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ADMINISTRATIE-&
ADVIESKANTOOR

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)

R . F. M .

Bij ons bent u aan het juiste adre

ADRES:
TEL.NR:
FAXNR:
WEBSITE:
EMAIL:

RIJNDIJK 57 HAZERSWOUDE RIJNDIJK
071-3414768
071-3414672
WWW.AUTOHUISDEJONG.NL
INFO@AUTOHUISDEJONG.NL

Grant Thornton:
de lokale
adviseur van
wereldklasse

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

Is dit geen

mooie plaats
voor uw

De Erkende Hoofdaannemer
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 internationale kennis en ervaring.
Grant Thornton werkt voor
een verscheidenheid aan cliënten:
bedrijven in het MKB-segment,
grotere nationale en internationale 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 specialistische zaken.
Grant Thornton
Schipholweg 68d
Postbus 2154
2301 CD Leiden
T 071 - 524 09 09
www.gt.nl

Accountancy - Belastingen - Advies

advertentie?

”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.

sponsoring@bernardus.nl
Dorpsstraat
241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

Rijndi
Telefo
Email
Webs

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus

S.V. Bernardus

Sweelincklaan 1
2394 GP Hazerswoude Rd
Tel. (071) 341 38 56
E-mail
redactie@bernardus.nl
Website:
www.bernardus.nl

Bestuur:
Voorzitters:
Kaspar Scheltema en
Pieter van Mastrigt
Secretaris:
John van Haastrecht
Penningmeester:
Erlanda van der Horst
Bestuurslid WTC:
Vacant

Bestuurslid COTO:
Vacature

januari 2017

Van de redactie
Het seizoen 2016-2017 is halverwege. Dat betekent dat er een
winterstop gehouden wordt. In principe een tijd van rust (zie ook de
foto op de cover) maar niet bij Bernardus. Toegegeven, er zijn dan geen
competitiewedstrijden, maar rust?? Nee hoor, blijkt uit de verhalen in dit
clubblad. Er waren heel veel activiteiten bij de club. En dat zijn dan de
activiteiten die voor de schermen plaats vinden, want ga er maar van
uit dat er achter de schermen ook heel veel gebeurd. En dat gaat niet
vanzelf. Daar zijn heel veel vrijwilligers heel druk mee bezig geweest.
Wij hopen dat jullie, leden, hier af en toe eens bij stil staan. Zonder
inzet van al die vrijwilligers wordt Bernardus opeens een heel andere
vereniging. Dus hou ze in ere en geef ze regelmatig eens een welgemeend
schouderklopje.
Doen!!!!!
Veel lees plezier met deze uitgave van het clubblad.
De redactie.

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:
Vacant
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Periodieken
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Full color folders
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BEZOEKADRES UITENHAGESTRAAT 30-31
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LUNCHCAFE
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Direct-mail verzorging
Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Handelsdrukwerk
Data-base beheer
Data-base beheer
Proefschriften
Proefschriften
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Leo Wortman

vergaderruimte/biljard

FEESTCAFE
FEESTCAFE

● vergaderruimte/biljard
● verzorging
van recepties,
Fax
071
341feestavonden,
30 10 koude buffetten en salades
● verzorging van recepties, feestavonden, koude buffetten en salades

Maandag gesloten. Dinsdag t/m Vrijdag open v.a. 11.00 uur
Maandag
gesloten.
t/mZondag
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11.00 uur
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Technisch Installatie Bedrijf

DORPSSTRAAT 45 KOUDEKERK A/D RIJN TEL. 071-3412917
DORPSSTRAAT 45 KOUDEKERK A/D RIJN TEL. 071-3412917
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●
●
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●
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FIETSEN keuze uit ± 500 stuks
FIETSEN keuze uit ± 500 stuks
BROMMERS verschillende merken
BROMMERS verschillende merken
FIETSKLEDING grote keuze
FIETSKLEDING grote keuze
REGENKLEDING grote keuze
REGENKLEDING grote keuze
ONDERDELEN voor fiets/bromfiets
ONDERDELEN voor fiets/bromfiets
ACCESSOIRES grote keuze
ACCESSOIRES grote keuze
CROSSFIETSEN diverse merken
CROSSFIETSEN diverse merken

ALLE
ALLE
SOORTEN
SOORTEN
HOMEHOMETRAINERS
TRAINERS

DE BOER HAZERSWOUDE
B.V.
V
O
F
VO F
Rijndijk 75, 2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
Rijndijk 75, 2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Voor al uw installatiewerk!

