag 
een trainerscursus willen volgen om zo een 
goede training voor de jeugd te kunnen 
organiseren. We zijn al aan het kijken naar de 
teams voor volgend jaar en zoals het er nu 
naar uitziet, zullen we geen A hebben. 

Daar zijn gewoonweg te weinig spelers 
voor. We hebben al zitten puzzelen, maar 
daar is echt geen alternatief voor helaas. 
De eerste gesprekken met de spelers van de 
B hebben plaatsgevonden en gelukkig geeft 
een ruime meerderheid aan door te willen 
gaan met voetbal, zodat het gemis van een 
A maar voor 1 seizoen zal zijn. De bedoeling 
is om in de loop van april de namen voor 
de selectieteams bekend te hebben en voor 
deze teams ook de trainers beschikbaar te 
hebben. Dan kunnen we na de competitie 
gelijk beginnen met oefenwedstrijden en 
zo voor de vakantie de definitieve selecties 
klaar hebben.

Verder zijn er nog drie teams volop in de 
race voor een kampioenschap. De F4, de 
E1 en de MD1. Wij hopen uiteraard dat jullie 
dit kampioenschap binnen gaan slepen, 
succes!!
De A1 zit nog steeds in het bekertoernooi, 
wij hopen dat ze weer een ronde verder 
komen.

Aan het einde van het seizoen is het 
ook weer tijd voor de toernooien. Op 14 
mei is het thuistoernooi voor de mini-
pupillen, de F- en de E-teams. Het is voor 
de toernooiencommissie dan ook altijd 
weer een hele toer om dit allemaal in te 
vullen en te organiseren. Dus leiders en 
spelers; houd jullie agenda in de gaten en 
zorg dat je Bernardus op de juiste manier 
vertegenwoordigt en op tijd aanwezig bent.

Met sportieve groet,

Dick Straathof
Anthony Blom

Van de Jeugdvoorzitters
Op het moment van schrijven, staat Pasen alweer voor de deur, wat 
betekent dat het einde van het seizoen alweer in zicht komt. Het 
ideale moment om weer met de voorbereidingen voor het seizoen 
2016/2017 bezig te zijn. Tot op heden verloopt dit voorspoedig en 
staat het geraamte voor volgend seizoen al. Zo is er een nieuwe 
JTC gevormd, wat iedereen wellicht al op de site gezien heeft. 
We hebben hiervoor een nieuwe opzet gekozen en de functie 
opgesplitst in twee takken. Een selectie- en een recreatieve tak. Het 
selectiegedeelte wordt ingevuld door Mitchell Rosdorff en Wesley 
van Tol. De recreantentak wordt begeleid door Bert Vertegaal. Wij 
zijn hier zeer content mee, allemaal jongens uit de club, die hun 
vrije tijd willen inzetten voor de jeugd van Bernardus. Echter zijn 
ze ook nog jong en kunnen ze nog wel een klankbord gebruiken in 
nieuwe situaties. Marcel Vondeling heeft zich aangeboden om deze 
jongens te begeleiden en van advies te voorzien. Zo blijft ook de 
selectietrainer op de hoogte van de progressie bij de jeugd en slaan 
we twee vliegen in één klap.
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Team

De E1 is dit jaar een fantastisch team 
om mee samen te werken. Toen mij 
vorig jaar gevraagd werd dit team 
op te pakken, zei ik gelijk ja. Ik was 
dolenthousiast tot de eerste training. 
Ik keek mijn trainingsmaatje Denzell 
aan en we zeiden allebei: “Dit wordt 
helemaal niks.” 

