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Jeugdsportkampen 
in de jaren ‘70 

7x7 
voor dummies 

Jeugdvoorzitters 
aan het woord 

Oliebollentoernooi 
in ere hersteld.
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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 januari 2016

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

Van de redactieVan de redactie
En voor je het weet is al weer het 2016. Wij hopen dat het 
een gelukkig maar vooral een gezond jaar voor iedereen mag 
worden. Maar voor de vereniging vooral een sportief jaar.

Dit clubblad geeft een overzicht van de kerstactiviteiten 
bij Bernardus, de eerste activiteiten in het nieuwe jaar, een 
postuum eerbetoon aan een Bernardus-icoon, leuke columns, 
berichten van de voorzitters en jeugdvoorzitters, een bijzonder 
interview, achtergrondinformatie over jeugdteams, Bernardus 
en Unicef, uiteraard de oude doos, een 7x7 beleving en nog 
meer…..

Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van het lezen van 
dit clubblad.
Wij hebben het weer met veel plezier voor jullie gemaakt.

De redactie.

Verkiezing 
Vrijwilliger van het Jaar

Dit jaar wordt de Nico Menken prijs uitgereikt tijdens de 
medewerkersavond op zaterdag 16 april 2016. De afgelopen jaren 
zijn de winnaars voorgedragen door het bestuur. Dit jaar mogen 
de leden bepalen. 
Alle leden van Bernardus mogen tot 10 april 2016 hun stem 
uitbrengen door middel van een briefje voorzien van afzender 
en motivatie. In de kantine hangt vanaf zaterdag 23 januari een 
stembus. Ieder lid mag 1x zijn stem uitbrengen.  Er mag gestemd 
worden op personen, maar ook op groepen.

Is dit geen  
mooie plaats  

voor uw  
advertentie?

sponsoring@bernardus.nl
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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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Als nieuwe voorzitt ers willen we in dit Oud & Nieuw-nummer graag kort sti lstaan bij 
2015 en vooruitblikken op het Jubeljaar 2016. Een jaar waarin we de tradities blijven 
koesteren en daarnaast een aantal vernieuwingen willen doorvoeren. 
Allereerst willen we namens het bestuur alle spelers, trainers, vrijwilligers, ouders en 
andere Bernardus-supporters een heel goed, gezond en sporti ef 2016 toewensen!
Met veel plezier hebben we kunnen zien dat velen van jullie op 2 januari het nieuwe jaar 
al sporti ef begonnen zijn door mee te doen aan het zeer geslaagde Oliebollentoernooi.
Bijzonder was deze keer ook de onthulling van de Sjaak Straver tribune.
Sjaak is 27 jaar het boegbeeld van Bernardus geweest en heeft  desti jds de bouw van 
de tribune gerealiseerd. In het bijzijn van zijn familie is zijn naam en foto in het nieuwe 
Bernardus logo bij de tribune onthuld.  

De promoti e van de mannen van Rosdorff  naar de 
derde klasse heeft  al diverse leuke derby’s en goed 
gevulde (Straver) tribunes opgeleverd. Speciaal was 
zeker de wedstrijd tegen Meerburg, waar de nieuwe 
tenues, logo, hoofdsponsor Tijssen en de nieuwe 
voorzitt ers allen voor het eerst werden gepresen-
teerd. Helaas hebben twee echte Bernardus-iconen 
dit niet meer mogen meemaken. Tot ons verdriet 
zijn afgelopen zomer Sjaak Straver en Jan de Groot 
overleden. Bernardus heeft  veel te danken aan deze 
twee bijzonder betrokken mannen.

In de Nieuwjaarsspeech is ook het Jubeljaar 2016 
aan bod gekomen. Zoals misschien niet iedereen 
weet, is 2016 voor de Rooms-Katholieken een bij-
zonder heilig jaar, een Jubeljaar. Paus Franciscus heeft  
2016 als speciaal jubeljaar afgekondigd met als thema 
barmharti gheid, het dienstbaar zijn aan anderen. 

Dit thema past mooi in de rijke traditi e van Bernardus, 
een club die draait op haar vrijwilligers! Want elke 
vrijwilliger die met plezier naar Bernardus toe komt 
om iets voor de club te doen dat hem of haar 
aanspreekt, is van harte welkom. En om onze vrij-
willigers extra in het zonnetje te zett en hebben we 
besloten om de Nico Menken prijs weer nieuw 
leven in te blazen. Iedereen kan de komende 
drie maanden vrijwilliger(s) voordragen via een mailtje 
aan voorzitt er@bernardus.nl of de brievenbus in de 
kanti ne. Graag met een korte moti vati e waarom juist 
diegene ti jdens de Vrijwilligersavond in april extra in 
het zonnetje mag worden gezet.

Verder willen we dit jaar samen met onze partner 
Unicef en de basisschool een nieuw slotevene-
ment bij Bernardus organiseren met sport en plezier, 

voor en door jongeren georganiseerd! En verderop 
in dit blad valt te lezen wat de jeugdcommissie nog 
meer in pett o heeft . 

Vernieuwing is natuurlijk ook belangrijk om Bernar-
dus bij de ti jd te houden. Het entree hekwerk willen 
we nu echt gaan aanpakken en we willen kijken hoe 
we de kanti ne kunnen moderniseren. In ieder geval 
is een kassasysteem besteld met PIN mogelijkheden, 
waardoor rondjes geven na de winterstop nog een-
voudiger wordt! 

Daarnaast willen we kijken of we nieuwe activit-
eiten kunnen opzett en, onder andere door slim sa-
men te werken met andere verenigingen en hoe we 
onze communicatie, zowel intern als extern, verder 
kunnen verbeteren. Gelukkig zijn er ook nieuwe digi-
tale mogelijkheden, die ons daarbij kunnen helpen. 
En als er mensen zijn die ons hierbij kunnen en willen 
ondersteunen, dan horen wij dit natuurlijk graag! 

Op sportief gebied hopen wij ook dat 2016 voor 
Bernardus echt een Jubeljaar mag worden. Dames 1, 
Heren 8 en de Veteranen zijn reeds begonnen met 
jubelen en na jaren hebben we ook weer een goed 
gevulde technische commissie (WTC).
En wat Heren 1 betreft ; het vorige Jubeljaar, 2000, 
was Bernardus in ieder geval gunsti g gezind en wisten 
we ook net na promoti e te handhaven in de 3e klasse. 
Zoals verder in het blad te lezen valt,  hebben we daar 
nu ook alle vertrouwen in! 

Wij wensen jullie allen een mooi Jubeljaar!

Kaspar Scheltema & Pieter van Mastrigt
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In zijn toespraak refereerde oud voorzitter 
Bart de Roo aan de inspanningen die oud 
voorzitter en erelid Sjaak Straver heeft 
geleverd om deze tribune te realiseren. 
Ruim een jaar lang is Sjaak dagelijks (en ook 
regelmatig ’s nachts) met de bouw van de 
tribune bezig geweest. Hij zocht en vond 
vrijwilligers die de diverse werkzaamheden 
wilde verrichten. Hij zocht en vond 
sponsoren. Hij zocht en vond mensen die 
een plaats op de tribune wilde kopen. En 
was hij iedere dag op de ‘bouw’ om te 
helpen, de vrijwilligers te enthousiasmeren 
en, als er onverwachte problemen waren, 
deze op te lossen. 
Sjaak heeft van de bouw van de tribune een 
dagboek bijgehouden. Al lezend val je van 
de ene in de andere verbazing en beleef je 
zijn meevallers, maar ook de tegenvallers en 

hoe hij daar mee om gegaan is. Ongelofelijk 
wat hij heeft gepresteerd. Maar uit dit 
dagboek blijkt ook zijn enorme waardering 
voor alle vrijwilligers die hem daarbij 
geholpen hebben.
Onder belangstelling van heel veel leden 
van onze vereniging - in aansluiting op het 
traditionele Nieuwjaars 4 tegen 4 toernooi 
en voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie 
- onthulden kinderen en kleinkinderen van 
Sjaak het naambord en het nieuwe logo van 
de club met in het midden een stralende 
Sjaak. 

Wat zou hij trots geweest zijn, als hij dit nog 
had meegemaakt:

Een waardig en prachtig postuum eerbetoon 
aan deze bijzondere clubman.

Eerbetoon aan Sjaak Straver

Op zaterdag 2 januari 2016 heeft de tribune op ons prachtige 
sportcomplex de naam gekregen van de persoon die hem meer 
dan verdient. Voortaan is de tribune niet zo maar een onderdeel 
van het complex, maar is het de Sjaak Straver tribune.

De HEB 
Door de opening van de Sjaak Straver Tribune, 
moest ik ineens weer denken aan het mooie 
jaar dat wij gehad hebben met de HEB. HEB 
staat voor Halve Eeuw Bernardus en dit is 
verzonnen door Riet Straver. Op het gevaar af 
dat ik iemand vergeet, in mijn herinnering 
bestond de commissie uit Bart de Roo, Peter 
de Brabander, Petra Zijlstra, Nanny Rijsdijk, 
natuurlijk Sjaak Straver, Dirk Jansen en mijn 
persoontje. De naam zegt het al, het feest ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Het 
bestuur bestond nog uit drie man, het eerste 
veld lag eruit, maar toch genoeg redenen voor 
een feestje. We hadden bedacht dat het leuk 
zou zijn om een jaar lang feest te vieren. We 
begonnen op 31 mei 1996 met een 
Oudejaars(feest)avond, compleet met 
vuurwerk. Geen probleem, veld 1 was toch 
ene grote bouwput. Na  het zomerreces was 
er een Penaltytoernooi van de NKS, die mij 
enigszins bezorgd opbelden om te vragen of 
dat allemaal wel door kon gaan, we zaten 
immers zonder bestuur. Geen probleem, we 
hadden veld 2 (zonder aaltjes, zoals bij NSV, 
waar het toernooi eigenlijk zou zijn) en voor 
penalty’s heb je geen bestuur nodig. 
Ondertussen had Bart het voortouw genomen 
om een groep mensen met een oranje/wit 
hart bij elkaar te krijgen die de vereniging 
weer uit het slop wilden trekken. En dat lukte 
aardig. Sjaak had verzonnen dat het leuk zou 
zijn dat wij als commissie heel veel centjes bij 
elkaar zouden sprokkelen en dat wij de 
vereniging een tribune als verjaarscadeau aan 
zouden bieden. Sjaak is zijn hele leven van de 
acties geweest en de overige commissieleden 
werden wel eens gek van hem, maar hij 
bedelde en kletste van alles bij elkaar. En het 
is met name aan Sjaak te danken, dat de 
tribune er staat en dat het de vereniging heel 
weinig gekost heeft.  Het moge duidelijk zijn 

wat Sjaak’s positie binnen de commissie was. 
De tribune. De rest van de commissie mocht 
zich met andere zaken bezighouden. Zo was er 
iedere maand een wedstrijd van het eerste 
elftal in het kader van een 
Nederlagentoernooi. Gerenommeerde 
tegenstanders zoals FC Lisse en Alphense Boys 
zijn voorbij gekomen en aan het einde van de 
rit heeft FC Lisse het toernooi gewonnen. Wat 
mij van Lisse is bijgebleven is dat zij het team 
met de meest onuitsprekelijke namen hadden, 
daar heb ik even flink op moeten oefenen. 
Gelukkig kreeg ik hulp van de trainer van de 
tegenstander.  We hadden volop ideeën wat 
we allemaal zouden willen organiseren, een 
van de zaken die niet doorgegaan is, is het 
Moederdagontbijt, het lijkt me nog steeds een 
geweldig idee, een kantine vol 
voetbalmoeders, die een ontbijtje 
aangeboden krijgen van hun voetballende 
kinderen. Voor mezelf heb ik het gevoel dat ik 
het hele jaar prijzen uitgereikt heb, alle 
activiteiten, ook de reguliere stonden in het 
teken van het feestjaar. Op de grote feestdag, 
speelde onze jongste jeugd een 
straatvoetbaltoernooitje op de Da Costasingel, 
onder aanmoediging van onze Duitse vrienden 
uit Hasselbach. Na afloop is de hele HEB met 
de Duitse gasten uit eten geweest bij toen nog 
Hotel Groenendijk en zowel de commissie als 
de Duitse gasten waren net aan op tijd op de 
feestavond. Alleen was er voor sommige geen 
tijd meer om zich te verkleden, zij hebben het 
feest meegevierd in korte broek en de 
schmink van overdag nog op hun gezicht. 
Moet allemaal kunnen. En aan het einde van 
de rit was daar de tribune, was er weer een 
voltallig bestuur, veld 1 was weer bespeelbaar 
en we hadden een fantastisch jaar achter de 
rug. Alles op de gevoelige plaat vastgelegd 
door onze hoffotografe.  Lieve Sjaak, ik hoop 
nog heel vaak op jouw tribune te zitten en 
voor wat betreft het zeventig jarig bestaan, 
een mooie gelegenheid om een jaar lang feest 
te vieren. 

