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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

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

Financiële administratie
Loonadministratie
Jaarrekeningen 
Belastingaangiften
(Fiscale) Adviezen
Ook voor particulieren

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 RAUTOHUIS 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

Penningmeester:
Erlanda van der Horst

Bestuurslid WTC:
Vacature

Bestuurslid COTO:
Vacature

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Katie Pont
06 12 09 76 77

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Vacature

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus april 2017

Van de redactieVan de redactie
Gaat Heren 1 (zondag) zorgen voor een historisch kampioenschap?? 
Waarom historisch? Dat kun je lezen in dit clubblad. En uiteraard is er 
veel meer lezenswaardige literatuur in deze uitgave. Mis de inbreng van 
de voorzitters (jeugd en algemeen) niet, een nadere kennismaking met de 
meisjesteams, de columns, de informatie over de nieuwe opzet van het 
jeugdvoetbal komende seizoenen en nog veel meer belangrijke info.

Bij deze roepen wij de teams op die dit seizoen kampioen worden hiervan 
in het volgende clubblad verslag te doen met graag wat sfeerfoto’s erbij!!!

Wederom wensen wij jullie veel leesplezier.

De redactie.
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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

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

C
A
F
E

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

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!
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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

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
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A
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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

VVOOFF
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Van de voorzitter(s)Van de voorzitter(s)
De ontknoping van ieder seizoen is UNIEK
Het gaat er komende weken voor een aantal teams 
weer om spannen. Kunnen ze de voorsprong op de 
concurrentie behouden, of kunnen ze het gat nog 
dichten met de koploper. De spanning binnen en buiten 
de lijnen loopt op en blijken “makkelijke” tegenstanders 
opeens lastig te nemen hordes te worden. 

Niet voor ons recreatieve heren zaterdag team, Bernardus 1. 
Ze hadden hun festiviteiten op 1 april gepland, echter 
werden een week eerder al kampioen door de directe 
“concurrent” met maar liefst 7-0 te verslaan, terwijl de 
andere “concurrent” het schijnbaar al had opgegeven. Het 
plezier en de lol met elkaar spat ervan af bij dit team, maar 
er wordt technisch en tactisch ook goed voetbal op de mat 
gelegd, waardoor dit elftal, met maar één verliespartij, de 
eerste kampioen is van onze verenging. Mannen 
gefeliciteerd en maak er komend seizoen weer een mooi 
jaar van. 

Voor Bernardus is het prachtig om te zien dat het 
vlaggenschip van onze vereniging dit jaar meestrijdt voor 
een topklassering in de spannende 4e klasse, onder leiding 
van Marcel Vondeling. Met ondersteuning van zijn gehele 
staf en het advies van Marcel Valk, die volgend jaar ook nog 
training gaat geven aan de heren zondag 2 en de JO15-1 
(C1), staat er een jonge ploeg dat iedereen, met een 
Bernardus hart, tot de verbeelding spreekt. Het doel dit jaar 
was om attractief en herkenbaar voetbal te spelen, waarbij 
de jonge ploeg de tijd krijgt om zich verder te ontwikkelen 
naar een team dat binnen 3 jaar tot een stabiele derde 
klasser kan worden gerekend. Het is dan mooi om te zien 
dat de technische staf het al zo snel voor elkaar heeft 
gekregen een combinatie neer te zetten van enorme inzet 
en gedrevenheid, maar waarbij sfeer, plezier en onderlinge 
gezelligheid niet ondergeschikt is aan de prestatie. 

De ontknoping van dit seizoen wordt enorm spannend en er 
zijn nog vele kandidaten die voor rechtstreekse promotie 
knokken, waaronder ons vlaggenschip. De lente is 
begonnen en de temperaturen gaan omhoog, dus het zou 
toch prachtig zijn als bij de thuiswedstrijden het terras 
lekker volstaat met Bernardus supporters, genietend van 
een lekker potje bier in een ambiance van goed en 
aantrekkelijk voetbal. Bernardus is regelmatig 
gepromoveerd (en helaas ook weer gedegradeerd), maar 
een kampioenschap van ons vlaggenschip gaat terug naar 
de tijd van de zwart wit foto’s, met een vergeeld randje. Het 
is 43 jaar geleden dat Bernardus zondag heren1 kampioen 
werd. En tot nou toe het enige kampioenselftal. Zorg dus 
dat je erbij bent, bij de ontknoping van het seizoen, het 
wordt echt spannend en een echt kampioenschap, na 43 
jaar, zou toch uniek zijn! 

De zondag dames 1, vorig jaar ongeslagen in de derde 
klasse, hebben dit jaar wederom een unieke prestatie 
geleverd, door de halve finale te bereiken van de beker. 

Helaas was Barendrecht dames 2 in de halve eindstrijd een 
maatje te groot, maar de dames kunnen trots zijn op hun 
prestatie. Na de winterstop heeft het team van Patrick 
Kuipers het erg lastig en worden “zekere” punten in de 
slotfase nog verspeeld, waardoor ineens de degradatielijn 
begint op te doemen. Er is kwaliteit genoeg om in de 
tweede klasse te blijven, dus hopelijk weet het Dames 1 
team de negatieve spiraal van de laatste weken te 
doorbreken.

De ontknoping levert altijd een stukje extra spanning op en 
maakt ieder seizoen weer bijzonder, of je nu in Bernardus 7 
speelt, Dames 2, het veteranenteam of in de Eredivisie. 
Ieder seizoen is weer een nieuw seizoen en wat zou het 
uniek zijn voor de Feyenoord fans als ze dit jaar weer eens 
op de Coolsingel het kampioenschap kunnen vieren. De 
laatste keer was in de vorige eeuw (1999), en de 
kleurenfoto’s zijn intussen ook al weer vergeeld………en 
aan vervanging toe. 

Wat ook uniek is voor onze vereniging, zijn de vele 
vrijwilligers. Het is toch prachtig om te zien dat spelers van 
Bernardus 1, die 43 jaar geleden voor de laatste keer 
kampioen werden, nu nog steeds actief zijn bij de 
vereniging als vrijwilliger. En het is toch bijzonder dat in de 
huidige selectie ook weer veel spelers zijn die zich met hart 
en ziel inzetten voor onze verenging als jeugdtrainer of 
vrijwilliger. De vele vrijwilligers zijn de levensader van onze 
club en als vereniging moeten we daar trots op zijn, daarom 
kijken we uit naar onze vrijwilligersavond van 15 april 
aanstaande in onze Bernardus Western salon.

Over unieke momenten gesproken, zet 1, 2 en 3 
september 2017 ook alvast maar in je agenda. In het 
eerste weekend van september viert Bernardus zijn 70-jarig 
bestaan, met spetterende activiteiten voor jong en oud.

De ontknoping van een seizoen is dus ieder jaar weer een 
uniek moment, maar mocht het een seizoen niet lukken, 
dan heb je in het nieuwe voetbalseizoen weer een nieuwe 
mogelijkheid om er iets unieks van te maken. Maar wat 
ECHT uniek is en door de nieuwe opzet van het 
jeugdvoetbal zeker niet meer terugkomt, zijn de 
kampioenschappen van onze F-teams (onder 9-jaar). Wat 
het dan enorm bijzonder maakt is dat alle vier F-teams nog 
meestrijden om het kampioenschap, waarbij JO9-3 (F3) het 
kampioenschap bijna niet meer kan ontgaan en JO9-1 (F1) 
het nog volledig in eigen hand heeft. Zij schrijven dan 
geschiedenis als laatste F kampioen ooit en dat is pas echt 
UNIEK.

Kaspar Scheltema  Pieter van Mastrigt
Voorzitter  Vice-Voorzitter
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Sinds enige tijd is er 
binnen onze vereniging 
een vertrouwenspersoon 
aanwezig die 
aanspreekbaar is voor 
eenieder die behoefte 
heeft aan een vertrouwelijk 
gesprek waarbij discretie 
van eminent belang is.