Bernardus E1

We beginnen op doel. Daar staat een beest, ik kan niet 
anders zeggen. Sjoerd pakt voor ons punten, houdt 
ons in wedstrijden en kan bovenal na de wedstrijd nog 
wel eens een penalty stijf in de kruising schieten (tot 
zijn eigen verbazing overigens). Daarvoor staat een 
driemansverdediging. Als eerste linksback Tom. Een 
rasechte verdediger, die alleen maar oog heeft voor de bal. 
Geen tegenstander die een lekkere wedstrijd speelt tegen 
Tom. Ook heeft Tom de laatste tijd de gave ontwikkeld om 
alleen maar mooie doelpunten te maken. Waar hij eerst 
nooit scoorde, scoorde hij nu drie keer op een rij. En hoe. 
Dan komen we bij het blok beton in het centrum: Lamine. 
Leider Edwin heeft af en toe een dagtaak aan hem, maar 
dat neemt niet weg dat Lamine een ijzersterke verdediger 
is. Hij heeft als wapen uitschuifbare benen en een scherpe 
sliding. Je merkt het gelijk als Lamine niet centraal achterin 
staat. Hij is het slot op de deur. De rechtsback is Jille. Hij is 
dé ideale back. Hij is verdedigend sterk, maar hij maakt ook 
zijn aanvallende meters. Opstomend over de rechterkant 
houdt hij goed overzicht om een balletje bij iemand op 
zijn stropdas te leggen. Het middenveld is het terrein van 
Niels. We zijn wel eens met Niels naar de dokter geweest 
om te kijken of hij echt geen 4 longen heeft. Hij rent de 
gehele wedstrijd en als tegenstander kom je hem 4 of 5 
keer tegen. Niet normaal. Ook legt hij balletjes weg alsof 
het niets is. Dan de drie voorhoedespelers. Te beginnen 
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met Stijn. Stijn heeft een fantastische actie 
in huis en menig verdediger ziet alleen zijn 
rug. Hij komt er altijd langs. Al is het niet in 
eerste instantie, dan wel in tweede of derde. 
Een echte doorzetter. Naast Tom kan ook 
Stijn wonderschone goals maken. Linker- 
of rechterhoek, dat maakt bij hem niet uit. 
Dan Michiel. Michiel heeft buskruit in zijn 
benen. Menig net is al vervangen, omdat 
Michiel op doel geschoten had. Dan moest 
materiaalman Robert er weer achteraan. 
Het is echt een wapen van hem en ook bijna 
altijd succesvol. Verder is Michiel erg sterk 
in de duels en daar worden tegenstanders 
ook niet altijd blij van. Als laatste aanvoerder 
Guus. Hij heeft een rust aan de bal, die je 
zelden ziet op deze leeftijd. Hij snapt het 
spelletje goed en ziet waar de mensen vrij 
staan. 

Verder heeft hij scorend vermogen, iets wat 
als aanvaller ook wel lekker is.

Denzell en ik hebben natuurlijk nooit gezegd 
dat het niks zou worden (hooguit gedacht). 
Vanaf moment één was duidelijk dat we 
met een groep te maken hadden die alles 
wilde leren. Dat zie je nu ook terug. Er wordt 
goed gevoetbald als één team. Het is 
absoluut genieten met deze gasten. We 
maken ons op voor een spannend einde van 
de competitie waarin we een goede kans 
maken op de eindoverwinning. Nog even 
een paar wedstrijden knallen!

Een trotse trainer

PS:  Wanneer komen jullie nou eens in 
de bal?
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Team Bernardus ME1

Hoi ik ben Jeske,
Ik zat al eerder op voetbal maar vond er 
toen geen bal aan en toen ben ik er weer af 
gegaan. Ongeveer een jaartje later ben ik 
er weer op gekomen door Kim, wedstrijden 
spelen vind ik heel leuk, trainen ook wel hoor 
maar ietsje minder. Mijn moeder komt vaak 
kijken en schreeuwt gelukkig niet zo langs 
de lijn. We zijn ook met z’n allen naar het Ne-
derlands dames elftal gaan kijken, dat was 
heel leuk!

Ik ben Kim!
Ik sta links achter in de verdediging en vind 
het leuk om ballen tegen te houden! Waar 
ik heel hard om moest lachen was dat: toen 
ik nog lang haar had, ging het elastiekje uit 
mijn haar, en toen moest ik schieten maar 
zag ik helemaal niks haha. Ik vind ook dat 
we een héél gezellig team hebben!

Hallo ik ben Kyra,
Ik vond voetbal wel leuk, mijn broer zit er 
ook op en toen dacht ik, ik ga ook! Mijn 
mooiste redding was een sliding voor het 
doel..... Mijn opa Hans fl uit ook weleens 
onze wedstrijd, dat vind ik wel leuk.

Hier Lesley:
Ik zat eerst op streetdance en woonde in 
Waddinxveen, ik wilde iets anders en ben 
toen op voetbal gegaan. Ik vind verdedigen 
niet zo heel leuk. Wel vind ik het super leuk 
dat we afgelopen zaterdag van Waddinxveen 
gewonnen hebben met 4-2. Ik vind dat we 
een heel leuk team hebben.
 
Mijn naam is Manouk,
Ik ben de kleinste van ons team haha en ik 
woon in Koudekerk, maar toch voetbal ik bij 
Bernardus. Dat is soms moeilijk als we tegen 
Koudekerk moeten spelen, die meiden uit 
mijn klas doen dan best weleens vervelend, 

maar ik blijf toch lekker bij Bernardus hoor! 
Toen mijn oma een keertje kwam kijken heb 
ik gescoord!!!!!

Hoi ik ben Mirre,
Ik ben de langste van ons team haha. Ik vind 
het leuk om lekker buiten te zijn en te ren-
nen. Ik vind voetbal leuk omdat je kunt win-
nen (en ook soms verliezen), het leukste vind 
ik om van afstand in het doel te schieten. 
Irritant vind ik grof spelen.