Gespecialiseerd in Volvo
Gespecialiseerd in Volvo
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VIKINGVIKINGSCHAATSEN
SCHAATSEN

Alle
Alle verzekeringen
verzekeringen -- schaatsen
schaatsen +
+ slijpen
slijpen

Rijndijk 3A, 2394 AA, Hazerswoude
Tel (071) 34 19 117
CENTR. VERWARMING
Fax. (071) 34 13 116
ELEKTROTECHNIEK
GAS
e-mail: info@tibdeboer.nl
Franse
Franse Automaterialen
Automaterialen b.v.
b.v.
www.tibdeboer.nl
import - export

Leo Ruygrok

import - export

WATER

Hoofdweg
Hoofdweg 1804,
1804, 2157
2157 ND
ND Abbenes
Abbenes
Tel.:
0252-233305,
Holland
Tel.: 0252-233305, Holland

DAKWERKEN
LUCHTBEHANDELING

1981-2006
1981-2006
25
jaar
25 jaar Stichting
Stichting
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Van de voorzitter(s)
Lak-aan……..
Paus Franciscus riep 2016 uit als Jubeljaar, een jaar
van barmhartigheid. Dat het niet altijd jubelen was
in de wereld, is een understatement. Als je menig
jaaroverzichten 2016 erop na zult slaan, dan lagen
vreugde en verdriet dicht bij elkaar.
een relatief klein land.
Dat woorden als polarisatie en populisme
momenteel vaker voorkomen in de media
dan het woord barmhartigheid, heeft
alles te maken met de wereld waarin
we momenteel leven. Natuurlijk staat de
wereld al veel langer in vuur en vlam en
zijn conflicten niet meer weg te denken
uit onze geschiedenis (zie Wikipedia, lijst
van oorlogen), maar het lijkt wel of de
mens vergeten is wat barmhartigheid nu
eigenlijk inhoud (bij barmhartigheid ontferm
je je over je medemens). In de huidige
“individualistische” wereld, staan we vaker
tegenover elkaar dan dat we schouder aan
schouder elkaar steunen, gebruiken we
vaker wapens, dan het debat en is vrijheid
geen vanzelfsprekendheid meer. Dagelijks
zien we vreselijke beelden op TV of via
internet en kijken we met verbijstering
terug op de aanslagen in Nice, Brussel en
onlangs op de kerstmarkt in Berlijn.
Maar zijn we (in Nederland) dan
individualisten geworden en hebben
we dan overal lak aan? Gelukkig niet,
aangezien een zesjarige ongeneeslijk
zieke jongen, Tijn, met zijn lak-aan
actie (tijdens Serious Request) laat zien
dat we weldegelijk barmhartig zijn en
dat de wereld helemaal niet alleen uit
individualisten bestaat.