De HEB 
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is met name aan Sjaak te danken, dat de 
tribune er staat en dat het de vereniging heel 
weinig gekost heeft.  Het moge duidelijk zijn 

wat Sjaak’s positie binnen de commissie was. 
De tribune. De rest van de commissie mocht 
zich met andere zaken bezighouden. Zo was er 
iedere maand een wedstrijd van het eerste 
elftal in het kader van een 
Nederlagentoernooi. Gerenommeerde 
tegenstanders zoals FC Lisse en Alphense Boys 
zijn voorbij gekomen en aan het einde van de 
rit heeft FC Lisse het toernooi gewonnen. Wat 
mij van Lisse is bijgebleven is dat zij het team 
met de meest onuitsprekelijke namen hadden, 
daar heb ik even flink op moeten oefenen. 
Gelukkig kreeg ik hulp van de trainer van de 
tegenstander.  We hadden volop ideeën wat 
we allemaal zouden willen organiseren, een 
van de zaken die niet doorgegaan is, is het 
Moederdagontbijt, het lijkt me nog steeds een 
geweldig idee, een kantine vol 
voetbalmoeders, die een ontbijtje 
aangeboden krijgen van hun voetballende 
kinderen. Voor mezelf heb ik het gevoel dat ik 
het hele jaar prijzen uitgereikt heb, alle 
activiteiten, ook de reguliere stonden in het 
teken van het feestjaar. Op de grote feestdag, 
speelde onze jongste jeugd een 
straatvoetbaltoernooitje op de Da Costasingel, 
onder aanmoediging van onze Duitse vrienden 
uit Hasselbach. Na afloop is de hele HEB met 
de Duitse gasten uit eten geweest bij toen nog 
Hotel Groenendijk en zowel de commissie als 
de Duitse gasten waren net aan op tijd op de 
feestavond. Alleen was er voor sommige geen 
tijd meer om zich te verkleden, zij hebben het 
feest meegevierd in korte broek en de 
schmink van overdag nog op hun gezicht. 
Moet allemaal kunnen. En aan het einde van 
de rit was daar de tribune, was er weer een 
voltallig bestuur, veld 1 was weer bespeelbaar 
en we hadden een fantastisch jaar achter de 
rug. Alles op de gevoelige plaat vastgelegd 
door onze hoffotografe.  Lieve Sjaak, ik hoop 
nog heel vaak op jouw tribune te zitten en 
voor wat betreft het zeventig jarig bestaan, 
een mooie gelegenheid om een jaar lang feest 
te vieren. 

door Like van Beek
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Noot van de redactie:
Deze column is geschreven op het moment dat bepaalde ontwikkelingen 
nog niet algemeen bekend waren.

Beste Bernardus-leden,

Iedereen zal de uitdrukking ‘Het is 
vijf voor twaalf’ kennen.
Volgens www.spreekwoorden.nl is 
er sprake van als het bijna te laat 
is om in te grijpen.
Soms wordt er zelfs gesproken 
van ‘Het is twee voor twaalf’ en 
dan zal de situatie kennelijk nog 
 nijpender zijn.

Welnu, beste Bernardus-leden, volgens mij is het mo-
menteel vijf voor twaalf bij onze vereniging. Waar wil 
die Jansen naartoe denkt u misschien, het gaat toch 
goed met onze club; voldoende leden, lekkere jeugd- en 
damesafdeling, goeie baromzet en leuke evenementen 
en activiteiten. Ja, allemaal waar, maar hebben wij over, 
pak ‘m beet, een jaar of drie nog wel een representatief 
prestatief elftal (als dat nu al het geval is) op de zondag?

In de maand november ben ik een aantal keer gaan 
kijken naar ons zaterdag- elftal en ik moet zeggen: 
ik heb van hen genoten; een ingespeeld elftal waar 
veel spelvreugde van af straalde, hardwerkende, 
gemotiveerde en getalenteerde jonge jongens die het 
spelletje duidelijk door hebben, positioneel sterk en 
donders goed weten wat ze wel en vooral ook wat ze 
niet kunnen.
Enkele jongens herkende ik, want zij speelden nog niet 
eens zo lang geleden in het 1e elftal op zondag, ons 
vlaggenschip …, maar ik zag ook voor mij onbekende 
jongens zoals bijvoorbeeld een Edwin Beeke, een 

Column
Dirk Jansen

Vijf voor twaalf...
laatste man met spelinzicht, rust in zijn 
spel en het vermogen een defensie 
te leiden. Met alle respect voor onze 
huidige zondag eerste elftalspelers, 
ik zag een half dozijn spelers die 
moeiteloos mee zouden kunnen in 
Zondag 1, wat zeg ik, een verrijking 
zouden zijn. Bij een wedstrijd tussen 
Zaterdag 1 en Zondag 1 zou ik mijn 
geld niet onbezorgd op Zondag 1 
durven zetten… En dat beste lezers, is 
nu precies wat mij verontrust.

Momenteel zijn we in het rijke 
bezit van een goede lichting 
A-spelers onder leiding van een 
supergemotiveerde en gedreven 
trainer, die weet waar hij het over 
heeft, Marcel Vondeling, broer 
Dennis en oud-eerste elftalspeler 
Robert Valk. De A1 heeft de 
bekercompetitie winnend afgesloten 
en presteert heel goed in de 
competitie. Deze jongens, die binnen 
een of twee seizoenen doorstromen 
naar de senioren, zijn de toekomst 
van onze vereniging en daar moeten 
we dus heel zuinig op zijn. Voor 
deze jongens moet een goed klimaat 
geschapen worden, waarin zij kunnen 
gedijen en als zij de sprong van A1 
naar Zondag 1 niet rechtstreeks 
kunnen maken, moeten zij toch de 
mogelijkheid hebben om te groeien en 
op zondag in een 2e elftal te spelen 
met gelijkgestemde spelers. 
Een elftal dat ook getraind wordt door 
de hoofdtrainer, die hen twee maal per 
week op de training aan het werk ziet 
en hen kan motiveren die laatste stap 
te maken.

En daar zit hem nu juist de crux, zo’n 
2e elftal hebben we momenteel niet.

We mogen al blij zijn dat we weer een 
2e elftal hebben. Bij aanvang van het 
seizoen werd het 2e elftal (of eigenlijk 
wat daar van vorig seizoen nog van 
over was) opgeheven en werd het 3e 
elftal doorgeschoven naar 2. Deze 
jongens, allemaal al wat op leeftijd, 
velen van hen hun sporen ruimschoots 
voor de vereniging verdiend in het 
verleden in Zondag 1, ambiëren het 
(begrijpelijk) niet meer om in Zondag 1 
te spelen en 2x per week prestatief en 
scherp te trainen.
Stel, je bent een ambitieuze A1-speler 
die volgend seizoen over gaat naar 
de senioren, maar nog net tekort 
komt voor Zondag 1. Waar moet je 
dan gaan voetballen? Ik ben bang dat 
zo’n talent verloren gaat, hetzij naar 
een lager zondagelftal dan wel naar 
Zaterdag 1, en dat moeten wij als 
zondagvereniging toch niet willen??

Bestuur van Bernardus, 
onderkennen wij deze problemen? 

Cruciaal in deze problematiek is mijns 
inziens ook het ontbreken van een 
WTC. Voor de Wedstrijd Technische 
Commissie zou het een mooie (maar 
ook niet eenvoudige) taak zijn een 
goede voedingsbodem te scheppen 
en ook spelers van Zaterdag 1 te 
motiveren om voor Zondag 1 uit te 
gaan komen; het zou het niveau van 
ons vlaggenschip zeker opkrikken.

Mocht bovenstaand scenario 
niet van de grond gaan komen, 
dan vrees ik, pessimistisch, maar 
misschien ook wel reëel als ik ben, 
dat het prestatieve zondagvoetbal bij 
S.V. Bernardus zijn langste tijd gehad 
heeft.
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In de schijnwerpers

Nico Overes, 
al meer  
dan 30 jaar  
‘stille kracht’ 
van Bernardus
Op onze driemaandelijkse 
‘redactievergadering’ buigen 
we ons altijd weer over de 
vraag welke persoon of 
groep personen die veel voor 
S.V. Bernardus betekent of 
betekenen, we in het komend 
clubblad op het podium 
zullen zetten.
Het is eigenlijk 
verbazingwekkend, maar 
gezien de betrekkelijke 
anonimiteit waarin hij (samen 
met zijn vrouw) zijn werk voor 
de club verricht misschien 
toch ook weer niet, dat deze 
man nog nooit in the spotlight 
heeft gestaan.

door Dirk Jansen

Nico Overes is 72 jaar, ruim 40 jaar getrouwd 
met Annie en heeft twee dochters en een zoon. 
Nico is bouwvakker geweest (timmerman/
uitvoerder), maar raakte in 1984 wegens 
rugklachten in de WAO. Nico kwam altijd veel 
kijken bij Bernardus en werd door zwager 
Ton van Rooijen gevraagd of hij niet iets voor 
Bernardus kon en wilde betekenen en zo begon 
ruim dertig jaar geleden het balletje te rollen en 
het rolt nog steeds…

In die beginjaren nam Nico de repro-
werkzaamheden ten behoeve van het clubblad 
(toen nog ‘2 in 1’ geheten) over van Karel 
Selier. In die tijd ging dat heel anders dan 
tegenwoordig. Copij werd op papier ingeleverd 
in de copijbus die in het clubhuis hing en dan 
werd alles netjes uitgetikt op stencils, die 
vervolgens door Nico afgedraaid werden op 
het stencilapparaat, een heel gedoe altijd. 
Tenslotte werden door een raapploeg de 
pagina’s bijeengeraapt (meestal in de juiste 
volgorde) en aan elkaar geniet of gelijmd tot een 
keurig boekje. Nico was (en is nog steeds) de 
coördinator van de bezorgers/ verspreiding, al 
meer dan 30 jaar! 
Heden ten dage beschikt Nico over een 

ultramodern reproapparaat dat via de pc 
aangestuurd wordt en afdrukt, vergaart en aan 
elkaar niet.
Naast reprowerk voor het clubblad is Nico 
eigenlijk verantwoordelijk voor al het drukwerk 
binnen onze vereniging; te denken valt aan 
kaartformulieren, toernooiboekjes, uitnodigingen 
(bijv. medewerkersavond), consumptiebonnen, 
aanplakbiljetten, snackbriefjes voor de keuken, 
programmaboekjes voor de thuiswedstrijden 
van het 1e elftal, uitgaande rekeningen t.b.v. 
contributie etc. 
Een andere belangrijke en veelomvattende taak 
is de ledenadministratie die hij halverwege de 
jaren ’90 overnam van de toenmalige voorzitter 
Ton Lucas.
Destijds vroeg dat enkele uren per week, maar 
de administratie is enorm toegenomen; denk aan 
sponsors, medewerkers, correspondentie met 
de KNVB.
Gelukkig is Nico heel handig met de computer 
en weet het zichzelf gemakkelijker te maken 
door zelf programma’s te schrijven en hij haalt 
hier dan ook veel voldoening uit.
Naast deze twee hoofdmoten verricht Nico nog 
talloze andere, kleinere werkzaamheden, zoals:

Sleutelbeheer en alarmbeheer
In noodgevallen, bijv. als het alarm afgaat bij 
een (poging tot) inbraak, is de fam. Overes 
aanspreekpunt/ contactpersoon voor het 
beveiligingsbedrijf.