Voordat ik op 
bezoek ging bij deze 
vertrouwenspersoon, 
Barbara Heemskerk, eerst 
maar even gegoogled op 
vertrouwenspersoon:

‘persoon binnen een bedrijf, school, vereniging aan 
wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft 
dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of 
persoonlijke problemen.’

Barbara, kun je eerst iets over jezelf vertellen?
Ik ben Barbara Heemskerk, 38 jaar oud, getrouwd met 
Ralph Wesselingh en heb 2 kinderen. Milan is 9 jaar en 
voetbalt in JO11-2 en Bojan is 3 jaar.
Ik ben intern begeleider op de basisscholen “De kleine 
wereld”(Leimuiden) en “De kinderarcke”(Rijnsaterwoude). 
Als er begeleiding, kinderen of ouders met problemen zijn, 
van wat voor aard dan ook, dan ga ik gesprekken aan om te 
trachten die problemen te verhelpen. In grote lijnen zijn de 
doelstellingen op schoolniveau hierbij de leidraad.

Wat houdt de functie in?
Als vertrouwenspersoon probeer ik mensen te begeleiden 
als zij klachten hebben. Te denken valt hierbij aan het niet 
houden aan normale omgangsvormen, pesten, seksuele 
intimidatie. De leden van onze club (en zeker de jeugd) 
moeten zich veilig voelen bij S.V.Bernardus en op een 
gezonde manier met elkaar omgaan (relatie kind-ouder-
trainer-leider). Bernardus is eigenlijk een gemeenschap 
binnen de gemeenschap waarin de sociale kant een 
belangrijk aspect is.
Als medewerker bij een voetbalvereniging ben je niet 
verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen 
en dat is eigenlijk best vreemd, omdat je in het “normale 
leven” dat wel moet kunnen als je omgaat met kinderen of 
kwetsbare personen.
De KNVB zou dat eigenlijk graag verplichten, maar daar 
zitten nogal wat haken en ogen aan (vrijwilligers, kosten 
etc.).

Sinds wanneer vervul je deze functie, ben je 
gevraagd(door wie?) en was er een aanleiding om een 
vertrouwenspersoon in het leven te roepen?
De functie bestaat sinds 2015, oud bestuurder Norbert 
de Jong vroeg of ik interesse had in deze functie. Ik kom 
veel bij Bernardus kijken, met name bij Milan. Toen Kaspar 
Scheltema en Pieter van Mastrigt het roer overnamen, zijn 
er een aantal zaken veranderd en accenten verschoven. 

Waardering voor medewerkers en nadruk leggen op 
positieve dingen zijn speerpunten.
Ook een goede communicatie en hoe mensen meer aan de 
club te binden zijn belangrijke aspecten. Kaspar heeft mij bij 
een bestuursvergadering gevraagd met het oog op de kant 
van sociale veiligheid. Vanuit mijn werk heb ik hier natuurlijk 
ook veel mee te maken.
Samen met Marian van der Zon (pedagogisch medewerker) 
en Melanie de Jong (sociaal pedagogisch hulpverlener) zien 
wij er een uitdaging in om iets te betekenen op dit vlak. 
Gelukkig was er geen directe aanleiding om een vertrou-
wenspersoon in het leven te roepen, maar mocht er voor 
wie dan ook behoefte zijn aan een luisterend oor, dan zijn 
wij dat graag. Niet onvermeld mag blijven de goede en pret-
tige samenwerking met de twee jeugdvoorzitters (Anthony 
Blom en Dick Straathof), die ontzettend veel werk voor de 
vereniging verrichten.

Kun je iets vertellen over een werkwijze, visie?
Zoals gezegd zijn er gelukkig nog geen schokkende 
praktijkgevallen en als die er al zouden zijn, zou ik die hier 
niet gaan bespreken natuurlijk.
Alle drie hebben we vanuit ons werk al de nodige bagage in 
huis waar we profijt van kunnen hebben. 
We proberen mee te denken over betrokkenheid, 
verbetering van de manier van omgang met elkaar en het 
tonen van waardering.
Het is best bijzonder dat zoveel mensen vrijwillig veel tijd 
in de club steken (denk maar eens aan de maatregelen bij 
VV Bladella onlangs..) en die waardering mag best getoond 
worden. Er is mij een geval bekend van een jeugdspeler 
die steevast na iedere training zijn trainer bedankt voor de 
training. Ik sprak onlangs zijn moeder en die hoorde dat 
steeds meer kinderen de trainer bedanken. Dat is toch 
schitterend dat die jongens dat doen. Een voorbeeld voor 
iedereen!!

Ik neem aan dat je (jullie) niet gaat zitten wachten tot 
er iets gebeurt of dat iemand je benadert, maar dat je 
bepaalde plannen/doelen hebt.
Momenteel zijn we bezig, beleid vanuit de vereniging, om 
VOG’s aan te vragen voor alle jeugdleiders. Alhoewel dit 
(nog) geen verplichting vanuit de Knvb is, willen we hierin 
voorop lopen. We werken met vrijwilligers en dit is een 
lang traject, maar we gaan ervoor; ouders die hun kind bij 
SVB laten voetballen moeten weten dat hun kind hier in 
vertrouwde en veilige handen is, in een warme en veilige 
omgeving.
De rol van vertrouwenspersoon is consultatief, adviserend. 
Mensen die er behoefte aan hebben, moeten mij zonder 
gêne aan kunnen spreken, laagdrempelig. Ik probeer het 
beleid van de vereniging uit te voeren en hierbij spelen mijn 
eigen ideeën een mindere rol.
Het hebben van een vertrouwenspersoon voor een voetbal-
vereniging is iets van deze tijd waarin pesten, intolerant 
gedrag en seksuele intimidatie helaas te vaak voor komen. 
We proberen hierover contacten met andere verenigingen te 
leggen/onderhouden en op dit vlak van elkaar te leren.
Gezegd moet worden dat bij velen dit alles nog in de 
kinderschoenen staat.

Barbara Heemskerk vertrouwenspersoon S.V. Bernardus

door Dirk Jansen
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D E E G E L A N T I E R

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

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

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

C

A F

E

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

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

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!



9

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'. ‘Jan de Groot memorial’

illiger zijn…

, zullen aan de hand van een ‘voorselectie’ d

zonnetje gezet en ontvangt de daarbij behorende prijs. De ‘Jan de Groot memorial’ zal een 



10

Kledingverkoop SV Bernardus
	  

KLEDING	  VERKOOP	  S.V.	  BERNARDUS.	  
	  

Te	  bestellen	  via:	  kleding@bernardus.nl	  
Beheerd	  door	  Marianne	  de	  Groot	  en	  Barbara	  Valk	  
	  
Assortiment:	  
	  
Trainingspak	   	   	   	   €	  75,-‐	  
Shirt	   	   	   kids	   	   €	  18,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  25,-‐	  
Broek	   	   	   kids	   	   €	  15,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  18,-‐	  
Sokken	  	   	   	   	   €	  10,-‐	  
Hoodie	  	   	   	   	   €	  27,50	  (inclusief	  bedrukking)	  
Verkrijgbaar	  in	  maten:	  S-‐M-‐L-‐XL-‐XXL.	  	  
Oranje	  met	  witte	  letters	  of	  grijs	  met	  oranje	  letters	  
Bestellen	  o.v.v.	  maat	  en	  naam.	  
	  
Alle	  kleding	  is	  te	  zien	  in	  het	  clubhuis.	  
Trainingspakken	  kunnen	  gepast	  worden	  op	  afspraak.	  
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Exact 60 jaar na de intrede van de eerste donkere voetballer 
in Nederland, Steve Mokone alias de Zwarte Meteoor  
(Zuid-Afrika) en destijds uitkomend voor Heracles, heeft ook 
S.V. Bernardus een Afrikaan in de selectie.