Vele grootheden zijn ons ontvallen
afgelopen jaar. Op 1e kerstdag overleed
George Michael, maar ook popsterren
als David Bowie en Prince zijn in 2016
overleden. In de sportwereld ontvielen
ons twee iconen. Muhammed Ali
(Cassius Clay) was een fenomeen in de
bokswereld en overleed op 3 juni 2016.
Drie maanden ervoor, op 24 maart 2016,
is de beste voetballer die Nederland ooit
heeft voortgebracht op 68-jairge leeftijd
overleden, Johan Cruijff. Hij was niet alleen
een fenomeen in het veld, maar ook daar
buiten. Zijn citaten zetten je nog iedere dag
aan het denken, want je bent net zo lang
gestoord tot je een genie bent.
Op sportief gebied was 2016 voor
Nederland ook een jaar van vreugde en
verdriet. Het Nederlands voetbalelftal
schitterede door afwezigheid op het EK
en Joeri van Gelder moest de ringen in
de wilgen hangen tijdens de Olympische
Spelen en werd vroegtijdig naar huis
gestuurd. Desalniettemin was er veel te
jubelen in het Olympisch team, want met
maar liefst 19 medailles (waarvan 8 goud
en een memorabele van Sanne Wevers op
de balk) eindigde Nederland net buiten de
top 10 op de Medaillespiegel van Rio de
Janeiro 2016. Een enorme prestatie voor
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met een volledig begeleidingsteam.
Ook de dames hebben 2 goed gevulde
seniorenteams op de mat gebracht,
waarbij het een positieve ontwikkeling is
dat dames uit onze omliggende dorpen
ons weten te vinden en bij S.V. Bernardus
komen voetballen. In tegenstelling tot het
begeleidingsteam van de heren zondag,
kunnen de dames nog wel wat versterking
gebruiken. Momenteel hebben de dames
maar 1 trainer voor 2 seniorenelftallen en
heeft de Dames 1 geen leider. Voor een
team dat in de 2e klasse speelt, is dat
natuurlijk verreweg van ideaal (dus mocht
je interesse hebben om een rol te spelen
in begeleidingsteam van de Dames van
Bernardus, geef het aan bij TC Dames
senioren, Lizette Hanselaar, of het bestuur
van S.V. Bernardus).

6-jarige Tijn haalt met zijn Lak-aan actie ruim
€ 2,6 miljoen op!
Sla een plaatselijke krant erop na en lees
hoe mensen zich inzetten voor de strijd
tegen kanker (zoals Alpe d’Huzes), mensen
die vrijwillig langs de deur gaan om ieder
jaar geld in te zamelen voor goede doelen
of voedselpakketten samenstellen voor
minderbedeelden.
En als je bij S.V. Bernardus rondloopt,
heb je totaal niet het gevoel dat
individualisme hoogtij viert, maar juist
het tegenovergestelde. We zijn een
voetbalverenging met elkaar en voorelkaar,
waarbij we elkaar steunen in voor en
tegenspoed. Of je nu zwart bent of wit,
homo of hetero, voor Ajax, Feyenoord of
ADO Den Haag bent, het maakt helemaal
niets uit. We zijn een vereniging waar
sportieve strijd geleverd wordt, maar waar
gezelligheid en (onderling) plezier zeker
niet achteraan staan.

Niet alleen op het veld valt er te juichen,
ook daarbuiten. De vele vrijwilligers
die zich iedere week weer inzetten om
de club draaiende te houden, kunnen
we als bestuur niet genoeg bedanken.
Zonder vrijwilligers heeft een club geen
bestaansrecht, maar zeker ook niet zonder
sponsors (mede dankzij hen kunnen we de
contributie relatief laag houden).
Als bestuur zijn we heel blij met alle
sponsors die S.V. Bernardus een warm hart
toedragen, van groot tot klein (en zeker de
Club van Vijftig niet vergeten!!!). Afgelopen
jaar is er een prachtig nieuw digitaal
scorebord gerealiseerd door T.I.B. de Boer
en Aannemingsbedrijf van Mil en heeft
T.I.B. de Boer de sponsorovereenkomst
met Dames 1 voor 3 jaar verlengd.

Met veel plezier kijken we dan ook terug
naar de hoogtepunten van het afgelopen
seizoen (zoals kampioenschap van
Bernardus Dames 1 en Heren 8), maar gaan
we niet bij de pakken neerzitten als de
Heren zondag 1, na 1 seizoen, degradeert
uit de 3e klasse. We kijken vooruit en met
elkaar zetten we de schouders eronder,
met als resultaat dat op zondag weer twee
herenselectie elftallen lopen te voetballen,

Medio 2015 heeft onze hoofdsponsor,
Tijssen goed voor dieren, een meerjarige
overeenkomst met ons afgesloten. Als
vereniging zijn we natuurlijk erg trots dat
plaatselijke ondernemingen uit ons mooie
dorp hun naam verbinden aan
6

S.V. Bernardus en dat het eerste elftal van
herenzondag en de Dames de naam van
hun hoofdsponsor mogen uitdragen.

de 2e periodetitel en zit er mogelijk nog
veel meer in het vat, aan het einde van het
seizoen in de spannende 4e klasse.