Beheerder mededelingenbord
Het mededelingenbord in de groenstrook 
voor het clubhuis wordt wekelijks van nieuwe 
informatie voorzien (aankondiging wedstrijden en 
activiteiten en evenementen).

Verzorging van de post
Dagelijks leegt Nico de brievenbus bij de ingang 
van ons complex en verdeelt die post over de 
diverse commissies en is voor een groot deel 
verantwoordelijk voor veel in- en uitgaande post.

Kleding wassen
Samen met vrouw Annie zorgt Nico er ook voor 
dat heel veel clubkleding iedere week gewassen 
wordt en dat de Bernardus-mensen er in het 
weekend weer toppie bijlopen.
Daarnaast zullen er ongetwijfeld nog werkzaam-
heden zijn die hier niet genoemd zijn; Nico is 
dagelijks op het complex aanwezig en thuis met 
en voor Bernardus bezig. Met de geschatte 30 
uren per week is de SVB een belangrijke invulling 
in het leven van Nico Overes, die ‘een zinvolle 
invulling van mijn vrije tijd’ als drijfveer/motivatie 
heeft.

Op de vraag of Nico nog verbeterpuntjes in het 
reilen en zeilen bij Bernardus heeft, is hij zeer 
stellig: “De communicatie binnen de vereniging 
is en blijft een heikel punt. Informatie moet 
ik echt uit de commissies trekken. Ik denk 
dan aan teamindelingen, clubbladadressen, 
sponsorinformatie e.d. en laat ik het maar niet 
hebben over het op tijd inleveren van pasfoto’s 
voor de nieuwe spelerspassen. Ik zou heel graag 
zien dat dergelijke zaken spontaan aangeleverd 
zouden worden en ik daar minder achteraan zou 
hoeven te lopen. Soms irriteren zulke dingen me 
en vind ik het echt bedroevend, want ik ga ervan 
uit dat als je een bepaalde taak op je neemt, 
deze zo goed mogelijk moet vervullen”.

Tenslotte heeft Nico nog een opmerking over het 
clubblad: “Ik ben van mening dat de vereniging 
en de leden meer gebruik zouden moeten maken 
van de website, het clubblad zou volledig digitaal 
moeten worden. Daar wil ik niet mee zeggen dat 
het papieren clubblad afgeschaft zou moeten 
worden. De leden die het clubblad op papier 
zouden willen blijven ontvangen, zouden die 
mogelijkheid moeten kunnen behouden, maar 
dan zouden ze dat wel moeten aangeven…!”

Tot zover het inkijkje in de vele bezigheden van 
Nico Overes, duizendpoot van S.V. Bernardus.
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Heren 1 en Dames 1, de stand van zaken tot aan de winterstop 
door Dirk Jansen 

Het is eind december, Kerstmis en de jaarwisseling staan voor de deur. 
De competities zijn halverwege en liggen enige weken stil; tijd voor een update. Voor 
zowel Heren 1 als Dames 1 heb ik een aantal betrokkenen gevraagd naar een terugblik 
op het seizoen ‘so far’ en een vooruitblik op de 2e seizoenshelft. 

Heren 1 

1  Meerburg  15 – 38    (42-19)   

2  Alphen      15 – 34    (51-30)   

3  Teylingen  15 -  31    (38-18)   

4  SJZ   15  - 30    (38-27)   

5  Graaf Willem II/VAC 14 – 27    (25-20)   

6  Rijnland FC  15 – 27    (37-20)   

7  WVC   15 – 26    (33-21)   

8  Nispen Van  15 – 22    (23-29)   

9  Stompwijk '92  14 – 16    (32-30)   

10  Nicolaas Boys  14 – 14    (12-22)  

11  ASC      13 – 10    (25-33)  

12  MMO   14 -   9    (16-36)   

13  Bernardus SV  15 -   9    (26-52)   

14  Altior   15 -   8    (23-41)   

15  UDO   14 -   6    (16-39)  

 

Trainer Ronald Rosdorff : 
Na de verrassende promotie van het vorige seizoen konden we na de zomer starten in de 
derde klasse. Een poule met veel regionale ploegen dus meer supporters en meer 
ambiance op het sportpark. Dat hebben we gemerkt met o.a. wedstrijden tegen 
Meerburg, SJZ, Teylingen en Van Nispen, meer mensen langs de lijn dan vorig jaar in het 
hele seizoen. Maar een hoger niveau betekent ook betere tegenstanders dus Bernardus 
dient uit een ander vaatje te tappen dan ze gewend is de laatste jaren. Dat gaat met 
horten en stoten, een aantal partijen dik verloren, een aantal partijen nipt verloren en 

ook in vijf wedstrijden succesvol geweest met twee overwinningen en een drietal gelijke 
spelen. Een prognose is moeilijk te geven, het is een loodzware opgave om tenminste 
drie ploegen onder je te houden om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Als dat lukt, 
is er nog nacompetitie om degradatie te voorkomen. Dit klinkt allemaal dramatisch en 
dat is het ook. Door het toevoegen van een vijftiende ploeg door de KNVB is deze 
regeling tot stand gekomen en daar hebben wij last van. We zijn als zevende ploeg van 
de vierde klasse gepromoveerd dus dat het een moeilijk seizoen zou worden, is duidelijk. 
Zo'n zware regeling helpt dan niet echt. Maar goed, dat zijn externe factoren, hand in 
eigen boezem, het begint met hard werken en veel energie steken in een wedstrijd. 
Hebben we een aantal wedstrijden laten zien, zijn ook wedstrijden door de ondergrens 
gegaan. Kunnen we ons niet veroorloven zeker niet tegen de ploegen die direct in de 
buurt staan op de ranglijst. Als we elke wedstrijd die scherpte en gedrevenheid kunnen 
opbrengen en we weten ons beter te wapenen tegen de verzwaarde weerstand, zijn we 
voor elke tegenstander een lastig te nemen horde. Laten we er vanuit gaan dat we in de 
tweede helft van het seizoen geleerd hebben van het eerste deel en dat we tot de laatste 
snik strijden voor het behoud in de derde klasse. 

Aanvoerder Gerbrand van Breugel: 
We zijn dit seizoen begonnen met de wetenschap dat het een heel zwaar jaar ging 
worden. We zijn vorig jaar ondanks dat we 7e zijn geworden gepromoveerd. Het doel 
voor dit jaar is dan ook proberen te handhaven in de derde klasse. We begonnen het jaar 
met een reeks van sterke tegenstanders met als gevolg een lage positie op de ranglijst. 
Het is belangrijk dat we punten pakken tegen de teams die samen met ons tegen 
degradatie vechten. Tot op heden gaat dat goed. We hebben dan wel verloren van UDO 
(de nummer laatst), maar hebben punten gepakt tegen Altior, MMO, ASC en Nicolaas 
Boys. Nu is ons doel om ook in de tweede helft van het seizoen de punten bij elkaar te 
sprokkelen tegen de sterkere teams en de zwakkere teams om zo directe degradatie en 
misschien wel nacompetitie te voorkomen.  

Voorzitter Kaspar Scheltema en vice-voorzitter Pieter van Mastrigt :	  
Nog 13 finales: Dat Bernardus zondag Heren 1 een lastig seizoen 2015-2016 tegemoet 
gaat, was voordat de eerste bal rolde al wel duidelijk. De trainer Ronald Rosdorff 
vergeleek het in een interview met de promotie van De Graafschap. Maar voor De 
Graafschap is de tweede helft van het seizoen bijna een onmogelijke opgave, voor 
Bernardus is dat zeker niet het geval en behoort direct lijfsbehoud nog tot de 
mogelijkheden. Kijken we terug op de eerste 15 wedstrijden, dan wisselen hoge pieken 
zich af met diepe dalen, iets wat typerend is voor een groep met overwegend jonge 
spelers. In de diepe dalen moet Bernardus diep door het stof. Het ontbreekt dan aan 
vertrouwen en de discipline om georganiseerd te blijven spelen en de ruimtes klein te 
houden, waardoor het veel tegengoals moet incasseren. Bij de hoge pieken zie je dat 
deze groep veel meer in zijn mars heeft, dan dat de ranglijst doet geloven. Er zit 
voldoende voetballend vermogen in dit team om in de derde klasse te voetballen en in 
zeker de helft van de wedstrijden van de eerste seizoenshelft, heeft Bernardus laten zien 
dat het met vertrouwen, discipline en een grote dosis strijdlust een waardige 
derdeklasser is. Dat het desondanks niet altijd tot punten leidt (zoals bijvoorbeeld tegen 
Alphen en in de laatste wedstrijd tegen SJZ) en de kansen niet altijd worden verzilverd, 
hoort helaas bij het voetbalspelletje. Van de laatste 13 wedstrijden zal iedere wedstrijd 
een finale zijn, echter als deze groep de bereidheid heeft om voor elkaar door het vuur te 
gaan (zoals in de laatste 2 wedstrijden tegen Nicolaas Boys en SJZ), de discipline heeft 
om georganiseerd te blijven spelen, de ruimtes klein houdt en wat meer geluk heeft bij 
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het afronden van de kansen, dan zijn we ervan overtuigd dat in de tweede helft van het 
seizoen er voldoende punten zullen worden behaald, om rechtstreekse degradatie te 
voorkomen. 	  

Dames 1 

1 SV Bernardus VR1 (zon)  11 – 31   (47 -  5)       

2 Buitenveldert VR3 (zon)  11 – 25   (37 – 15) 

3 Bunnik 73 VR1 (zon)  11 – 24   (22 – 12) 

4 Beesd VR1 (zon)    11 – 22   (40 – 21) 

5 Meern De VR1 (zon)  11 – 18   (41 – 19) 

6 VEP VR1 (zon)    10 – 13   (27 – 23) 

7 JSV Nieuwegein VR1 (zon) 11 – 10   (22 – 33) 

8 Hoogland VR2 (zon)   11 – 10   (20 – 32) 

9 BFC VR1 (zon)    11 -  7    (15 – 52) 

10 VVIJ VR1 (zon)    11 -  4    (21 – 52) 

11 Cabauw VR1 (zon)   11 -   1   (10 – 38) 

 

Trainer Patrick Kuipers: 
Trots! ‘Trots’ is het woord dat ik iedere zondagavond weer post op mijn FB-account vlak 
voordat ik thuis weer aanschuif voor het eten. ‘Trots’ op alle meiden die mijn manier van 
spelen positief oppakken en dat weer leidt tot 3 punten bijschrijven op het 
wedstrijdformulier, wat ons tot nu toe een welverdiende 1ste plaats in de competitie 
oplevert. ‘Trots’ niet alleen op de meiden, die op papier in Dms 1 spelen, maar ook zeker 
op alle andere meiden van Dms 2, die ons week op week bijstaan op en buiten het veld. 
Het seizoen 2015-2016 begon dit jaar ruim op tijd. De voorbereiding op het nieuwe 
seizoen begon op 4 augustus met een eerste training. Wennen aan elkaar was een hot 
item. Voor mij allemaal nieuwe namen en gezichten. Voor de dames een leuk weerzien 
van elkaar na een vakantieperiode en enkelen die iets later aansloten wegens vakantie. 
Maar allemaal met erg veel zin om weer te gaan voetballen. Wat te verwachten dit jaar? 
Ook voor mij persoonlijk. Na veel plezier de laatste jaren jeugd te hebben getraind, nu 
voor een groep enthousiaste meiden. Iedereen mag zich opnieuw bewijzen en dat doen 
ze nog steeds. Zie de grote opkomst in het begin van het seizoen bij de trainingen. Ruim 
20 meiden! Moet daarop wel zeggen, hoe verder het seizoen vordert, de terugloop iets 
meer wordt. Dit ook om wat blessureleed. Dus de winterstop komt op een mooi moment. 
Iedereen kan even herstellen. De doelstelling van dit jaar was: 

 aan elkaar wennen  
 andere spelwijze aanleren  
 bij de top 3 eindigen 

 
Punt 1 was niet heel moeilijk. Punt 2 wordt perfect uitgevoerd en punt 3 werd al heel snel 
bijgeschaafd naar: ‘kampioen worden en promoveren naar de tweede klasse’. Aangezien 
we er op dit moment dus goed voorstaan, moeten we ons wel blijven focussen. Sommige 

wedstrijden waren niet van de juiste kwaliteit, maar werden toch gewonnen, sommige 
ook met pure strijd en inzet. Andere wedstrijden prachtig voetbal, mooie aanvallen, 
keurig verdedigd en middenveld wat niet te controleren was door de tegenstander met 
veel lopende mensen. Goed en scherp blijven trainen en de koppies fris houden. Dat is 
de gedachte voor de tweede helft van het seizoen. Er ligt nog een kaper op de kust: 
Buitenveldert. Direct na de winterstop staat Bunnik uit op het programma en de week 
daarna, 21 februari 2016, Buitenveldert thuis. Ik verwacht een hoop aandacht vanuit de 
club voor deze wedstrijd tegen Buitenveldert. Dus zou zeggen: kom deze meiden van 
Dms 1 die dag aanmoedigen naar een overwinning. Dan kunnen we het kampioenschap 
bijna binnen halen. 