Sinds januari van dit jaar traint Suma Abubakari uit Tanzania 
met de selectie mee en gaat hij binnenkort (op het moment 
van publiceren waarschijnlijk al gebeurd) zijn debuut voor 
Bernardus maken in het 2e elftal.

Suma is 33 jaar, afkomstig uit Tanzania en sinds 2010 
woonachtig in Nederland met partner Linda Bras, die 
psychologe is en hun 2 dochtertjes (6 en 3 jaar) in de 
Nicolaas Beetsstraat.

In 2009 heeft Suma, die in de plaats Arusha als tourist 
guide werkte, Linda leren kennen die op vakantie was in 
Tanzania. 

Suma en Linda kregen een relatie en sinds die tijd 
komt Suma regelmatig voor 3 tot 5 maanden naar 
Nederland. Momenteel is hij bezig om een permanente 
verblijfsvergunning in ons land te krijgen. 

Suma voetbalde in Tanzania al onder andere bij de 
plaatselijke voetbalvereniging Arusha Coaches (in totaal 
zo’n 10 elftallen) in het standaardelftal en wel op de 
linkshalf positie. Voetballen in Tanzania is echter maar 
moeilijk vergelijkbaar met het voetballen in Nederland.
Afgezien van het feit dat de spelregels eender zijn, houdt 

daarmee iedere vorm van overeenkomst wel zo’n beetje 
op. In Tanzania geen gras- of kunstgrasveld, maar speelt 
men op gravel. Kleedkamers en een kantine, laat staan een 
biertje na de wedstrijd, zijn daar een onbekend fenomeen.

Toen Suma naar Nederland kwam, woonde hij aanvankelijk 
met Linda in Leiden en voetbalde daar eerst bij GHC 
en later bij Football Factory. Toen ze vorig jaar naar 
Hazerswoude verhuisden, bracht Linda Suma in contact 
met Bernardus.

Sinds begin januari is Suma dus in training en staat/
stond zijn debuut gepland op 19 februari (wedstrijd helaas 
afgelast vanwege … sneeuw).

Gevraagd naar hoe het leven Suma bevalt in Nederland 
zegt Suma het hier goed naar zijn zin te hebben, 
vriendelijke mensen en gek is op een patatje met en een bal 
gehakt, maar ook gaan ze regelmatig in Leiden eten bij een 
Afghaans restaurant. Ondanks dit alles heeft hij toch wel 
eens heimwee en mist zijn familie in Tanzania.

Suma heeft de ambitie om het 1e elftal te halen, maar 
plezier in het voetbalspel staat bij de sympathieke Suma op 
de eerste plaats.

We wensen Suma veel plezier bij S.V. Bernardus en hopen 
met hem dat de permanente verblijfsvergunning spoedig 
toegekend zal worden.

Suma Abubakari, tropische verrassing bij SVB
door Dirk Jansen
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Bestel jij wel eens iets online?

Het kost jou niets en Bernardus krijgt een bijdrage.

Wat is het:
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een fi nanciële bijdrage leveren aan Bernardus, 
zonder dat het u een cent extra kost! 

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd 
en Bernardus ontvangt geld in de clubkas.

Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels als 
Wehkamp, Bol.com, Coolblue, D-reizen, KLM, Zooplus, Plutosport, Declaton, 
Hunkemoller, C&A, Gaastra, Zalando en nog honderden andere winkels 
bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan naar Bernardus. 

En nogmaals, het kost u niets extra! 

Wilt u Bernardus ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw 
online aankopen doet via www.Bernardus.nl en de SponsorKlikspagina.

Voor u een kleine moeite, voor Bernardus directe inkomsten. Stelt u zich eens 
voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere 
mensen die Bernardus een warm hart toedragen. 

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de 
bankrekening van uw sponsordoel. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld 
Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt 
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en 
profi teert uw sponsordoel hier direct van! 

Waarom SponsorKliks? 
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij 
leveren bij de meeste winkels in het hoogste commissiesegment geplaatst. 

Doordat duizenden verenigingen actief deelnemen kunnen wij zeer goede, en 
regelmatig exclusieve, commissie-afspraken maken met winkels. Door deze 
schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste nettocommissie uit in de markt!
Op dit moment staat de teller bij Bernardus op € 8,17. Nog niet een heel groot 
bedrag, maar wel een bedrag dat wij “zomaar” ontvangen omdat iemand via 
onze site een online bestelling plaatst.

Heb je nog vragen over deze manier van sponsoring, spreek mij dan gewoon 
even gaan.

Petra van Gorkum

Sponsor jij ook mee?



13

Column
Dirk Jansen

Vreemdgaan?
(naar Art Buchwald)

Hoe houd je je relatie fris, en liefst ook nog fruitig?

Het is een vraag die menige relatietherapeut een goedbelegde boterham oplevert. 
De romantiek sijpelt vaak weg als getrouwde stellen eenmaal kinderen hebben 
gekregen.

Een vriend/kennis van mij had daar wat op gevonden.

Eenmaal per week belt hij zijn eigen vrouw vanaf zijn werk op en fluistert:
“Dit is Jan. Is je man thuis?” “Nee”, zegt zijn vrouw dan, “de zak is naar zijn werk”. 
“Ik moet je vanmiddag zien”, zegt de man. “Ik kan niet”, zegt de vrouw, “ik moet thuis 
zijn als de kinderen uit school komen”.

De man dringt aan , hij wil dat ze de buren inschakelt om op de kinderen te passen. 
De vrouw zegt dat ze erg bang is, maar ze spreken tenslotte toch in Leiden een locatie 
af waar niemand hen zal herkennen. Haar man rijdt naar de plek, zij heeft haar auto op 
het Levendaal geparkeerd.

Ze springt haastig de auto in terwijl ze zenuwachtig zegt: “Schat, ik denk dat iemand 
me gezien heeft”. “Rustig maar”, zegt de man en hij zet koers naar het Budgethotel in 
de Groenendijk. “Maar ik heb geen bagage”, protesteert ze. “Ik check in”, zegt de man, 
“jij blijft in de auto en daarna gaan we naar de kamer”.

Daar aangekomen schiet haar te binnen dat ze zelfs geen tandenborstel bij zich 
heeft. “Ik heb de hele week aan je gedacht”, zegt hij en hij kust haar. “Ik ook”, zegt zij, 
“ik dacht dat het nooit meer zou gebeuren”. “Ik wilde je bellen”, zegt hij, “maar ik was 
bang dat hij aan de telefoon zou komen”. “Weet je vrouw ervan?”, vraagt zij. “Die heeft 
het te druk met de kinderen”, zegt hij, en ik heb mijn secretaresse opgedragen dat ze 
moet zeggen dat ik naar een vergadering ben als mijn vrouw belt”.

De vrouw vraagt hoe lang dit nog kan duren. “Laten we dankbaar zijn voor wat we 
hebben”, zegt de man.

Wat er daarna gebeurt, hoef ik u niet te vertellen, dit clubblad wordt ook door 
jeugdleden gelezen …

’s Avonds om zes uur vertrekt het tweetal uit het Budgethotel en neemt afscheid. 
“Tot volgende week, lieveling”, zegt de man terwijl hij haar kust.

“Het lijkt wel een jaar”, zegt zij in tranen.

Een uur later komt haar man thuis. “Nog wat bijzonders gebeurd?”, vraagt hij terloops 
terwijl hij haar een vluchtig kusje geeft. “Het was weer een saaie bedoening”, antwoordt 
zij, “en bij jou?”. “Nee, weer een waardeloze dag”, zegt hij.