Ik ben Rianne,
Ik vond het heel leuk om Pupil van de week 
te zijn bij de wedstrijd van Dames 1. Ik ben 
keeper maar meestal maar 1 helft. Ik wis-
sel het af met Yvonne. Het is leuk om ballen 
tegen te houden, maar ook om te scoren. Ik 
heb zelfs een keertje met links gescoord!
 
Mijn naam is Rosa,
Ik had al eens eerder op voetbal gezeten 
maar vond het toen niet leuk, nu is het wel 
heel leuk. Ik doe ook keeperstraining heel 
handig voor als Rianne of Yvonne een keer-
tje niet kunnen. Ik vind het gezellig in het 
team, echt super leuk om met elkaar te 
voetballen.
 
Hier Yvonne,
Ze zeggen bijna altijd Y (iiiieeeeee) tegen 
mij. Ik vind scoren en de bal tegenhouden 
het leukst. Ik ben keeper samen met Rianne. 
Mijn veters gaan vaak los en dus schop ik 
ook weleens mijn schoen uit per ongeluk. Ik 
vind het heel leuk op voetbal.

Wij, de meiden van ME1, hebben 3 trainers, 
altijd 2 coaches bij de wedstrijden en heel 
veel lieve ouders die ons overal naar toe 
rijden en ons aanmoedigen.
Tess & Jamie trainen ons op woensdag, 
altijd heel leuk en gezellig, zij voetballen zelf 
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ook al jaren bij Bernardus. Wij zijn heel blij 
dat ze ons training geven!!!!

Tess & Jamie
Ja dat klopt! Wij zitten al sinds de E’tjes bij 
elkaar in het voetbalteam. Wij geven sinds 
dit jaar training, wat wij heel erg leuk vinden 
om te zien, is hoe de ME1 gegroeid is in 
techniek en samenwerking. Dit is terug te 
zien in de wedstrijden en ook in de betere 
uitslagen! Daarnaast is het heel erg gezellig 
met deze kwebbelkousjes. 

Mike,
Is onze trainer geworden omdat zijn nichtje 
bij ons voetbalde. Zijn nichtje is eraf gegaan 
maar gelukkig is Mike toch bij ons gebleven. 
Hij voetbalt nu nog bij Alphense Boys maar 
komt het nieuwe seizoen naar Bernardus. 
Dan kan hij ons blijven trainen en coachen. 

Mike is soms best streng hoor, maar hij heeft 
er ook veel plezier in.

Wij dragen Mike op handen, kijk maar: 

Iedereen de groetjes van ME1 !!!!
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Bernardus A1 

door naar 

halve finale beker

Zaterdag 26 maart 2016 was het dan eindelijk 
zover. Bernardus A1 mocht aantreden voor de 
kwartfinale van de beker tegen Forum Sport A2. 
Dat de wedstrijd een serieuze lading had, bleek 
wel uit de aanstelling van een KNVB-
scheidsrechter en dat er door het bestuur een 
mooie flyer was gemaakt.
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Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een 
minuut stilte in acht genomen ter nagedachte-
nis aan Johan Cruijff. Het werd een indrukwek-
kende minuut waar geen geluidje was te horen 
op het sportpark van Bernardus.

In de wedstrijd bleek al snel dat de gasten uit 
Voorburg uit veel spelers met  individuele kwali-
teiten beschikten. Met de wind in de rug bleken 
de gasten in de eerste helft de iets bovenlig-
gende partij wat resulteerde in een 1-2 rust-
stand voor de gasten. Het had erger kunnen 
zijn, ware het niet dat Dany Kapaan een straf-
schop stopte van de spits van Forum Sport A2. 
De nummer 9 en 10 van Forum Sport waren 
duidelijk hun betere spelers waar we in de 
eerste helft bij vlagen moeite mee hadden. Zij 
waren ook betrokken bij beide doelpunten. De 
1-1 werd gemaakt door Jessey Ouwekerk na 
goed voorbereidend werk van Alex Iliopoulos.

Hoe anders was het in de tweede helft. Met de 
wind in de rug en naar het publiek toe speelde 
Bernardus één van zijn betere helften van het 
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seizoen. Forum sport A2 kwam nauwelijks 
meer onder de druk vandaan, wat resul-
teerde in een leger aan kansen. Na 3 keer op 
de lat geschoten te hebben, was daar einde-
lijk de verdiende gelijkmaker. Dit gebeurde 
na een fantastische combinatie tussen Max 
Droogh en Jessey waarbij Alex werd vrijge-
speeld in de ‘16’. In eerste instantie werd 
de bal nog gekeerd maar in de rebound was 
Alex wel trefzeker 2-2.