Captain Lizette Hanselaar : 
We zijn dit seizoen begonnen met een heel duidelijk doel voor ogen: kampioen worden. 
Patrick, als nieuwe trainer voor de groep, heeft met zijn speelwijze voor een frisse wind 
gezorgd. We zijn dit seizoen aanvallender gaan spelen. Opkomende backs en hoog druk 
zetten heeft geleid tot veel meer doelkansen en gelukkig dus ook tot veel meer 
doelpunten. Uiteraard zijn we ons er bewust van dat dit ook risico met zich mee kan 
brengen wanneer de tegenstander snel omschakelt en kan counteren. Maar tot nu toe 
heeft het weinig gevaar opgeleverd voor ons. Na 11 wedstrijden staan we namelijk op 
een doelpuntensaldo van 47 voor en 5 tegen. Uiteraard doen we dit niet alleen met 
Dames 1 maar draagt Dames 2 hier ook aan bij, de meiden van 2 staan ons regelmatig 
bij wanneer we met blessureleed te maken hebben. We gaan als periodekampioen de 
winterstop in en zullen half januari weer starten met de voorbereidingen voor de tweede 
seizoenshelft. We zijn onwijs goed op weg maar beseffen ook zeker dat we er nog niet 
zijn. 21 februari zullen we het opnemen tegen de, tot nu toe gebleken, grootste 
concurrent Buitenveldert. Het geloof in het kampioenschap is er en we gaan er alles aan 
doen om eind april op de platte kar door Hazerswoude te mogen gaan! 

Damesbestuurslid Katie Pont : 
Aan het eind van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van een aantal waardevolle 
vaste krachten. In ruil daarvoor zijn er dit seizoen een paar nieuwe gezichten 
bijgekomen. Hiernaast een nieuwe hoofdtrainer. Het was dus allemaal even afwachten 
hoe het dit seizoen zou gaan lopen. De doelstelling was in ieder geval duidelijk: 
meedingen naar het kampioenschap en zodoende weer een plekje in de 2e klasse 
veroveren. Een klasse waar dames 1 met de kwaliteiten die dit team heeft, echt thuis 
hoort. Onder leiding van de nieuwe trainer Patrick Kuipers, is dames 1 zeer voortvarend 
aan seizoen 2015 - 2016 begonnen. Ze zeggen wel eens: ‘verandering van spijs, doet 
eten’. M.i. dekt dit gezegde volledig de lading. Fanatiek en gemotiveerd werd (en wordt) 
er door de meiden getraind. Dit is dan ook duidelijk terug te zien in de resultaten. De 1e 
helft van het seizoen wordt dan ook met het behalen van een periodetitel en een 
prachtige 1e plaats afgesloten. Grote klasse. Naast een compliment aan Patrick en de 
meiden van 1, verdienen ook de meiden van dames 2 een schouderklopje. Zeker 
naarmate de winterstop dichterbij kwam en de pijntjes bij dames 1 groter werden, 
stonden de meiden van 2 altijd klaar om het eerste te helpen. Het is de verwachting dat 
het eerste net zo voortvarend aan de 2e seizoenshelft begint, als dat ze aan de 1e zijn 
begonnen. Alle pijntjes zijn dan weer verdwenen en het team zal weer op volle 
oorlogssterkte zijn. Op 21 februari staat gelijk een topper op het programma. Thuis 
tegen Buitenveldert. Een lastige, stugge en hele goede ploeg. Mochten Patrick en de 
meiden kans zien om deze winnend af te sluiten, dan kan het haast niet meer mis lopen. 
Ergens in april zal de platte kar dan klaar moeten staan voor een rondritje door het dorp 
om het kampioenschap te vieren! � 
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Uit de OUDE DOOS  (jeugdsportkampen)  
 
In het jubileumboek “65 jaar Bernardus historie’, staat in het hoofdstuk ‘Bernardus is zo veel 
meer’ een artikel over de jeugdsportkampen, georganiseerd door de NKS (Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie). 
 
Tekst en foto’s: 

 
Jarenlang werd er door de jeugdleden uitgekeken naar de NKS zomerkampen. De 
Nederlandse Katholieke Sportfederatie organiseerde deze jeugdsportkampen in plaatsen als 
Borculo, Wantssum, Griendtsveen, Nistelrode of Valkenswaard. Er waren kampen voor 
jongens van 8-10, 10-12, 12-14 jaar en 14-16 jaar. Ook andere dan voetbalverenigingen 
konden deelnemen aan deze kampen. Een week lang waren de jongens overdag aan het 
sporten. ’s Avonds werden er bosspelen of een dropping georganiseerd. In de 
zestienpersoons legertenten was het oergezellig. In de jaren ’90 nam de animo voor de 
zomerkampen af. De meeste kinderen gingen met hun eigen ouders op vakantie. De kampen 
van het JJB bieden nog steeds een goed alternatief.  
 

Uit de OUDE DOOS
door Arno de GrootJubileumuitgave 65 jaar 

Bernardus historie 
 
 
Hebt u hem al? 
 
De historie van 65 jaar SV Bernardus is nog steeds 
verkrijgbaar. Het is een naslagwerk dat n.a.v. de 
destijds gehouden expositie is samengesteld.  
 
Het boek verdient een mooie plek in de 
boekenkast. Een boek dat je er vaak uit zult halen 
om nog eens oude verhalen te lezen of mooie 
herinneringen op te halen. Een boek dat ook leuk is 
om aan anderen (zoals bv. vroegere Bernardus-
leden of oud-Hazerswoudenaren) cadeau te doen. 
 
Het boek is te koop voor een ‘voetbalvrienden’ prijs van €7,50.  
 
Bestellen kan via de mail, telefonisch of melden aan ons: 
pr@bernardus.nl  
info@arnodegroot.com (telefoon Arno: 06-24218972) 
hcmmeijer@planet.nl (telefoon Bert: 06-53955946) 
 
Bert Meijer / Arno de Groot. 
 
 
 
 
 

foto uit het boek: de 
boomkwekers die 

verantwoordelijk waren 
voor de groenaanleg 
rondom het nieuwe 

sportcomplex (1980)      
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Uit de OUDE DOOS  (jeugdsportkampen)  
 
 
Voetbalkamp 
Toen wij op het voetbalkamp kwamen, toen was het helemaal geen mooi weer. Maar de 
volgende dagwas het lekker weer. Maandag gingen we voetballen en toen hadden we met 3-
0 verloren, en tegen UDI’19 speelden we gelijk met 0-0. Ze waren heel sterk. 
Maandag sliepen we om half 2 en waren om 6 uur wakker. Het eten was heerlijk. Alleen 
Heintje vond het vies, die at alleen maar 2 erwtjes. Ik heb alle luchtbedden leeg laten lopen. 
En we moesten papiertjes prikken. En dit was van                 Dennis de Roo  Bernardus 
 
Later wordt ik ook leider, want dan hoef ik niets te doen.                                                                        
Deze tekst werd op dinsdagavond monter uitgesproken tegen een leider, die met zijn tong op zijn 
elfde knoopsgat achter zijn jongens aansjokte. Op dat moment schieten je een aantal herinneringen 
door het hoofd: de dodelijk vermoeide avond en nacht; de dag erna als je met de jongens meerent 
als scheidsrechter en na de wedstrijd een vernietigend commentaar op het fluiten krijgt. De middag 
biedt weer een heel ander vermaak: de niet uitgeslapen jongens worden weer zeurderig en zijn niet 
meer in aktie te krijgen. Toch moet er dan nog een spel gespeeld worden. Wat je dan voor 
problemen hebt om de jongens in beweging te zetten, kan een zwaar vermoeide ouder zich 
waarschijnlijk erg goed indenken. Daarna volgt een van de meest vermoeiende delen van de dag: 
namelijk het eten. Men neme 11 jongens, voedsel dat een aantal jongens niet lust, 2 vermoeide 
leiders en een baldadige stemming onder de jongens; hier doe je een snufje regen bij en je moet 
oppassen, of de doperwten schieten binnen 5 minuten over de tafel. Na een dodelijk vermoeiend 
avondspel en een volgende slaaparme nacht voel je je al gauw niet meer in topconditie. Toch blijf je 
dan maar doorgaan, want naast de vele ontberingen die je lijdt zijn er nog véél meer leuke dingen, 
die het best de moeite waard maken. Dat maakt dat je na een kamp toch al weer een beetje 
vooruitkijkt naar volgend jaar en dat je het uit de grond van je hart meent, wanneer je bij het 
afscheid van de jongens zegt: ’Tot ziens of anders tot volgend jaar.’                 Martin en Laura  NEA  
(red: leiders voetbalvereniging NEA uit Ouderkerk aan de Amstel)  

(uit de kampkrant van Valkenswaard-1978 en opgenomen in ons clubblad van oktober-
1978): 
 
Het douanespel                                                                                                                                                       
Ik vond het een erg leuk spel. We begonnen om kwart voor 10. Toen het donkerder begon te worden 
moest je erg goed oppassen. Want er waren leiders met groene jasjes en dat kon je niet 
onderscheiden met de bomen. En toch ben ik niet gepakt. Met het douanespelzijn we zesde 
geworden. Dat hoorden wij toen we zaten te eten. Het eten is erg lekker. (red: auteur onbekend) 

Verslag van Bernardus                     
Protesten en goedkeuring van en door Bernardus. Goedkeuringen: het voetbal en het minivoetbal is 
bij ons wel goedgekeurd. Ook het handbal is bij ons in de smaak gevallen. Het volleybal was niet zo 
leuk, het trefbal viel ook wel erg mee. Atlethieken vond ook iedereen wel leuk. Protesten: de 
nachtelijke spelen vond iedereen niet zo erg leuk. Alleen het douanespel viel wel in de smaak. Het 
eten vond iedereen niet zo lekker, maar dat zal ook wel een beetje aan zichzelf hebben gelegen.            
Bart Stolp - Bernardus 

Uit de OUDE DOOS  (jeugdsportkampen)  
 
 
 

 
Een kleine impressie van een zomerkamp waarschijnlijk in 1976. Naast sport en spel hoorden 
ook aardappels schillen en afwassen tot de dagelijkse bezigheden.  Er werd niet alleen 
gevoetbald. In Borculo stonden ook slagbal, volleybal, handbal, doel schieten en atletiek-
wedstrijden op het menu. De jongens van trainers Ed de Boer en Sjaak Zandbergen werden 
in de slagbalcompetitie poulewinnaars.  
 
Steevast werd er tijdens  zo’n kamp door deelnemers een kort verslagje geschreven in de 
‘kampkrant’.   
 