Hij gaapt. Ze glimlachen inwendig en gaan aan tafel.

Iedere lezer van het Bernardus Kontakt mag zich afvragen of hij/zij iets in bovenstaande 
beschrijving herkent.
Reacties zijn welkom, en ik heb er begrip voor als ze anoniem zijn.
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Uit	  de	  OUDE	  DOOS	  	  (1977	  )	  	  
	  
In	  de	  jaren	  zeventig	  was	  het	  niet	  allemaal	  koek-‐en-‐ei	  m.b.t.	  de	  velden	  (van	  ons	  voormalige	  
sportcomplex	  in	  ‘de	  Groenendijk’).	  Begin	  1977	  verschenen	  er	  diverse	  krantenartikelen	  over	  
de	  slechte	  gesteldheid.	  Een	  paar	  jaar	  later	  (in	  1980)	  werd	  uiteindelijk	  ons	  huidige	  
sportcomplex	  in	  de	  wijk	  ‘Rhynenburg’	  in	  gebruik	  genomen.	  
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v.o.f.

Rijndijk 13
2394 AA  Hazerswoude
Telefoon (071) 341 23 95
Fax (071) 341 65 32

N I E U W B O U W  ●  V E R B O U W  ●  R E N O V A T I E

Erkend NVOB-lid

Marco van Alphen Sport
Sportkleding ● Promotie-/Werkkleding
Sportprijzen ● Textielbedrukking
Rosenburg 4 ● 2352 XC  Leiderdorp
Tel./Fax (071) 589 35 74
Auto-tel. 06-51 36 99 11

Zwanger,
bevallen of
kindje in
de groei?
Kijk dan op:www.jongegezinnen.nl

Ook!

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

Hazerswoude Rijndijk 63, 071-3412383

Voor stalling van caravans en vouwwagens
Ook voor onderhoud aan caravans, vouwwagens en aanhangers

 Nieuwbouw
 Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie

adv. van mil_NIEUW.indd   1 31-10-12   13:29
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HET MOMENT VAN …………..

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

Arno de Groot
Mijn moment is niet een speciaal moment op zich, maar wel eentje 
die ik door mijn heel voetballeven bij Bernardus, meestal met heel veel 
plezier heb ervaren, namelijk ‘de derde helft’.

Het begon al in de jeugd (in de C, want eerder kon je je toen nog niet 
aanmelden), als we een mooie overwinning haalden, trakteerde de 
leider nog weleens op een flessie (uit het luik). Een aantal jaren later 
(leeftijd 16) werden alle gespeelde wedstrijden in ‘de derde helft’ 
onder het genot van een biertje geanalyseerd. 

Ook de gespeelde wedstrijden van het standaardteam in de 
zeventiger jaren werden uitgebreid besproken in ‘de derde helft’ 
die dan steevast uitliep tot sluitingstijd clubhuis, patat-catering uit 
Zoeterwoude of een bezoekje aan de chinees en een afzakkertje (lees: 
feestje) aan het Jacques Perkplantsoen. 

In de senioren betekende ‘de derde helft’ een kratje bier (of 2) in de 
kleedkamer, waarbij de schijnbewegingen en acties van meerdere 
spelers de revue passeerden en aansluitend in het clubhuis of 
kantine steevast werd besproken om de komende wedstrijd de winst 
weer te pakken en het ‘gras op te vreten’. Als je dan ook nog een 
jaar meemaakte dat je aan de top van de ranglijst meedraaide en 
uiteindelijk ook kampioen werd, was er wekelijks wel een klein feestje 
in ‘de derde helft’ te vieren.

Na mijn actieve voetbaljaren, kwam ik ook tot de conclusie, dat ik 
‘de derde helft’ het meest mistte (als je actief deelneemt aan het 
voetbalspelletjes, beleef je deze ook het meest intens). Omdat er 
wel activiteiten zoals zaalvoetbal plaatsvonden en ook onder andere 
familievoetbal was, bleef in deze vorm toch nog een soort van ‘derde 
helft’ bestaan. 

Ook bij het scheidsrechteren, met name lagere senioren en dames op 
zondag als ‘thuisfluiter’ (wat regelmatig door Bernardus-spelers wordt 
bestreden!), beleef je een soort van ‘derde helft’. Na de wedstrijd, 
langs de lijn bij bv. een van de standaardteams of in de kantine, is er 
altijd even tijd voor een terugblik op de resultaten en verwikkelingen 
van zo’n voetbaldag. 
9 maart 2014 was ik scheidsrechter in de wedstrijd van dames 2 
met als tegenstander DUNO 1. Kort voor tijd ging het even mis met 
m’n gezondheid. Dit betekende dat ik vervolgens enige tijd in het 
ziekenhuis doorbracht. Deze tijd (deze ‘derde helft’) kreeg ik zoveel 
lieve en positieve reacties dat dit er een was om niet snel te vergeten. 

Anderhalf jaar later stond ik weer als scheidsrechter tussen de lijnen, 
na afloop kreeg ik opnieuw zoveel fijne reacties over het feit dat ik 
er weer stond, waardoor ook ‘deze derde helft’ voor altijd in mijn 
geheugen gegrift zal staan!

Voor de volgende ‘mijn moment’ wil ik iemand voordragen die bijna 
wekelijks geniet van ‘de derde helft’, Jos van der Zon.
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Gaat Heren 1 zondag geschiedenis schrijven?
Na 43 jaar weer eens een kampioensteam?

Deze foto is het eerste en tot nu toe enige kampioensteam van Bernardus. Op de foto staat het kampioensteam 
van het seizoen 1973-1974. Dit team werd kampioen in de 1e klasse van de Leidse Voetbal Bond (LVB) en pro-
moveerde naar de “grote” 4e klasse KNVB!!! En nu na 43 jaar kan het huidige eerste elftal geschiedenis schrij-
ven. Zij hebben het kampioenschap binnen bereik. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog 5 wedstrijden te 
spelen. De eindstreep is dus in zicht. Heel Bernardus hoopt dat het ze gaat lukken. Dat ze de “druk” aan kunnen 
en dat ze hun zenuwen de baas kunnen blijven.

Als supporters kunnen wij het team daarbij steunen. Door met zijn allen achter dit team te gaan staan en tijdens 
de wedstrijden te laten horen dat we er zijn. En supporteren is niet leeftijdgebonden. Zowel jong als oud kan hier 
een rol in spelen. Maak spandoeken, schaf toeters en bellen aan en help de jongens door de laatste wedstrijden. 

Laten we er één groot feest van maken. Wat ik uit ervaring weet (ik speelde in het “oude” kampioensteam) is dat 
de steun van supporters enorm helpt. Er gaat dan niet één, maar misschien wel tien tandjes bij. Doen dus en ga 
naar de wedstrijden kijken.

Mede namens mijn teamgenoten uit 1974 wens ik de spelers en technische staf heel veel succes toe. 

Ga er voor!!!!!

Bart de Roo
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De afgelopen maanden is voor het vijfde jaar op rij 
alweer de Bernardus Quiz georganiseerd. Op vier 
vrijdagen in de maanden oktober, december, januari en 
februari stroomt de kantine weer vol om allerlei vragen 
te beantwoorden.