De feesten bij S.V. Bernardus zijn eigenlijk
altijd hoogtepunten (eigenlijk is het “altijd
feest” bij S.V. Bernardus). Ondanks het
weer op Koningsdag en tijdens Zomerfeest,
is de opkomst altijd goed en erg gezellig.
De vele Bingo’s en kaartavonden worden
goed bezocht en de Quiz zal spannend
blijven tot de laatste avond. Een feestelijk
hoogtepunt was, naast Sinterklaas
(waar de verenging de komende 50 jaar
weer mee vooruit kan!!), natuurlijk het
Oktoberfest. Voor het eerst georganiseerd
door “jonge” enthousiaste vrijwilligers van
de evenementencommissie, dat zeker een
vervolg gaat krijgen in 2017.

Paus Franciscus riep 2016 uit als Jubeljaar,
een jaar van barmhartigheid, maar eigenlijk
is ieder jaar een jaar van barmhartigheid
en jubelen. Ook in 2017 zullen vreugde en
verdriet dicht bij elkaar liggen en zullen we
ons over de medemens ontfermen.
Met elkaar en voorelkaar, in voor- en
tegenspoed daar draait het om in het
leven, dus ook binnen een vereniging als
S.V. Bernardus. Want wij hebben niet overal
lak aan.

WIJ ZIJN BERNARDUS.

S.V. Bernardus is een voetbalvereniging
(helaas is het niet “altijd feest”), dus
als bestuur proberen we de organisatie
dusdanig neer te zetten, dat sportieve
prestaties samengaan met een goede sfeer
en gezelligheid. In 2017 hopen we dan
ook weer een groot aantal kampioenen
te mogen huldigen. Tijdens de winterstop
staat heren zaterdag 1 bovenaan en
draaien de recreatieve herenteams
Bernardus 4, 6 en 7 mee in de top van hun
competitie. Dames 2 draait lekker mee
op zondag en voor Dames 1 alleen maar
lof voor de eerste competitiehelft in de 2e
klasse. Een goede middenmotor, met maar
drie punten achterstand op de nummer 3.

WIJ WENSEN
IEDEREEN MET
EEN ORANJE/WIT HART
(maar ook wit/zwart, wit/rood, wit/groen,
geel/groen, geel/zwart…….)

EEN GEZOND EN
SPORTIEF 2017

Het vlaggenschip, heren zondag 1, vaart
een mooie koers. Van dit jonge elftal spat
het plezier er vanaf en zij laten zien dat
sportieve strijd, sfeer en gezelligheid, goed
samen kan gaan met prestaties.
Mede dankzij het begeleidingsteam, onder
leiding van hoofdtrainer Marcel Vondeling,
maakt dit jonge team een goede kans op

Voorzitter		
Vicevoorzitter
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Kaspar Scheltema		
Pieter van Mastrigt