(uit de kampkrant van Wanssum-1978 en opgenomen in ons clubblad van oktober-1978): 
 
Woensdagavond 
We hadden het goed naar onze zin. 
We hebben woensdag toutrekken gedaan en dat was leuk. 
En er was ook nog geluidsjagen, wij hadden 6 dieren gevonden. 
En met toutrekken jamergenoeg maar 1 keer, weinig he? 
Nou is mijn inkt op en dus ik moet stoppen.         Peter de Groot, S.V. Bernardus 



21

v.o.f.

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

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

Erkend NVOB-lid

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

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

Ook!

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hazerswoude Rijndijk 63, 071-3412383

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

 Nieuwbouw
 Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie

adv. van mil_NIEUW.indd   1 31-10-12   13:29

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. 

Hans en Riny de Boer

Als je dan van Norbert het stokje krijgt van jouw 
moment en je gaat samen hardop zitten denken, 
dan vraag je je af waar de tijd gebleven is.
Hans is in 1962 op zijn 12e verjaardag op de 
voetbal gegaan. Toentertijd had je alleen C-, 
B- en A-junioren. C was van 12-14 jaar, met als 
leider ‘good old’ Gerard van der Meer. Heeft hij 
volgehouden tot zijn 64e.
In 1971 kwam ik in beeld, dus dat is een heel� 
leven en kies dan maar eens één moment� uit. 
Oprichting van de Blauwkousen (carnaval), 
Freekickers (cabaret), de verhuizing, het grote 
ongeluk in 1978, het overlijden van Adrie Meyer 
in de kleedkamer. Maar vooral vrolijke 
momenten, de weekends weg met het elftal, 
de derde helft, Peter en Sijmen samen in het 
1e elftal, trainer Frans Sjardijn met zijn sport- 
en spelavonden, de weekends weg met de 
Holbewonersbus met het 1e. 

Dus voor ons is er geen moment, 
maar altijd Bernardus.

Het stokje gaat naar iemand die altijd achter 
de schermen heel veel voor Bernardus doet.

Wij zijn benieuwd naar het moment van
Petra van Gorkum. 
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Tussenstand	  Bernarduskwis	  2015	  -‐	  2016	  

Op	  veler	  verzoek,	  bij	  deze	  een	  tussenstand	  van	  de	  Bernarduskwis	  seizoen	  2015	  -‐	  2016:	  

Stand	   	  	  	  	  	  	  	  	  TEAM	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LEIDER	   	  	   1	   2	   3	   4	   Totaal	  

1	   HET	  Q	  TEAM	   ANJA	  DE	  JONG	   	  	   105,5	   103,5	   	  	   	  	   209	  

2	   GOLLEM'S	  TEAM	   MARCEL	  WAGENVOORT	   	  	   106,5	   102	   	  	   	  	   208,5	  

3	   PUNTJE	  VAN	  DE	  TONG	   WOUTER	  V.D.MEER	   	  	   99	   103	   	  	   	  	   202	  

4	   BIJ	  ELKAAR	  GERAAPT	  ZOOITJE	   LIKE	  VAN	  BEEK	   	  	   96	   94	   	  	   	  	   190	  

5	   BRAM	  WEET	  'T	  WEL	   BRAM	  LIEVERSE	   	  	   85	   104	   	  	   	  	   189	  

6	   VETERANEN	  1	   GIJS	  V.D	  SLUIS	   	  	   90,5	   93,5	   	  	   	  	   184	  

7	   KOOTVIOLEN	   STEFAN	  KOOT	   	  	   88,5	   94,5	   	  	   	  	   183	  

8	   COEN'S	  ANGELS	   IRIS	  DE	  GROOT	   	  	   86	   94,5	   	  	   	  	   180,5	  

9	   MIEKIES	   ANNEMIEKE	  DE	  JONG	   	  	   86,5	   93,5	   	  	   	  	   180	  

10	   KWISNIKS	   PETER	  DE	  GROOT	   	  	   85,5	   94,5	   	  	   	  	   180	  

11	   FAM.	  DE	  GROOT	   ARNO	  DE	  GROOT	   	  	   89,5	   86	   	  	   	  	   175,5	  

12	   OUDE	  VELD	   BERT	  MEIJER	   	  	   91	   80	   	  	   	  	   171	  

13	   VERBEIJ	   TOM	  VERBEIJ	   	  	   74,5	   95,5	   	  	   	  	   170	  

14	   KANSLOOS	   DIANA	  DE	  ROO	   	  	   80,5	   85,5	   	  	   	  	   166	  

15	   LONELY	  AT	  THE	  TOP	   NORBERT	  JANSEN	   	  	   0	   97,5	   	  	   	  	   97,5	  

16	   BERNARDUS	  3	   FRANK	  MENKEN	   	  	   93,5	   0	   	  	   	  	   93,5	  

Tussenstand Bernarduskwis 2015 - 2016

   

DOE MEE AAN DE 
 

BERNARDUS QUIZ AVOND 
 

30 OKTOBER 2015 
27 NOVEMBER 2015 

29 JANUARI 2016 
26 FEBRUARI 2016 

 

VORM SAMEN MET ELKAAR EEN TEAM (MAX. 5 PERSONEN) EN 
SCHRIJF JE IN. 

Test je kennis over: sport, taal- en rekenen, rijnwoude, 
geschiedenis, politiek, topografie enz. 

 

Informatie en inschrijven bij: 

Ton van Rooijen, Ronald Wagenvoort, 

Peter de Brabander en Bart de Roo.                                                                                                                             
(Kijk voor meer info ook op de website.) 
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Cursus  
Verenigingsscheidsrechter 
bij Bernardus
door Dirk Jansen

In oktober van het afgelopen jaar is de 
cursus ‘verenigingsscheidsrechter’ bij  
S.V. Bernardus gestart.  
Deze basisopleiding scheidsrechters 
(voorheen bos-cursus geheten) wordt 
verzorgd door de KNVB.  
In vier avonden (5 oktober, 26 oktober, 
16 november en 8 februari) zal  
oud-scheidsrechter Dieter van der Beek, 
geassisteerd door Edwin van de Graaf 
(scheidsrechter in het betaald voetbal) 
vrijwilligers van de verenigingen 
Hazerswoudse Boys, Alphia, SJZ en 
Bernardus de basisbeginselen van 
het fluiten van een voetbalwedstrijd 
bijbrengen.

Dieter van der Beek:
Als docent Arbitrage met elf jaar ervaring 
als docent, is deze (4 cursusavonden 
inhoudende) cursus bij sv Bernardus mijn 
eerste cursus Verenigingsscheidsrechter, 
die in de plaats komt van de oude BOS 
(Basisopleiding Scheidsrechters). 
Deze BOS behelsde 7 cursusavonden, 
waar ook veel praktijk in voorkwam, maar 
die ook veel meer gelegenheid gaf de 
cursisten beter te leren kennen, mede 
omdat er veel meer persoonlijk contact was 
dan nu het geval is. In de huidige cursus 
ligt er veel verantwoordelijkheid bij de 
praktijkbegeleiders, waarvoor een ieder zijn/ 
haar petje (overigens verboden te dragen 
als scheidsrechter tijdens wedstrijden...) 
mag afnemen, gezien de tijd die zij aan 
het begeleiden, zowel fysiek als in schrift/ 
rapportages, besteden.
De groep cursisten (18 personen) bij 
Bernardus (parallel aan deze cursus loopt 
er overigens eenzelfde cursus bij buurman 
Hazerswoudse Boys, die ik ook doceer) 
bestaat uit leergierige, nieuwsgierige en 
sportieve jongens, mannen en vrouwen 
die zich na de laatste cursus gediplomeerd 
verenigingsscheidsrechter mogen 
noemen. Leuk is dat Edwin van de Graaf, 
scheidsrechter Betaald Voetbal, als stagiair 
meeloopt bij deze cursus. Extra interessant 
voor alle cursisten en een goeie stimulans 
om zich verder te blijven ontwikkelen!
Vanuit mijn perspectief is de locatie bij 
Bernardus voor verbetering vatbaar; het is 
tijdens de cursus te vaak te rumoerig, de 
ruimte is vaak pas rond 19.00 uur ingericht 
en het ontbreekt aan enkele noodzakelijke 

‘tools’ om de cursisten de broodnodige 
informatie te geven. 
Helaas is de KNVB aan het ontbreken van 
de tools ook debet, o.a. vanwege de huidige 
afstand tot Zeist (afhalen spullen) en het 
uitsluitend digitaal beschikbaar stellen van 
cursusstof. Dat was ooit anders en het spijt 
mij dat dit nu anders gaat. 
Een ieder wens ik een gezond, veilig,  
f(l)ierefluitend, sportief en geslaagd 2016 toe!

In de periode 5 oktober – 8 februari dienen 
de cursisten minimaal 4 (jeugd)wedstrijden 
te fluiten, waarbij zij gekoppeld zijn aan 
een praktijkbegeleider die voor de nodige 
feedback dient te zorgen.

Deze praktijkbegeleiders (voor Bernardus 
zijn dat Bart de Roo, Michiel Kroon, 
Michel van der Horst en Dirk Jansen) 
bespreken de wedstrijd met de cursist en 
maken per wedstrijd een rapportage op die 
aan de cursusleider verstuurd wordt.
Wij als praktijkbegeleiders (evenals docent 
Dieter) hebben zeer veel respect voor 
de cursisten die zich voor deze cursus 
opgegeven hebben en zich bereid tonen iets 
voor hun club terug te willen doen.

De cursisten namens S.V. Bernardus zijn: 
Bram Bos, Johan Daenen, Ruben Klok,  
Anita Kraan, Melissa van Lavieren, 
Vincent Siero, Dave Smit, Michel Smit,  
Marvin van Westbroek, Hans van der Wiel 
en Paul van der Zon.

Wij wensen hen een goede afloop van de 
cursus en veel fluitplezier toe.
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In december is het 

een echte Kerstmaand 

geweest bij Bernardus. 

Zo’n 35 dames hebben 

zich een avond gestort 

op het maken van 

een Kerstkrans (niet 

van chocolade maar 

van groen materiaal). 

En op een tweede 

avond hebben zij zich 

vastgebeten op het 

maken van een origineel 

Kerststuk.

Dit onder de bezielende 

leiding en begeleiding 

van Jolanda de Goede.

Kerstcreativiteit     bij Bernardus
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Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.

Tel. 071 - 341 62 19  –  e-mail: info@fransenadministratie.nl

Boekhouding Salarisadministratie Jaarrekeningen
Aangiften Fiscaal advies Organisatieadvies

Fransen Administratie adv oranje 62mm hoog  08-10-2008  15:54  Pagina 1

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

KERSTLOTERIJ  
Zondag 20 december was het weer tijd voor onze traditionele 
Kerstloterij met tal van prijzen. 
Rond de klok van vier kwamen de eerste mensen al binnen 
stromen in de hoop een prijsje binnen te slepen, wat overigens niet zo’n 
vreemde gedachte is, want de winkans in deze loterij is 50 procent. 
 
Ook dit jaar verliep de kerstlotenverkoop weer voorspoedig, sommige hebben 
ieder jaar dezelfde nummers en andere maakt het weer totaal niets uit welk 
nummer ze hebben. Martien Out heeft al een aantal jaren drie dezelfde 
nummers, dit jaar bracht het toch echt geluk, want al in de tweede draai aan het 
rad viel er 50 euro op jawel 3x nr. 33 voor Martien, die was alvast binnen. 
Martien is ook een vaste sponsor van het kerstgroen in onze kerststukjes die 
geheel vrijblijvend fantastisch worden opgemaakt door Sjaak de Groot, mannen 
bedankt hiervoor. 
 
Sjaak Wortman draaide weer op volle toeren en het rad bleef staan op nummer 
53, op zich helemaal niet zo bijzonder, maar wel toen bleek dat er opeens vier 
mensen naar voren kwamen, oeps, foutje bij de organisatie, kan gebeuren, wel 
vervelend dat het precies ons ‘goudhaantje’ Frits Jansen betrof, maar niet 
getreurd Frits, als het goed is heb je ondertussen je prijs al gehad, en bij deze 
nogmaals onze excuses. 
 