Gemiddeld waren er ongeveer 15 teams van rond de vijf 
personen aanwezig die met elkaar de strijd aangaan. Voor 
iedere quizavond 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.
De strijd om de eerste plaats dit seizoen leek al snel beslist 

5 jaar Bernardus Quiz

Deelnemers bernarduskwis 2016-2017

Stand Team Leider 1 2 3 4 Totaal

1 Puntje van de tong Wouter van der Meer 95 103 73,5 86,5 358

2 Oude veld Bert Meijer 85,5 95 84 76,5 341

3 Bij elkaar geraapt zooitje Like van Beek 84,5 89 84,5 78,5 336,5

4 Gollem’s team Marcel Wagenvoort 84 90,5 84 72,5 331

5 Het Q team Anneke Verhorik 75,5 95 73 82,5 326

6 Op het laatste moment Rob van Beek 80,5 92 76 76 324,5

7 Kwisniks Peter de Groot 89 82 71 71,5 313,5

8 Stijgende lijn Tom Verbeij 72 82 75,5 74,5 304

9 Familie De groot Arno de Groot 76,5 72,5 71,5 82,5 303

10 Geitenbreiers Gijs van der Sluis 84 85 73 59,5 301,5

11 Kansloos Diana de Roo 66,5 80,5 72,5 76 295,5

12 Whyskypedia Annemieke de Jong 70,5 77,5 65,5 77,5 291

13 Lonely at the top Norbert Jansen 65,5 83,5 74,5 63 286,5

14 Waar zijn de kootjes Stefan Koot 60,5 74 73 65 272,5

15 Bernardus 3 Frank Menken 70 81,5 0 69 220,5

door twee goede scores van ‘Puntje van de Tong’, maar na 
een matige 3e avond werd het toch nog spannend. Echter 
op de laatste avond stelden ze orde op zaken en met een 
1e plaats deze avond was ook de eindoverwinning een feit.

Een keurige 2e plaats in de totaalstand was voor het ‘Oude 
Veld’, het team dat elk jaar scherper lijkt te worden ondanks 
hun leeftijd…

Ook volgend seizoen is de Bernardus Quiz weer van de 
partij dus zoek 5 personen bij elkaar 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. 
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"* Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen van tennisvereniging HTC en Global Tennis Academy" 

 

Ten Katestraat 34 - 2394 TC Hazerswoude Rijndijk – WWW.TVHTC.NL 

 
 
 

 
 
 
 

   Ook HTC heeft een Jubileumjaar ( 50 ) 
 
  Als het voetbalseizoen er op zit kom dan de  
zomerperiode weer gezellig tennissen bij HTC. 

 
 

Omdat: 

 tennis ook een sport voor voetballers is 
 iedereen het kan leren  
 als je leert tennissen je er de rest van je leven plezier van hebt 
 bewegen goed voor je lichaam is  
 de algemene conditie verbetert 
 je meer uithoudingsvermogen krijgt  
 aan je conditie werkt tijdens de zomervakantie 
 andere kinderen ontmoeten leuk is 
 Het vorig jaar een groot succes was 

 

Speciale Bernardus INTRODUCTIE: 
Speciaal voor de leden van Bernardus heeft HTC een jubileum aanbieding voor deze 
zomer gemaakt. Kom gezeliig tennissen in de zomervakantie voor een zeer 
aantrekkelijke prijs. Je mag 3 maanden lang vanaf 19 juni, juli, augustus en t/m 16 
september elke dag tennissen ( indien de banen vrij zijn ) voor een eenmalig bedrag 
van slechts € 45,00. Ook mag je meedoen aan de clubkampioenschappen: De mix van 
Zaterdag 24 juni t/m Zondag 2 juli en de enkel/dubbel senioren en jeugd van Vrijdag 1 
september t/m Zondag 16 september 

 
 Banen zijn elke dag open tussen 09:00 en 22:00 
 Sportschoenen noodzakelijk ( helaas geen voetbalschoenen ) 
 Sportieve kleding 
 Je gedragen zoals je dat ook op het voetbalveld zou doen 

 
 
Reageer snel en geef je op met deze kortingsbon door een e-mail te sturen naar: 
marjonbank@casema.nl  
 
Heb je eerst nog wat vragen dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met HTC:  
Erik van Lavieren 06-12819598 
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3e Editie Open Bernardus-       kampioenschap Tijdrijden

Na het succes van de 2e editie van het open Bernardus-
kampioenschap tijdrijden (met als winnaar Ubbo Kuper) 
hebben wij het voornemen om op zondag 11 juni 2017 
(2e zondag in juni) een 3e 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(en hebben voorrang bij over-inschrijving).

Zondag 11 juni 2017 vanaf ca. 12.00 uur.
Parcours 25 km door Hazerswoudse en Zoeterwoudse 
polders.

Deelname voor zowel Bernardusleden als niet-leden.

Inschrijfgeld: € 5,00

Voor verdere informatie en aanmelden:

Arnout Meertens
meertenshuisman@gmail.com
06 46 01 0806

Pierre Kempen
kemp1146@planet.nl
06 53 83 00 55

Norbert de Jong
norbert-annemieke@hetnet.nl
06 23 51 60 12

Dirk Jansen
tjm.jansen@ziggo.nl
06 44 18 84 97

Aanmelden ook mogelijk via de site www.bernardus.nl.

Reglement Open Tijdrit S.V.Bernardus 11 juni 2017.

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

   Veiligheid van jezelf en je medeweggebruikers gaat voor 
alles !

 Op gevaarlijke punten zullen herkenbare verkeersregelaars 
staan, die ander verkeer zullen attenderen op de komst 
van fietsverkeer (wat niet direct inhoudt dat je voorrang 
mag nemen!). Op gedeeltes van het parcours waar een 
fietspad naast de weg ligt, is het aan jezelf om voor het 
fietspad dan wel de weg te kiezen.  
Het devies van de organisatie is:  
HOUD JE AAN DE VERKEERSREGELS.

 We raden aan om de route van te voren voor jezelf al een 
keer te rijden. 

2. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor 
eventuele ongelukken, die ontstaan tijdens de tijdrit. Iedere 
deelnemer is verplicht een goedgekeurde helm te dragen,  
zonder helm wordt er niet gestart.

3. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan tijdens 
de tijdrit te luisteren naar muziek etc. met behulp van 
oordopjes.

4. Staande start met vastgehouden aan het zadel. De laatste 
5 seconden worden afgeteld.

   De start- en finishplaats worden op het wegdek 
aangegeven. De onderlinge tussentijd is bepaald op 1 
minuut.

5. Bij het passeren van de finishlijn dient doorgereden te 
worden door de komende bocht en via de firma van 
Griethuizen het pad naar het erf van Pierre te volgen.

6. Iedere deelnemer dient zich minimaal 30 minuten voor de 
eerste start (is om 12.00 uur exact) te hebben gemeld bij 
de organisatie. 

7. De startlijst dient getekend te worden, waarbij je gelijk 
tekent voor accoord te gaan met dit reglement.

8. Als inschrijfkosten berekenen we € 5,00 voor gemaakte 
kosten.

 Na afloop zijn koffie, soep, broodjes knakworst, chips en 
andere zoutjes gratis.

 Voor overige consumpties rekenen we € 1,-.
9. Achter op de tuin is een toilet aanwezig.

N.b. de organisatie is telefonisch bereikbaar (m.n. ook tijdens 
de tijdrit, mocht je bijv. te maken krijgen met materiaalpech) 
onder 06 46 01 08 06 (Arnout) of 06 44 18 84 97 (Dirk).
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       kampioenschap Tijdrijden
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Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.
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Van de JeugdvoorzittersVan de Jeugdvoorzitters
De dagen worden langer en het voorjaar komt eraan. Eindelijk tijd om weer in het 
zonnetje te spelen op zaterdag. Het was een winter met veel afgelastingen, iets wat we 
de laatste jaren niet echt meer gehad hebben.

Als het voorjaar begint, moet de jeugdcommissie al weer aan het nieuwe seizoen gaan 
denken.

De voorbereidingen treffen om de teamindelingen te maken en nu ook in het komende 
seizoen de nieuwe spelwijze van de KNVB in te voeren. Hierover staat elders in het clubblad 
meer.