Met nog 15 minuten te gaan, kreeg Bernar-
dus nog een aantal grote kansen maar dit 
resulteerde niet in de verdiende 3-2. In de 
89ste minuut kwam Bernardus goed weg 
nadat de nummer 9 van Forum sport na een 
individuele actie net voorlangs schoot.

Na het laatste fluitsignaal van de uitstekende 
leidende scheidsrechter mocht Bernardus 
wederom gaan aantreden voor de straf-
schoppenserie. Na eerder RCL en Vrede-
burch met strafschoppen verslagen te heb-
ben, zat het qua vertrouwen wel goed bij de 
jongens. De eerste strafschop werd feilloos 

benut door Alex 1-0, de gasten maakte ook 
geen fout 1-1, Jeffrey miste vervolgens, de 
gasten ook (gepakt door penaltykiller Dany), 
Denzell uiterst koelbloedig raak 2-1, de gas-
ten misten vervolgens weer door op de lat te 
schieten (deze misser kunnen we misschien 
wel op het conto schrijven van Bob Toor, 
die als streaker achter het doel de gasten 
probeerde af te leiden en deze speler leek 
daar gevoelig voor te zijn), Jessey ook uiterst 
beheerst raak 3-1, gasten ook 3-2. Hierna 
was het de beurt aan Wesley van Tol die de 
beslissende penalty uiterst beheerst raak 
schoot en waardoor Bernardus zich heeft 
geplaatst voor de halve finale van de beker!

Dat de jongens onder luid applaus van het 
fantastische publiek de kleedkamers op-
zochten, zegt wel iets over de unieke team-
prestatie die de jongens hebben neergezet. 
Nu afwachten wie de tegenstander in de 
halve finale wordt en hopelijk kunnen we dan 
weer rekenen op het fantastische publiek die 
bij vlagen de jongens er echt doorheen heb-
ben gesleept. Dank daarvoor!
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Zaterdag 20 februari kwam de 
D1 van Bernardus op bezoek bij 
Sport2BFit.

Er stond een uurtje krachttraining op het 
programma wat hun eigen trainer, Pascal 
van der Linden, die ook werkzaam is 
bij Sport2BFit, ging geven. De jongens 
werden aan de balie ontvangen en zodra ze 
omgekleed waren, mochten ze naar de zaal 
gaan.
In de zaal stond een krachtcircuit klaar van 
maar liefst 11 verschillende oefeningen. 
Eerst kregen de jongens uitleg over de 
oefeningen en waar zij dus op moesten 
letten. Na deze uitleg moest er een warming-
up gedaan worden en die vond plaats op het 
luchtdruk-circuit.

Bernardus D1 aan de krachttraining!

Toen de jongens heel het lichaam hadden 
opgewarmd, mochten zij weer naar de zaal 
gaan en een oefening uitkiezen om mee te 
starten. De muziek ging aan en het was tijd 
om te gaan knallen!!!
Bij elke oefening moesten de jongens 
3 setjes doen voordat ze door mochten 
draaien naar de volgende oefening. Dit was 
wel even wennen voor ze en je zag ook dat 
eigenlijk bijna iedereen het steeds zwaarder 
kreeg, maar ze hielden vol en motiveerden 
elkaar waardoor ze het volhielden!
Toen iedereen elke oefening 3 keer had 
gedaan, was het uur om. Het was tijd voor 
een bekertje limonade en een stukje fruit.

Pascal van der Linden (trainer D1)
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sv Bernardus dankt     deze teamsponsorssv Bernardus dankt     deze teamsponsors

Sponsor A1 - Ben Bouw

Benbouw Adviezen is een bouwkundig adviesbureau/architectenbureau in Hazerswoude 
Rijndijk. Het bedrijf is 15 jaar geleden gestart door Ben Oostdam en is voornamelijk actief met 
bouwplannen in het buitengebied in de regio. Het landelijke (ver)bouwen in het motto van 
Benbouw Adviezen.
De samenwerking met Bernardus is met dit nieuwe sponsorcontract alweer het 10e seizoen in 
gegaan.  Eerder werden F1 en C1 gesponsord en dat leidde in elke driejarige contractperiode 
tot een kampioenschap.  De afgelopen 3 jaar is dat met de A1 nog niet gelukt, al was het vorig 
jaar heel close.  Mede daarom heeft Benbouw Adviezen er een volgende periode van 3 jaar 
shirtsponsoring aan vastgeknoopt. De verwachtingen voor seizoen zijn hoog gespannen en het 
loopt tot nu toe heel goed. We zijn dan erg trots op het behalen van de halve finale van de 
beker. Ga zo door jongens.
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sv Bernardus dankt     deze teamsponsorssv Bernardus dankt     deze teamsponsors

Sponsor B1 - Meijmat B.V.

Sponsor F1 -  Caravanstalling Dank en Hoop 
Aannemersbedrijf Hans de Boer
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