Wij zijn ook altijd enorm blij met onze sponsors, twee daarvan hebben we 
hierboven al genoemd, maar we hebben ook ieder jaar Jolanda de Goede, die 
drie prachtige kerststukken levert en slagerij De Vries waar we tegen een 
schappelijke prijs vleesbonnen kunnen inkopen, en dan ook nog bierbrouwer 
Heineken die dit jaar drie mooie vesten heeft afgeleverd, heel erg bedankt. 
 
Ook willen we Sjaak Wortman bedanken voor zijn inzet en Nico Overes voor het 
ontwerpen en afdrukken van de kerstloten. En natuurlijk John van der Haas, Dirk 
Jansen en Jan Groen voor hun inzet achter de bar. 
 
De hoofdprijs dit jaar was wederom een hotel/dinerbon van Van der Valk t.w.v. 
150 euro, deze werd gewonnen door Diana de Roo, Hans Pijnacker en Jeroen van 
Mil, heel veel plezier ermee. 
 
Ondertussen stond de kantine al aardig vol, de loterij goed afgerond, tijd voor 
muziek. Deze werd verzorgd door het duo ‘In the Mood’, de beentjes kwamen al 
snel van de vloer en ook de kids hadden het reuze naar hun zin met hun 
trainers, het dak ging er bijna van af. 
 
Rond 21.00u kwam er aan alle gezelligheid helaas een einde, maar we kunnen 
terugkijken op een wederom geslaagde middag/avond. 
 
De Evenementencommissie 
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF
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VVOOFF

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

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

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

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

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

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

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 

advertentie 

kunnen staan!

Beste Bernardus mensen,

Ik ben door Dirk Jansen gevraagd een 
stukje te schrijven over de succesvolle 
aankoop van Pleyn ‘68 eind vorig jaar. 

Hij kwam met dit ‘aanbod’ toen we 
als Stichting Buurthuis Groenendijk 
nog druk op zoek waren naar uitleners 
van € 5000,- per persoon. Dit waren 
allemaal ANBI-leningen, interessant 
voor de uitlener en voor het Buurthuis. 
Uiteindelijk ging het eind 2015 toch nog 
heel snel en werd 12 december al door 
de 54e uitlener (trouwens een uitleenster) 
de handtekening gezet.
 
Velen van jullie weten vast nog wel dat 
er vroeger een hechte samenwerking 
was tussen Bernardus en Pleyn ‘68. Het 
zal jullie niet verbazen dat een groot 
gedeelte van de uitleners ook bekende 
gezichten zijn bij Bernardus, een goede 
zaak.

Jullie zullen er ook wel over in de krant 
gelezen hebben, maar dit oorspronkelijke 
Parochiehuis was nog altijd van de 
kerk en is nu eigendom geworden van 
Stichting Buurthuis Groenendijk. We zijn 
dus ‘rond’ en de Groenendijk heeft nu 
echt een ‘eigen’ buurthuis. 

Baas in eigen huis, maar daarmee ook 
meer verantwoording. De Stichting Pleyn 
‘68 is aan het kijken of ze de exploitatie 
van het gebouw iets rendabeler kan 
maken door meer ‘verhuurtjes’ overdag, 
immers het parkeerterrein wordt niet 
meer in beslag genomen door auto’s 
van Avery Denisson. Met name het 
achterzaaltje (35 m2 incl. toiletten) is 
wellicht best geschikt voor iemand 
om daar een aantal dagen in de week 
activiteiten te ontplooien.

Mochten er bij Bernardus soms mensen 
rondlopen met ideeën, goede tips zijn 
altijd welkom.Meer info is te vinden op 
www.pleyn68.nl/aankoop.

Tot ziens in Pleyn ‘68 of bij Bernardus,

Ben Oostdam
(mede namens Ted de Boer en 
Robert Wesselingh)
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7x7 gaat al lang mee. 20 jaar? Minder of 
meer? Ik weet het niet, maar ik weet wel 
dat het van vaste gewoonten aan elkaar 
hangt. Vaste gewoonten in de organisatie 
en in de wijze waarop in het veld wordt 
plaatsgenomen. Wat dat betreft is het net 
voetbal.

Een 7x7 zondagochtend ziet er als volgt uit: 
De spelers verzamelen om half tien, Rob wat 
later. Ed Vervloet, altijd als eerste aanwezig, 
telt de aanwezigen, schudt de oranje en 
blauwe kaarten en deelt de kaarten blind uit 
aan de aanwezigen. Zo ontstaat de indeling 
in een blauw en een oranje team. Altijd een 
verschillende teamsamenstelling. Altijd 
variatie in de omvang van de teams.

De score en teamsamenstelling wordt iedere 
speeldag genoteerd. Winst is 4 punten per 
speler uit het winnende team, gelijkspel 
2 punten, verlies één punt en als je niet 
komt, krijg je nada, geen punten. Na iedere 
speeldag wordt een verslag geschreven, dit 
jaar door Norbert, en maakt Pieter de stand 
op en mailt deze rond aan alle 7x7-spelers. 
Doordat er iedere speeldag een andere 
teamindeling is, is er aan het eind van het 
seizoen één gelukkige die de Cup-met-de-
grote-oren uitgereikt krijgt. Gelukkig ja, want 
de indeling heeft iedere wedstrijd uiteraard 
een grote invloed op de uitslag.
 

In de kantine wordt na het uitdelen van de 
kaarten al een beetje geloerd. Wie heeft 
oranje en wie heeft blauw? Hebben we 
mensen die kunnen tikken, en hebben we 
mensen die veel lopen?
Eén ding is duidelijk. Ed heeft blauw. De 
blauwe shirts hebben lange mouwen en 
de oranje hebben korte mouwen. Ed is 
waarschijnlijk een beetje kouwelijk.
 
In twee kleedkamers staan tassen met 
oranje tenues en een blauwe tenues. Daar 
aangekomen wordt al duidelijker met wie 
wordt samengespeeld. Dit leidt al tot de 
eerste speculaties over de speelwijze. 
De opstelling op het veld is meestal snel 
bepaald. Een paar van ons kunnen alleen 
aanvallen, anderen kunnen goed verdedigen, 
en sommigen wil je niet in de verdediging 
hebben lopen. De rest is ‘middelveld’. 
Verdere overwegingen bij het opstellen zijn 
er ook. Zoals: ‘Frank moet maar op Marco 
lopen, die is anders niet te houden.’ 
‘En wie stopt Pieter af?’ 
‘Wat doen we tegen Jochem?’ 
‘Ah Wouter, mooi, jij loopt overal.’
‘Laat die en die van de tegenstander maar 
opbouwen, hij verspeelt de bal toch wel.’ 

Miech staat altijd linksachter en Ed staat 
altijd stijf linkerspits, te wachten op een 
balletje dat hij erin kan punteren.

Als Miech oranje is (Ed is, zoals ik al schreef, 
altijd blauw) en oranje in de aanval, dan 
levert dat een mooi tafereel op. Miech staat 
in het oranje op zijn plek links de aanval 
gade te slaan en Ed in het blauw aan de 
andere kant van het veld, idem. En als 
Oranje onverhoopt de bal verspeelt en blauw 
uitbreekt roept Miech: ‘Houd die vent!’. 7x7 
folklore.

Vervelend als het aantal spelers oneven 
is en er in een van beide teams gewisseld 
moet worden. Het team met de wissel baalt. 
Door de voortdurende wisselingen staat het 
nogal eens verkeerd in het veld, zodat al dat 
wisselen meestal niet bevorderlijk is voor het 
resultaat.
En wissel staan is gewoon niet leuk. Daar 
betaal je geen contributie voor…

Op het veld na een beetje warmlopen 
en inschieten van de keepers geeft Ed 
het startsein. En op een goede dag is de 
indeling van de teams redelijk gelijkwaardig 
en de wedstrijd lang spannend. De spelers 
van 7x7 zijn erg fanatiek. Als je niet wilt 
winnen, is er nu eenmaal geen bal aan. 
Winnen lukt niet altijd, uiteraard, en ieder 
moment van de zondagochtend kunnen 
de spelers het gevoel krijgen dat ze gaan 
verliezen. Fussbalverliertmoment heb ik dat 
eerder wel eens genoemd.

Het lopen naar en betreden van 
de kleedkamer is zo’n mogelijk 
Fussballverliertmoment waarover ik zelfs een 
terugkerende nachtmerrie heb. Als volgt: 
Op een druilerige maandagochtend (Ja, dat 
klopt niet. Maar wat kan ik er aan doen. Het 
is een droom) loop ik door de gang langs 
de blauwe kleedkamer op weg naar ‘mijn’ 
kleedkamer, die van oranje. De deur van 

de blauwe kleedkamer staat open en in de 
deuropening zie ik Ed Vervloet en Wim de 
Roo mij toegrijnzen, achter hen ontwaar ik 
nog een paar figuren. Ik herken o.a. Eusebio, 
Pele, Zinedine Zidane en Ronald Koeman. 
In de oranje kleedkamer aangekomen zie 
ik Kim, Tjalle, Julietta, enfin, de hummels 
van Bernardus. Het jeugdbestuur heeft een 
nieuwe regel ingevoerd. Om de jeugd zo 
snel mogelijk aan seniorenvoetbal te laten 
wennen gaan ze één keer per jaar meedoen 
met het laagste niveau, 7x7. En deze keer 
zijn de hummels aan de beurt.
Even later loop ik omgekleed Ed tegen het 
lijf die mij toevoegt “Ik heb eerlijk geloot, kan 
het ook niet helpen. O ja, jullie hebben een 
man meer. Jullie moeten wisselen”. Dat kan 
er ook nog wel bij. Mijn laatste list in deze 
droom om een Fussballverliertmoment te 
voorkomen, spelen zonder doelen, wordt 
beslist door Ed weggewuifd. “We zijn 
vandaag met 22, spelen 11 tegen 11. Dat 
betekent een groot veld met grote doelen.” 
Regels bedacht en opgesteld door Roeland. 
En bedankt.

Er wordt welbeschouwd altijd gepiept over 
de loting door de verliezers. 
Misschien moet 7x7 een notaris inhuren 
voor de loting van de kleuren. Zou Van 
Breugel (senior) op zondagochtend willen 
voetballen? Hij is ouder dan 40, denk ik. 

Norbert Jansen

7 x 7 voor dummies
Dit artikel gaat over het 7x7-voetbal op zondagochtend. 

Om het maar meteen te verklappen: 7x7-voetbal wordt 
gespeeld door 40+ ‘ouden van dagen’ die op een ‘half veld’ 
‘eens in de twee weken’ doen of ze nog voetballen. En dat 
om 10 uur ’s ochtends op zondag. Vrijwillig. Dan heb je 
geen leven.
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Door Bert Meijer

Wat zal het gaan worden vandaag? Een beetje druilerig 
weer, gelukkig niet teveel wind en redelijke temperatuur. 
Het traditionele 4 tegen 4-toernooi van de A-junioren 
en senioren is verhuisd naar de zaterdag en wordt 
op dezelfde dag gespeeld als het in ere herstelde 
oliebollentoernooi voor de jeugd. Aan het aantal teams 
zal het niet liggen, 13 bij de jeugd verdeeld over 2 poules 
van 5 en 1 poule van 3, meer dan 60 jongens en meisjes 
van de F t/m C en de senioren met 16 teams en meer 
dan 80 deelnemers.

Als ik rond kwart voor 10 ons nog gezellig in 
Kerstsfeer ingerichte clubhuis binnenloop, 
zijn de organisatoren van het jeugdtoernooi, 
Petra de Boer en Anouska Straathof, met 
kinderen al present. Koffie hoef ik al niet 
meer te zetten. En Kyra regelt gelijk een 
‘bakkie’ voor mij. Anouska ziet het een beet-
je somber in. Zullen de kinderen allemaal wel 
komen nu het net vandaag moet regenen? 
Gaat altijd goed toch! De kinderen hebben 
zich al opgegeven, komen vast en anders 
gaan we een beetje schuiven. De schema’s 
worden gekopieerd en voor ieder team klaar-
gelegd. Jeugdvoorzitter Dick, ook al van de 
partij, moest om acht uur al rennen om de 
deur tijdig te openen voor de paar honderd 
oliebollen die bakker Tijsterman (ja, die van 
onze Sint-letters –er zat geen verdwaalde 
meer tussen-) al kwam brengen.