Mitchel Rosdorff heeft aangegeven dat hij de taken van de JTC niet meer kan combineren 
met school en werk. Dat betreuren wij uiteraard, hij was voor ons toch een aanwinst met 
een frisse kijk op het voetbal. Gelukkig blijven Bert Vertegaal en Joey van der Werff wel en 
hebben we Mike Ammerlaan bereid gevonden om de JTC bij de meiden op zich te nemen. 

Verder is Rien van Elk bij de JTC gekomen. Iets wat jullie wellicht al op de site hadden 
gezien. Rien heeft al geruime ervaring met dit werk en gaat ons helpen de jeugdopleiding van 
Bernardus naar een hoger niveau te tillen. Hij gaat ook bovengenoemde jongens opleiden en 
begeleiden, zodat zij wellicht in de toekomst de JTC zelf kunnen draaien. Met dit team willen 
we de jeugdopleiding van Bernardus naar een hoger plan brengen. Zodat de jeugd zich kan 
blijven ontwikkelen en zo de hele club naar een hoger niveau kan komen.

De JTC is ook bezig om alle leiders en trainers te benaderen en alle elftallen van een goede 
trainer te voorzien. Rien is vanaf het moment dat hij bij ons gestart is, de gesprekken met 
trainers en leiders aangegaan, om zich voor te stellen en te horen wat zij volgend seizoen 
willen gaan doen. Dat proberen we uiteraard het liefste met mensen van de club, maar soms 
is het ook wel eens goed om iemand van buiten de club te halen, om eens een frisse wind 
door een lichting te laten gaan. Zo hebben we voor de B1 van volgend seizoen een trainer 
gehaald die van buiten de club komt.

Edwin van der Neut gaat de B1 trainen en coachen. Edwin heeft een goede trainers-
opleiding, namelijk TC3 en al ervaring met de jeugd, hij wil graag zijn ervaring verder gaan 
uitbouwen met deze leeftijdsgroep. Daar hebben wij alle vertrouwen in en wij wensen 
hem veel succes. 

Zo zien jullie dat we achter de schermen continu bezig zijn de club naar een hoger plan te 
krijgen, alleen is dat voor de leden niet altijd direct zichtbaar. Maar we zijn een weg ingeslagen 
die de komen maanden en jaren zichtbaar gaat worden. Deze weg gaan we bewandelen met 
jonge enthousiaste mensen, waardoor we de toekomst van de jeugd bij Bernardus op niveau 
kunnen brengen en houden.

Met sportieve groet,

Dick Straathof en Anthony Blom
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Rol arbitrage
Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel

Scheidsrechter

Onder 8, 9 en 10

Ja

Handen schudden 
en high five

Positief stimulerend 
langs zijlijn

6 tegen 6

Advies maat 4, 290 gram Ja

42,5m x 30m 

O.8/O.9: 2 x 20 minuten
O.10: 2 x 25 minuten

Nee
Positief stimulerend 

langs zijlijn

Leeftijd

Spelduur

Klassement

Competitie

Rituelen Rol ouders

Balformaat

Veldafmeting

Keeper
Balformaat Competitie

Rol coach

Aanwezigheid keeper

Klassement Rituelen Rol oudersRol coach

Spelduur

90 minuten

Veldafmeting

40x30M

Aantal spelers
LeeftijdAantal spelers

Pupillendoel (5m x 2m)

Doelformaat
Doelformaat

Vanaf seizoen 2017/’18 - O.8 en O.9
Vanaf seizoen 2018/’19 - O.10

Wedstrijdvorm
6 tegen 6

7 meter

Strafschop
Balformaat
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Aftrap: de aftrap wordt genomen in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf de eigen helft. 

Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan 
mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen 
of uit de handen te schieten.

Achterbal: de achterbal wordt vanaf de grond genomen door de 
bal te passen of te schieten. 

 Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het 
speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen.

Doelpunt: bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden 
van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

Speeltijd
De speeltijd voor onder 8 en onder 9 is 2 x 20 minuten. 
Voor onder 10 is dat 2 x 25 minuten.

Time-out 
Per helft vindt er bij O.8/O.9 na 10 minuten en bij O.10 
na 12,5 minuten een time-out plaats van maximaal 2 
minuten. Hierin heeft de begeleider de mogelijkheid om 
een korte terugblik te doen, tips en aandachtspunten 
aan te stippen en kunnen de kinderen even wat drinken.

Rust 
Na de eerste helft vindt de rust plaats van maximaal 
10 minuten.

Competitie
Er wordt wel een competitie (poule-indeling en 
wedstrijdschema) georganiseerd voor deze wedstrijdvorm.

Stand & Klassement
De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel 
worden de uitslagen van wedstrijden bijgehouden om 
de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan 
eventueel teams te herindelen.

6 6

42,5 M42,5 M

Balformaat

Balformaat

Competitie

Spelduur

90 minuten

Klassement

Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. 

Vrije bal: een vrije bal mag ingedribbeld, gepasst of geschoten 
worden. 

Terugspeelbal: een terugspeelbal mag door de keeper niet 
opgepakt worden. 

 Overtreding / scoringkans: bij een overtreding wordt een vrije
bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.

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

Begeleiding
Bij deze wedstrijdvorm is er een spelbegeleider van 
minimaal 12 jaar oud in sportkleding aanwezig. De 
spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en 
neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een 
beslissing en legt de spelregels uit. Als het nodig is 
mag de spelbegeleider wel het veld in bewegen.

Balmaat
De KNVB adviseert om met een balmaat 4, van 290 
gram, te spelen. 

Rituelen
Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen 
te schudden en na afloop een high five als dank voor 
een leuke wedstrijd.

Strafschop (7 meter)
Strafschoppen worden alleen gegeven bij het ontnemen 
van een duidelijke scoringskans. Na afloop van de 
wedstrijd kunnen er door beide teams strafschoppen 
worden genomen.

Rituelen

Spelregels
Spelregels

Scheidsrechter

Ontwerp: Link Design Amsterdam
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Douchen na trainingen en wedstrijden
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen niet douchen na 
een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer 
spelers niet, dan wel douchen op de club. Het lijkt misschien gemakkelijk 
en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te laten 
fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar huis 
te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen 
douchen na het sporten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd 
of training geen thema. Het was verplicht. 
Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek 
vergeten want er kwam gewoon een 
handdoek uit mijn sporttas en een fles douche 
shampoo. Vroeger was het geen thema. 
In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol 
heeft over hygiëne en gezond sporten is het 
daarom voor mij een raadsel waarom ouders 
het toestaan dat hun kinderen zich na afloop 
van een sportactiviteit niet direct op de club 
douchen.
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Het vrouwenvoetbal in Nederland heeft last van vrouwen. Vrouwen die hun spel te kritisch blij-
ven benaderen. Dat klinkt ongeveer zo:

‘Er zitten zo weinig mensen op de tribune (klopt), de prestaties van de Oranje Leeuwinnen 
blijven achter (ook waar), meisjes moeten veel te vaak met jongens voetballen (nog nodig) het 
niveau van de Nederlandse vrouwen eredivisie wil niet tippen aan het niveau in Engeland en 
Zweden (een feit).’