Om tien uur is Dick niet meer te houden, de 
veldjes moeten worden uitgezet. Dus als 

John van der Werff op de afgesproken tijd 
van kwart over 10 komt, zijn we al redelijk 
ver gevorderd. De firma Baatje en een aan-
tal vrijwilligers zijn dan al een container aan 
het plaatsen voor de bootcampers (Er is 
altijd wel wat te doen op ons complex). De 
doeltjes staan, de pionnen worden door de 
kinderen en John met zijn timmermansoog 
keurig rechtgezet. Op het veld zijn we er 
klaar voor. 

In het clubhuis schiet het ook aardig op: 
de oliebollen staan op de bar, de suiker is 
gehaald en vóór 11 uur heeft kantineme-
dewerker Jan Verkleij al zijn eerste bakje 
erwtensoep op. Hij dacht dat stiekem in de 
keuken te doen, maar werd gesignaleerd. 
Het is bijna kwart voor 11 als de spelers en 
speelsters druppelsgewijs binnen komen. 
Het wordt een drukte van belang met alle 
ouders die even komen kijken en aanmoe-
digen. Anouska gaat steeds vrolijker kijken 

Zaterdag 2 januari 2016
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als steeds meer teams voltallig zijn. Er is nog 
wel een enkele afmelding, maar er zijn ook 
nog een paar late aanmeldingen. Alle teams 
hebben voldoende spelers, het spel kan 
beginnen, slechts 5 minuten later dan ge-
pland. En dan kunnen we het wel aan Petra 
van Gorkum overlaten om de tijd strak in de 
gaten te houden. In het begin is het even 
zoeken naar het juiste veldje en de goede 
tegenstanders, maar de ‘aanvoerders’ van 
de teams (of hun ouders) regelen het perfect. 
Barcelona, Real Madrid, Ajax, Feyenoord, 
Manchester United (zonder coach Van Gaal) 
en alle andere teams spelen een uiterst 
sportief toernooi, ik heb geen wanklank ge-
hoord. Wel een paar mooie plaatjes kunnen 
schieten (kijk ook maar op de site), de stand 
heb ik niet heel goed gevolgd, weet wel 
dat Ajax, Barcelona en Chelsea poulewin-
naar zijn geworden. Tussendoor smaken de 
oliebollen prima, evenals de erwtensoep, de 
limonade en aan het eind van het toernooi 

het broodje knakworst. De winnaars krijgen 
elk een bal en iedere deelnemer een Bernar-
dus-drinkbeker. Kinderen en ouders hebben 
een prima ochtend gehad. 

Waar ik vooraf wat tegenop zag: de wisse-
ling om 13.00 uur met het 4 tegen 4 toernooi 
voor de senioren, er zit maar een half uurtje 
tussen, verloopt ook heel soepel. Het blijft 
gewoon gezellig druk. De zaterdagmiddag 
heeft wel wat. De spelers en speelsters ko-
men wat minder ‘brak’ binnen dan zondag-
ochtend om half 11. Precies om half twee 
fluit onze altijd strenge tijdbewaker Ed de 
teams aan de gang. De senioren zijn het al 
jaren gewend. 16 teams maakt een makkelijk 
toernooi met 4 poules van 4 en lekker om en 
om spelen. John van Meeteren heeft maar 
liefst één teamlid weten te charteren, en zij 
spelen nog wel op zaterdag (!!!). Maar John 
is er –op mijn verzoek- wel: er zijn altijd wel 
een paar spelers bereid even te switchen, 

zo ook nu. Binnen een paar minuten was 
zijn ‘Bijna rond team’ rond. De dames zijn 
gelukkig ruimer vertegenwoordigd dan de 
afgelopen jaren, dit jaar in dit weekend geen 
selectie-uitje. 

Het toernooi verloopt soepel als de afgelo-
pen jaren. De oliebollen vinden nog steeds 
aftrek en de eigen gemaakte erwtensoep van 
‘hofkok’ Robert van Teijlingen is heerlijk en 
gaat er dus goed in. De beoogde poulewin-
naars en de 4-en in de poule worden dat 
ook. En dan balen onze ‘jonkies’ van Ber-
necelona toch wel dat ze als poulewinnaar 
zonder prijs (alsof het daarom gaat vandaag) 
kunnen staan en de beste nummer 4 weer 
wel. Na een paar jaar heb je dat wel door. In 
de winnaarspoule gaat het er nog een beetje 
fel aan toe. In ieder team wel 1 of meer 
eerste elftal en of a-junioren. Die willen nog 
niet zomaar van elkaar verliezen. Verder is 
het vaak lachen om weer een mooie of -nog 

leuker- mislukte actie en …. poorten blijft 
hilarisch. Uiteindelijk is toch weer circus Sar-
rasani de beste. 
En aansluitend nog ‘even’ de nieuwjaarsre-
ceptie met daarin de prijsuitreiking voor de 
senioren; Irish Coffee de beste nummer 4, 
Stuk in mijn kraag de beste nummer drie, 
DVVDS de beste tweede en zoals gezegd 
Circus Sarrasani wederom de winnaar. 

Onze voorzitter Kaspar Scheltema houdt 
nog zijn nieuwjaarstoespraak. Om 8 uur ben 
ik thuis. Blij dat ik morgen niet hoef te voet-
ballen. 

Volgend jaar weer? Vast wel! Een wens? 
Nog meer gemengde teams. En wat zal het 
mooi zijn, als we dan het hele kunstgrasveld 
vol krijgen. We hebben dan maar 32 teams 
nodig. Dat zal wat zijn aan het eind van het 
jubeljaar!
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Zo zijn er binnen het jeugdbestuur wat veran-
deringen geweest, we hebben afscheid geno-
men van onze technisch jeugdcoördinator en 
Anthony Blom is de uitdaging aangegaan om 
samen met Dick Straathof het jeugdvoorzit-
terschap uit te dragen. De jeugd is het afge-
lopen jaar enthousiast aan het ballen geweest 
met wisselende resultaten voor de vereniging. 
Maar we zijn zeer tevreden met de geboekte 
resultaten. Ook dit seizoen in de beker en met 
de start van de competitie, zijn de resultaten 
over het algemeen positief. Ook is het positief 
dat een groot aantal vrijwilligers uit de selectie 
en van de A1 op verschillende tijden training 
geven aan de jeugd. Het is goed om te zien 
dat zij Bernardus een warm hart toedragen. 
En ook de jeugd vindt het erg leuk om van hen 
training te krijgen. We hopen dan ook dat deze 
tendens zich voortzet. 
Ook hebben we traditionele banketletteractie 
en Grote Clubactie weer achter de rug. Bij 
de banketletteractie die altijd door Petra van 
Gorkum top wordt geregeld, hebben we een 
nieuw record gevestigd van 1496 stuks. Een 
geweldig resultaat en zeker belangrijke in-
komsten voor onze club. Ook hierbij weer de 
fantastische inzet van onze jeugd met leiders, 
trainers en ouders die onze jeugd hebben ge-
holpen met dit geweldige resultaat. Een pluim 
voor al onze jeugdleden en vrijwilligers! Ook 
mogen we niet vergeten dat de grote clubactie 
dit jaar het dubbele resultaat heeft opgeleverd 
dan het jaar ervoor, en dit allemaal door onze 
eigen jeugd gerealiseerd om de loten aan fami-

lie en langs de deuren te verkopen. We zijn blij 
met de inzet van onze jeugd en hopen dit jaar 
ook weer op jullie inzet te kunnen rekenen. 
Ook is de jeugd in compleet nieuwe tenues 
gestoken en we moeten het zeggen: dat ziet 
er goed uit. Een aantal teams heeft ook een 
sponsor en sommige teams hebben hier zelfs 
een trainingspak bij. Onze dank hiervoor gaat 
uit naar de leden van de PR-commissie.
Inmiddels zijn wij als jeugdvoorzitters weer 
begonnen de eerste gesprekken te voeren om 
volgend seizoen weer een technisch jeugdco-
ordinator te hebben om zo daarna alle elftallen 
weer te voorzien van trainers en leiders met 
behulp van de technisch jeugdcoördinator. 
Wij hopen dat we zoveel mogelijk trainers en 
leiders uit onze eigen selectie kunnen krijgen 
want dit is inmiddels wel de kracht van S.V. 
Bernardus. De bedoeling is dat we uiterlijk 
eind maart alle functies voor het nieuwe sei-
zoen hebben ingevuld en zo ook ruim voor het 
nieuwe seizoen kunnen gaan werken aan het 
invullen van de nieuwe elftallen. Dus al met al 
een hele drukke tijd voor de jeugdvoorzitters, 
wat ze met hart voor de club doen.
Veel succes allemaal in de tweede seizoens-
helft en we gaan zeker voor hetzelfde resultaat 
als vorig jaar: 3 kampioenen aan het einde van 
het seizoen!

Met sportieve groet,

De Jeugdvoorzitters
Dick Straathof en Anthony Blom

Van de Jeugdvoorzitters
Op het moment dat we dit stuk schrijven, is het 3 januari en kunnen wij 
iedereen nog een gezond en sportief 2016 toewensen. Wij zijn net getuige 
geweest van een geslaagd oliebollentoernooi, in een nieuw jasje gestoken 
door de toernooicommissie en opnieuw opgepakt door Petra de Boer 
en Anouska Straathof in samenwerking met Bert Meijer en John van der 
Werff van het 4x4-toernooi. En niet te vergeten voor deze dag de heerlijke 
zelfgemaakte erwtensoep, geschonken door Robert van Teylingen. Het 
toernooi was een groot succes met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie 
en zeker voor herhaling vatbaar! Nu we onderweg zijn in het nieuwe jaar, 
ontkom je natuurlijk niet aan terugblik op het afgelopen jaar.

Eindresultaat	  grote	  clubactie	  

Dit jaar heeft de jeugd van Bernardus zich weer ingezet om de loten van de Grote Clubactie aan de 
man te brengen. We hebben aanzienlijk meer loten verkocht dan vorig jaar. 

Dit jaar zijn er 867 loten verkocht. Volgend jaar willen we gaan voor een verdubbeling van dit aantal. 
En om jullie daarvoor enthousiast te maken, zullen we de top ook weer belonen met een mooie 
cadeaubon. 
 
Hieronder vinden jullie de Top 10 van beste verkopers. De top 3 willen we hier even uitlichten. Deze 
zijn ondertussen al beloond met een prijs voor hun inzet: 
 
Op plaatst 3 Rose van Mil met 35 loten, zij ontving een cadeaubon van €15,00. 

Op plaats 2 Sven Kortekaas met 43 loten, hij ontving een cadeaubon van €25,00. 

En op de eerste plaats Niels Roelandse met 44 loten, hij ontving een cadeaubon van €50,00. 

 

Top 10 
  Speler Team Loten 

Niels Roelandse E1 44 
Sven KorteKaas E2 43 
Rose van Mil F3 35 
Hero van Wieringen D2 29 
Regi Gijsman D1 29 
Stef de Boer F1 28 
Duco Kuper E2 26 
Jeske de Ridder  ME1 25 
Kyra de Boer ME1 25 
Rowan Groen F1 24 

 

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! 

Eindresultaat lotenverkoop
Grote Clubactie
Dit jaar heeft de jeugd van Bernardus zich weer ingezet om de loten van de 
Grote Clubactie aan de man te brengen. We hebben aanzienlijk meer loten 
verkocht dan vorig jaar.
Dit jaar zijn er 867 loten verkocht. Volgend jaar willen we gaan voor een 
verdubbeling van dit aantal. En om jullie daarvoor enthousiast te maken, zullen 
we de top ook weer belonen met een mooie cadeaubon.

Hieronder vinden jullie de Top 10 van beste verkopers. De top 3 willen we hier even 
uitlichten. Deze zijn ondertussen al beloond met een prijs voor hun inzet:

Op plaats 3 Rose van Mil met 35 loten, zij ontving een cadeaubon van € 15,00.