Maar ondertussen bereikt het vrouwenvoetbal in Nederland wel veel sneller dan gedacht haar 
tipping point. Het kantelpunt, waarop er geen houden meer aan is en deze geweldige sport 
omarmd zal worden door het grote publiek. Een aantal ontwikkelingen uit de voorbije weken 
wijst daarop. Zo brengt de NOS voor het eerst in de Nederlandse televisiegeschiedenis (sinds 4 
februari) elke zaterdagavond een samenvatting uit de eredivisie vrouwen met gemiddeld meer 
dan een half miljoen kijkers en vorige week werd de eerste aflevering gelanceerd van VV Kicks 
(het eerste online praatprogramma over vrouwenvoetbal). Daarnaast kondigde de UEFA de eer-
ste Nederlandse vrouwelijke assistent-scheids aan op de EK-eindronde in Nederland en werd 
het lespakket over WEURO 2017 beschikbaar gesteld voor basisscholen (nu al duizend deel-
nemende basisscholen). En dan heb ik het nog niet eens gehad over de nieuwe bondscoach 
voor de vrouwen: Sarina Wiegman. Een kleintje misschien, maar een selfmade vrouw, met een 
indrukwekkende staat van dienst. Niet voor niks wordt ze door Voetbal International pionier in 
het vrouwenvoetbal genoemd. Ze is de derde vrouw in Nederland die het diploma Coach Be-
taald Voetbal op zak heeft en ze zat als eerste vrouw op de bank bij een BVO (Betaald Voetbal 
Organisatie). Met haar persoonlijkheid, buitengewoon spelinzicht en professionele houding had 
ze binnen een mum van tijd het respect van de mannen verdiend.
Toch, alsof dit allemaal niet is gebeurd, hoor ik vrouwen in het voetbal vaak indirect de vraag 
stellen: ‘Worden we wel serieus genomen & kunnen we er eigenlijk wel iets van?’

Wat wil je horen? Is mijn wedervraag.

Dat je gelijk hebt? Het vrouwenvoetbal niet om aan te gluren is? Een zwak aftreksel van het 
mannenvoetbal? Natuurlijk niet. Ik ben een vader van drie opgroeiende dochters, ik heb een 
geweldige vrouw, ik heb mijn leven lang gewerkt tussen de vrouwen (detailhandel en de horeca) 
en ik heb een ding geleerd: er bestaat een groot verschil tussen hoe mannen naar zichzelf kijken 
en vrouwen.

Vrouwen hebben de hinderlijke neiging zichzelf langs een onmogelijk kritische meetlat te leggen. 
Dat begint enthousiast in de pubertijd (Vind je me niet lelijk?) en raast door in het werk (Kan ik 
dit wel? Ben ik hier klaar voor? En ben ik goed genoeg?).

Daar waar mannen het leven, hun werk en hun sport veel meer als een spel benaderen: ‘ik waag 
het erop en ik zie het wel’ vragen vrouwen zich voortdurend af of ze het wel kunnen. Vrouwen 
creëren daarmee hun eigen glazen plafond. Ook in het voetbal. Daar moeten ze die bal maar 
eens snoeihard doorheen schieten.

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

Vrouwenvoetbal heeft last van vrouwen
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Van de trainer van MO13 en MO15

MO13
Toen ik begon als trainer bij de E-meiden, ruim 2 jaar terug, 
zei ik: “er zit helemaal niet zoveel verschil tussen jongens 
en meisjes voetbal.” Nu met wat jaren ervaring als trainer in 
het damesvoetbal moet ik echter toch die mening bijstellen. 

Zelf heb ik bijna 14 jaar op voetbal gezeten. Als trainer is 
het toch wat anders. En dan ook het verschil tussen 
jongens en meiden. Verschil, zeker niet in inzet of hoe goed 
ze kunnen voetballen, maar vooral in de omgang. 

Dit meidenteam bestaat uit een groep van enthousiaste, 
hardwerkende en (soms te) drukke meiden. Sommige 
meiden ken ik al sinds ik ben begonnen en sommige ken ik 
pas nu een paar maanden. Inmiddels toch meer dan alleen 
een voetbalteam, er staat een groep vriendinnen die met ze 
allen plezier willen maken en lekker willen voetballen. Nieuw 
op voetbal of niet, voor allemaal was het toch even wennen. 
Eerste jaar op het grote veld. Zeker aan het begin was het 
even aanhaken. Inmiddels hebben ze zeker het conditiepeil 
flink opgeschroefd. Voor de rest een jaar met vallen en 
opstaan. Hoogtepunten wisselen dieptepunten af. Want ja, 
niemand begint gelijk op hun top. Hoe werkt nou 
buitenspelval? Hoe moeten we staan nu we opeens met 11 
zijn in plaats van 7. Even wennen dus. 

Toch laten de meiden al hele goede dingen zien. Voor de 
meiden die al langer op voetbal zitten denk ik toch wel eens 
terug naar het begin. Een stijgende lijn die nu nog steeds 
wordt doorgezet. Meiden die dit seizoen pas op het veld 
staan zijn goed opgevangen door de meiden die al een 
tijdje bij Bernardus spelen. Hierdoor hebben ook zij al grote 
stappen gemaakt.

De kracht van dit team ligt toch in het voor elkaar willen 
werken. Als groep kan dit team zo goed spelen en het elke 
tegenstander lastig maken. Ik beoefen mijn functie (dit 
seizoen samen met Pieter Heemskerk) als trainer met veel 
plezier, samen met de hulp van ouders. Ook voor mij is het 
een jaar waar ook ik nieuwe dingen leer in het trainerschap. 

We gaan met allemaal met veel plezier door dit seizoen en 
hopen natuurlijk zoveel mogelijk punten te pakken!!

Mike Ammerlaan

MO13-2017
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M-O15
Begin november kwam Anita Kraan naar mij toe. Meiden 
Onder 15 was na slechts een paar maanden zonder trainer 
komen te staan. Anita, die de meiden de vorige seizoenen 
onder haar hoede had, vroeg aan mij of ik samen met haar 
voor de groep wilde gaan staan. Allebei 1 training in de 
week en op zaterdag deed zij haar best om er bij te zijn. Ik 
heb hier even over nagedacht, en uiteindelijk besloten om ja 
te zeggen tegen dit voorstel.

Het begin met de meiden was toch even elkaar leren 
aanvoelen. Er stond een nieuwe trainer voor de groep met 
nieuwe ideeën en meningen over voetbal. En dan natuurlijk 
de leeftijd, meiden gaan puberen. Na een paar lastige 
weken in het begin hebben we nu toch veel plezier op het 
veld. Af en toe zijn de trainingen even wat minder, soms zijn 
ze liever lui dan moe. Toch laten ze meestal zien hoe het 
wel moet. Zeker op zaterdag laten de meiden zien wat ze 
allemaal kunnen, zo fel als leeuwinnen. Niet altijd winnen 
door goed voetbal, maar door keihard de volle 70 minuten 
te knokken voor de winst. 

Inmiddels zijn we al 5 maanden bezig en ik geniet ook met 
deze groep volop. Anita is sinds een paar weken geleden 
voor stage naar Zuid-Afrika, dus heb ik ook de donderdag 

training overgenomen (samen met Thierry de Ridder die de 
donderdagtraining overneemt). Zaterdag probeer ik zo vaak 
mogelijk te komen (als programma M-O13 het toelaat), 
anders wordt het geregeld door Ab van Zijdervelt. 

De meiden hebben genoeg lef en durven elkaar ook te 
vertellen waar het op staat. Ik geniet elke keer dat ik met 
deze meiden op het trainingsveld sta. Ik heb veel 
vertrouwen in ze en zie genoeg potentie in deze toppers! 

We gaan ons best doen om dit seizoen zo hoog mogelijk te 
eindigen en elke training en wedstrijd met plezier op het 
veld en van het veld te stappen.

Mike Ammerlaan

Beste leden van Bernardus

Namens het bestuur wil ik jullie erop wijzen dat het bij Bernardus niet toegestaan is 
om opnamen te maken in de kleedkamer.

Bij het filmen/fotograferen in de kleedkamer schend je de privacy van andere leden.

Aan de ouders wil ik vragen dit met uw kind te bespreken.

Kinderen/jongeren hebben vaak nog niet goed in de gaten wat de consequenties 
kunnen zijn van een foto of filmpje.

Met vriendelijke groet

Barbara Heemskerk
Vertrouwenscontactpersoon SV Bernardus 
b.heemskerk@veenplas.nl
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Zondag 19 maart was ik de pupil van de week. Ik had 
er super veel zin in! De vader van mijn vriend Joe is de 
trainer van het eerste!! Ik moest al om half 1 met mijn 
vader bij Bernardus zijn. Om kwart voor 1 begon de 
wedstrijdbespreking. Ik kon dus nog even met Lars en 
Olle voetballen!

De wedstrijdbespreking was erg leuk. Daarna mocht ik met 
de spelers van het eerste omkleden. Er was harde muziek in 
de kleedkamer. Wél goede muziek! Ik mocht speciale “pupil 
van de week” kleding aan!

Daarna eindelijk met de spelers het veld op. Ik mocht met 
de reservespelers de warming up doen. Was echt heel gaaf. 
Ik heb ze al mijn trucjes laten zien. Daarna weer even de 
kleedkamer in voor een korte bespreking waarna we het 
veld weer op mochten. Nu voor de echte wedstrijd! Eerst 
de tos en daarna de aftrap! 

Ik mocht de hele wedstrijd op de bank tussen de wissel-
spelers zitten. Ik mocht telkens met de wisselspelers mee 
de ballen halen die over het vangnet geschoten waren. 

Tijdens de rust mocht ik ook mee de kleedkamer in, maar ik 
bleef lekker voetballen met de reservespelers. Tijdens de 2e 
helft kreeg ik een AA-tje van de reservekeeper. 

De 2e helft ging echt goed. We wonnen met 4-1. Stef is 
echt cool. Die scoorde 3x. Iedereen is echt goed, maar 

Pupil van de week,

Siem Verkleij (JO9-1)
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Jeffrey vind ik echt de beste. Hij nam een keer de bal mooi 
aan, draaide mooi weg en gaf daarna een bal waar Stef uit 
kon scoren.

Na afloop was het erg gezellig in de kleedkamer, maar ik 
kon niet te lang blijven want ik mocht nog in de bestuurska-
mer kijken. Stef en Marcel hadden nog een interview zag ik. 

Deze heb ik maandag nog geluisterd op internet.

In de bestuurskamer kreeg ik van Marijke een patatje en 
een cola! Daarna kreeg ik van Olle z’n vader nog een mooie 
beker, een soort schilderij en een mooie leren bal met hand-
tekeningen van iedereen van het 1ste erop!

Ik vond het echt onwijs leuk om pupil van de week te zijn. 
Het allermooiste van deze dag is dat Bernardus gewonnen 
heeft! Ik hoop dat ze kampioen worden omdat ze eerste 
staan. Wij staan ook eerste hoor!

Marijke, Kaspar, Pieter, Marcel en alle spelers van het 1e 
heel erg bedankt voor deze mooie dag!

Siem Verkleij

Barpersoneel

Bestuurslid PR/Sponsorcommissie

Bestuurslid Dames en Meisjes

Weet jij iemand die hier geschikt voor is of heb je zelf interesse,  
laat het weten via voorzitters@bernardus.nl.

Vacatures
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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 1

Afmeldingen Vanaf 08-01-2017 tot en met 24-03-2017

GraveS CFKQ057 Maurice de 9-5-1979 Rijnlanderweg 1536 2153 KH
VriesB PBPF09E Mandy de 30-4-2000 Rhijnenburcherlaan   40 2394 CV 071-341661
ZijlZ GJVQ913 Bob van 1-11-1979 Oosterschelde 207 2721 NH

Nieuwe Leden

AbubakariS SGLP57B Suma 5-9-1984 Nicolaas Beetsstraat   19 2394 EN 071-521411
HavenA LXMG95B Jasper van der 6-9-1999 Van Beethovenlaan     4 2394 HC 071-341666
OppelaarG SGDX704 Dirk 9-11-2005 Westeinde   46 2391 JC 0172-58733

Verhuisd

BrabanderS CFKL26R Jordy de 4-4-1985 Ridderhoflaan   63 2396 CK
MiddelkoopD PKDW43M Sander 1-6-2005 Da Costasingel     9 2394 BG 06-8292312
SmitS FMLD43B Davey 5-8-1991 Mozartlaan   38 2394 GG

Wijziging Lidmaatschap

KorteS GJGJ72S Jonne de 12-4-1996 Steenbokstraat   34 2394 PC 071-341573
VonkT FKGW35E Wouter 7-6-1991 Mozartlaan 142 2394 GN

A-F = Junior,   G = G-Voetbal,   H = Hummel,   S = Senior.

B-Leden: T = incidenteel spelend,   U en V = niet spelend,   Y = incidenteel spelend en Zevental,   Z = Zevental.

Aantal Leden 586
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Verjaardagen Jeugdspelers

02 BouwmanAnouk

02 StraathofBritt

02 WinsenKim van

04 BrinkMark ten

07 HoogenboomGijs

09 KaffaLuca

10 KuperDuco

10 OuwerkerkJessey

10 TijssenDaan

13 KersseboomKevin

13 WandersStijn

16 KapteinGiel

17 SpijkIan

20 BrinkIris ten

23 KroonSander

24 LindenAmber van der

25 GijsmanRegi

26 HakRemco van der

26 WortmanLinda

30 Rukh AlikheilDoenja

30 SzabóRalf

02 WesselingJair

03 HeijningenLuca van

04 BaarleLuuk van

04 BaarsRomeé

04 HorstRoy van der

05 VermeulenSebastiaa

06 SloosFinn

08 BoerStef de

08 ScharffLesley

09 VondelingJoe

11 EnterLuuk

11 MastrigtOlle van

11 WegerMax de

11 ZandbergenMaarten

12 LeeuwenJonas van

12 TolWesley van

14 MeijdenDenny van der

19 SelierEthan

21 VisserBrent

22 KampenKjeld van

27 BrinkEduard van den

27 KabaHamed

30 VuurensMilan

31 BlomLuke

01 GrootLuuk de

02 WinsenLars van

03 RooMaud de

06 PavanEnrico

06 SmitLynn

06 SuijkerbuijkBoy

06 VermeulenRicardo

06 ZeeuwSander van der

10 la GrandDiesel

11 RafainCarol

13 KlinkNavayo

20 VerkleijAbel

21 IbrahimIsmail

22 ArbouwStijn

24 GoedeJoe de

26 MenkenAnouk

27 StraverLennard

27 UphoffSven

28 LangeveldVeere

30 DiggelePepijn van

30 WielGuus van de

Verjaardagen Jeugdspelers

01 TimmermansVera

04 KorbeeDuncan

08 HeemskerkRosa

13 VerkleijMarije

15 KraanNadine

17 MilLuke van

17 VisserSven

20 HaasCas de

22 DorstMike

24 MaliougaMaxim

27 ScheltemaLars

29 ColijnJayden

29 NiemantsverdrietMarieke

01 BergLuuk van den

01 KleeffSteyn van

03 BeukeboomJim

08 BoerBente de

10 VerbeijRob

12 AlexopoulosIoannis

13 SzabóTimo

17 BosJeffrey

18 JongMeike de

19 HorstLars van der

19 StolwijkMarit

21 Klaasen BosCas

21 MeijdenTom van der

23 BentenYanick van

23 BrandRyan

24 BesYara

25 BennisGlenn

27 BoerScott de

28 Lopez MattaNoah

28 MarkMees van der

29 KabaKadèr

29 StipStan

01 MiddelkoopSander

02 BouwmanAnouk

02 StraathofBritt

02 WinsenKim van

04 BrinkMark ten

07 HoogenboomGijs

09 KaffaLuca

10 KuperDuco

10 TijssenDaan

13 WandersStijn

16 KapteinGiel

17 SpijkIan

20 BrinkIris ten

23 KroonSander

24 LindenAmber van der

25 GijsmanRegi

26 HakRemco van der

26 WortmanLinda

30 Rukh AlikheilDoenja

30 SzabóRalf
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