Op plaats 2 Sven Kortekaas met 43 loten, hij ontving een cadeaubon van € 25,00.

Op plaats 1 Niels Roelandse met 44 loten, hij ontving een cadeaubon van € 50,00.
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Team

Deze editie staat Bernardus A1 in de 
schijnwerpers, deze talentvolle groep 
voetballers waarvan de meeste spelers 
al de hele jeugdopleiding bij Bernardus 
samen spelen, staat sinds het seizoen 
2014/ 2015 onder leiding van trainer 
Marcel Vondeling en zijn assistenten 
Robert Valk en Dennis Vondeling.

Bernardus A1

Selectie Bernardus A1: Dany Kapaan (keeper), Ruben Huegen, Wesley van Tol, Jair Wesseling, 
Jessey Ouwerkerk, Jeffrey van der Heiden, Kevin Kersseboom, Alex Iliopoulos, Max Droogh, 
Daan Tijssen, Joey van der Werff, Boy Lucas, Bas van Loenen en aanvoerder Denzell Wesseling.

De groep is in vergelijking met vorig seizoen voor het 
grootste gedeelte intact gebleven, zo maakte Luuk Verbeij 
en Michael Vermeulen de overstap naar de selectie waar 
ze vaste waarden zijn voor Bernardus 1 en maakte Jair 
Wesseling en Daan Tijssen de overstap vanuit de B-junioren.

Trainer Marcel Vondeling is duidelijk over de ontwikkeling 
van deze groep: ,,Een groot gedeelte van mijn spelers zie ik 
in de anderhalf jaar dat ik ze nu onder mijn hoede heb, een 
prima ontwikkeling doormaken. Een belangrijke taak is ook 
voor mij om de jongens klaar te stomen voor het ‘grote werk’ 
als de meesten volgend seizoen de overstap maken van de 
junioren naar de senioren”, aldus de trainer.

Vorig seizoen eindigde de A1 op een tweede plaats in de 
competitie, dit seizoen werd in de bekercompetitie de 1e 
plaats in de wacht gesleept waardoor zaterdag 19 december 
RCL A3 in de 2e ronde de volgende opponent is (inmiddels 
is bekend dat Bernardus deze wedstrijd gewonnen heeft na 
strafschoppen en dus een ronde verder is). In de competitie 
staat Bernardus A1 één punt achter koploper WVC, dat 
na de winterstop op zaterdag 9 januari de volgende 
tegenstander is in Roelofarendsveen.

De A1 is sinds enkele weken ook voorzien 
van prachtige nieuwe Nike-tenues waar de 
spelers sponsor BenBouw zeer dankbaar 
voor zijn, dat geldt ook voor onze andere 
sponsor Van Leeuwen containers die de 
spelers van nieuwe trainingspakken heeft 
voorzien.
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Team Bernardus MB1

Ik zal beginnen met mijzelf voor te 

stellen, ik ben Stash van Beek en 

sinds een jaar ben ik de trainer van 

de meiden MB1 van Bernardus. Ik 

ben vorig seizoen vlak voor de win-

terstop gevraagd door Katie Pont 

om de training op maandagavond 

over te nemen van Saskia Monfi ls.

Hier heb ik zonder na te denken ja op 
gezegd, en zo geschiedde, de week erop 
stond ik na 4 jaar weer op het trainingsveld. 
Vanaf het eerste moment heeft het 
enthousiasme van dit team mij verbaasd 
en tevens blij verrast. Het zijn stuk voor 
stuk meiden die het (naar mijn weten) leuk 
vinden om te voetballen en uiteindelijk ook 
te groeien, te leren en daadwerkelijk beter 
te worden. De tweede seizoenshelft was 
ik ook op de zaterdagen aanwezig en daar 
werden wisselende resultaten met elkaar 
afgewisseld. Aan het einde van het seizoen 
werd het nog spannend of er dit jaar nog een 
MB1 zou bestaan. Maar gelukkig hebben 
een hoop meiden besloten om nog een jaar 
door te gaan met zijn allen. Waarvan 1 dame 
in het speciaal, daarover later meer.

We zijn ondertussen al bijna weer 
halverwege het nieuwe voetbalseizoen. Daar 
mag ik de meiden een enorm compliment 
maken, want tot nu toe is er nog geen 
wedstrijd verloren gegaan, wat heeft 
geresulteerd in een promotie naar de 1e 
klasse KNVB. In deze nieuwe competitie 
is de eerste tegenstander alweer aan de 
zegereeks toegevoegd. De meiden zijn 
enorm gegroeid de laatste jaren, met een 
aantal meiden als extreme uitschieter. Het is 

elke maandag en woensdag weer een soort 
van: ‘met een prettig gevoel naar je werk 
gaan’.
Elke training is er ruimte voor een lolletje 
maar verder wordt er door iedereen enorm 
veel inzet getoond en blijft het enthousiasme 
extreem leuk om te zien.

Ik wil de leidsters Ellen Fles en Annette 
Bousie en alle vlaggers bij deze tot zover 
bedanken voor hun inzet elke zaterdag, en 
uiteraard voor alle randzaken doordeweeks, 
zoals het regelen van auto’s etc. Maar 
wie zijn die ‘meiden’ eigenlijk? Kort even 
toegelicht per persoon:

- Danique: De keepsters van het team. 
Een ondeugd, maar keept enorm sterk dit 
seizoen. Dit is ook terug te zien aan het 
aantal tegendoelpunten wat op een hand 
te tellen is.

- Marieke: Onze onverzettelijke centrum-
verdediger, die niemand uit de weg gaat 
en voor niemand bang is. Elke tegen-
stander vreet ze op.

- Vera: Van vorig jaar middenveld, naar dit 
jaar verdediging. Vera is op elke positie 
waar ze ook staat een absolute meer-
waarde voor het elftal. Zeer intelligente 
voetbalster.

- Mandy: Mandy is als laatste vrouw niet 
weg te denken op die positie. Een echte 
‘stofzuiger’ achterin. Alleen links en rechts 
wil ze nog weleens omdraaien, blijft lastig!

- Yara: Deze jongedame is pas 14, maar 
wat een talent. Er zijn tegenstanders die ‘s 
nachts huilend wakker worden omdat ze 
helemaal dolgedraaid zijn door Yara.

- Aya: Onze aanwinst van ARC. Helaas nog 
niet veel gespeeld door een liesblessure. 
Creatieve middenvelder met een enorm 
fi jne techniek en goede pass.

- Amber: Na een aantal jaren niet gevoet-
bald te hebben, is de verloren dochter 
weer terug. Begint langzaamaan haar 
draai weer te vinden en gaan we nog een 
hoop plezier aan beleven.

- Wendy: Wendy is lastig beter te maken, 
aangezien Wendy eigenlijk altijd pres-
teert op eenzame hoogte. Het mooie van 
Wendy is ook dat ze overal een excuus 
voor heeft waardoor Wendy nog nooit een 
fout heeft gemaakt. Een heerlijk gevoel 
lijkt me dat.

- Risanne: Als je het over vooruitgang hebt, 
dan heb je het over Risanne. Deze dame 
is zo ongeloofl ijk gegroeid in 1 jaar tijd. Zo 
zie je wat elke week 2 keer trainen met je 
kan doen!

- Alyssa: Alyssa is zo vlug als water, en 
denkt altijd een stap vooruit. Dat heb-
ben er niet veel. Helaas heeft Alyssa nog 
weleens een ongelukje (val van paard, 
scooterongeluk) maar elke keer komt ze 
sterker terug.

- Linda: ‘De dromer’ maar geef Linda de 
bal in de diepte en het staat eigenlijk 
garant voor doelpunten. Sommige tegen-
standers vragen of Linda op de brommer 
is, zo snel is ze.

- Sanne: Aan het begin van het seizoen 
dreigden we met 11 speelsters te moeten 
beginnen. Sanne heeft toen redding ge-

bracht door met haar hand over haar hart 
te strijken door ons nog minimaal 1 sei-
zoen te redden. Hiervoor nogmaals dank! 
En wat een kracht zit er trouwens in dat 
linkerbeen.

- Floor: Floor denkt dat ze niet zoveel goed 
doet. Alleen wie de hele wedstrijd op haar 
let, ziet haar zelden een fout maken. Floor 
is net als Risanne enorm gegroeid de laat-
ste maanden.

- Carol: Als laatst toegevoegd aan dit 
unieke team. Heeft een enorme drive en 
gaat voor elke bal maximaal. Erg nuttige 
speelster waarvan ik hoop dat ze nog 
jaren gaat voetballen.

- Nadine: Aanvoerster en tevens crea-
tieve middenvelder met altijd de blik naar 
voren, en altijd denkend in een voetbal-
lende oplossing. Doet al vaak mee met 
de dames, en zal spoedig vaste speelster 
van dames 1 zijn. 

Dit waren ze allemaal. Mochten jullie nieuws-
gierig zijn geworden, deze meiden spelen 
eens in de twee weken op de prachtige 
velden van de plaatselijke sv. Iedereen is 
hierbij dan ook van harte uitgenodigd om 
(minimaal) een keer te komen kijken.

Met sportieve groet,
Stash van Beek
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Door Elisabeth de Gelder, Unicef

Bernardus en UNICEF,       een mooie samenwerking

Veel kinderen en ouders kennen Unicef 

wel. “Unicef doet iets voor kinderen”. 

Inderdaad: mooi gezegd, komt Unicef 

op voor de rechten van het kind 

wereldwijd. Maar wat kun je je daar 

nu bij voorstellen?  

Wat doet Unicef nu eigenlijk?

Unicef helpt om te zorgen dat kinderen gezond opgroeien. 
Kinderen hebben goede voeding, schoon drinkwater en toegang 
tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen nodig. Ook 
moeten ze worden ingeënt tegen gevaarlijke ziektes. Unicef 
schenkt aandacht aan bescherming; dagelijks worden miljoenen 
kinderen slachtoffer van geweld, mishandeling en uitbuiting. 
Unicef zorgt voor onderwijs aan kinderen; goed onderwijs 
is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een 
samenleving. Unicef geeft noodhulp aan kinderen; vaccinaties 
voor Syrische kinderen, voeding voor kinderen uit Zuid-Soedan, 
water voor kinderen in Irak, traumaverwerking voor kinderen in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek en voorlichting in de strijd tegen 
Ebola. Noodhulp is één van de grootste werkterreinen van Unicef. 

Dit seizoen hebben Unicef en s.v. Bernardus een overeenkomst 
gesloten: Bernardus mag het logo van Unicef op de tenues 
plaatsen. Ook zal Bernardus activiteiten organiseren om geld 
voor Unicef op te halen. Deze overeenkomst is in september 
zichtbaar geworden; de nieuwe tenues van Dames 1, Heren 1 en 
de F-, E-, D-, en C- jeugdteams zijn gepresenteerd. Bij de club 
was iedereen er al aan gewend dat er namen van bedrijven op de 
kleding staan, het is altijd fijn als bedrijven van vaders, moeders, 
ooms of tantes de club helpen om de kleding te betalen. 

Nu staat ook de naam en het logo van Unicef op de 
wedstrijdkleding. Zo kan elke tegenstander bij de wedstrijden zien 
dat spelers van Bernardus niet alleen zelf graag sporten, maar dat 
zij ook andere kinderen steunen.

Bernardus is niet de eerste club die Unicef 
steunt door naamsbekendheid en het 
geven van geld: FC Barcelona is Bernardus 
voorgegaan! Lionel Messi is ambassadeur 
van Unicef en Barcelona betaalt 1,5 miljoen 
euro per jaar om de naam en het logo van 
Unicef te mogen showen. Bernardus is dus 
in goed gezelschap! 
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sv Bernardus dankt     deze teamsponsorssv Bernardus dankt     deze teamsponsors

Bernardus C1 - Timmer en onderhoudsbedrijf Paul de Boer Bernardus MD1 - Campina en Baatje Grondverzet

Bernardus D1 - Smederij van Rijn Bernardus E2 -  Arbouw - voor zuiver scharrelvlees (tenues) 
Aannemingsbedrijf Van Mil (trainingspakken)
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