Tegenstanders Bernardus
door Dirk Jansen

In het vorige clubblad hebben we de tegenstanders van Heren 1
uitgelicht en in deze editie zijn de tegenstanders van Dames 1 aan de
beurt. Dit seizoen komen de dames uit in de 2e klasse F en zijn vele
(vaak Brabantse) tegenstanders volstrekt onbekend.
Antibarbari is een studentenvoetbalvereniging uit Rotterdam (Kralingse Zoom)
en opgericht in 1991. De naam is afkomstig van een van de werken van
de Rotterdamse filosoof Desiderius Erasmus en betekent zoiets als “tegen
onbeschaafden”. Ze hebben maar liefst 6 damesteams.
Op de site wordt reclame gemaakt voor een escortservice en zit een button SLET,
wat staat voor selectie lagere elftal tournooien ….
Baardwijk (Borruk) is een wijk in het Brabantse Waalwijk waar deze vereniging
huist op sportpark Olympia. De vereniging is in 1919 opgericht en heeft twee
damesteams. Leden die 50 jaar lid zijn hoeven bij deze club geen contributie te
betalen. De Brabantse dames kunnen niet echt goed tegen hun verlies, getuige
het wedstrijdverslag van de wedstrijd tegen onze dames op 25 september j.l., die
zij met 3-2 verloren (aanbevelenswaardig om die te lezen). Een quote wil ik u niet
onthouden:
“Als er iets gebeurd richting het doel van de tegenstander, ging automatisch de vlag
van de grensrechter (ondergetekende) de lucht in, wat steevast werd beloond door
de warrig leidende KNVB scheidsrechter met een fluitsignaal”. (Dhr. A.J. Lammers
floot een uitstekende wedstrijd waarin hij de coach van Baardwijk terecht achter de
afrastering liet plaats nemen, D.J.).
Bavel is opgericht in 1937 en heeft 4 damesteams in competitie. Het 1e is afgelopen
seizoen gedegradeerd uit de landelijke hoofdklasse en speelt nu dus 1e klasse.
Bavel Dames 2 is daarentegen juist gepromoveerd en speelt dit seizoen tegen onze
dames in de 2e klasse F.
Sportpark Roosberg is de thuishaven in het Brabantse Bavel.
Charlois komt uit de gelijknamige Rotterdamse wijk. De club is in 2014 ontstaan na
een fusie tussen CVV Mercurius en SV DEHMusschen.
Er zijn 2 damesteams actief op zaterdag en 1 op zondag. De zondagse dames
debuteren in de 2e klasse en staan momenteel onderaan.
Duno uit 1923 uit Den Haag heeft 2 damesteams. Vroeger heette de vereniging
Duinoord, maar omdat er al een vereniging met deze naam was, werd de naam
gewijzigd in Duno (Duinoord, oftewel Door Uithoudingsvermogen Naar Overwinning).
In de competitie verloren we, maar in de bekercompetitie schakelden we ze uit.
Overigens nog een bijzondere actie op hun site gezien: actie frituurvet inleveren voor
de club.
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Dames 1 onder de loep

Floreant (“dat zij moge bloeien”, hoe kan het ook anders als uit Boskoop afkomstig)
is in 1945 opgericht, een samensmelting van VV Boskoop en GDS (Groot Door
Samenwerking). 2 Damesteams.
Gilze speelt op sportpark Verhoven, is in 1921 opgericht, heeft 2 damesteams en
heeft nog een vacature voor wasmoeder (voor de liefhebber, maar is mij te ver weg).
HRC’14 is in 2014 ontstaan na een fusie tussen de Gelderse clubs VV Rossum
en het ons nog uit de 1e klas bekende VV Hurwenen. De Hurwenen Rossum
Combinatie heeft 1 damesteam op zaterdag en 2 teams op zondag. Er wordt
gespeeld op 2 locaties, nl. Sportpark Hurwenen te Hurwenen en Sportpark De Hoek
aan de Maarten van Rossumstraat te Rossum (zal wel een gezellige boel zijn daar).
OJC Rosmalen is een hele grote vereniging met meer dan 2000 leden, 500
vrijwilligers, 29 kleedkamers en 9 velden. In 1910 is ODI (Ontspanning Door
Inspanning) opgericht en daarna samengegaan met Juliana uit 1918 uit het
(destijds) buurtschap Hintham met slechts 500 inwoners. De Odi Juliana Combinatie
heeft 4 damesteams en 2 dames 30+ teams. Ook hier wil ik een quote van het
wedstrijdverslag niet onthouden: “Bernardus klinkt als het katholieke zuiden, maar
komt toch echt uit Zuid-Holland en een lelijke shirts dat ze hadden …”.
We hadden wel een uitstekende keeper volgens hen, en dat klopt wel.
SEP staat voor Spel en Plezier en komt uit Delft. De Delftse club uit de wijk Tanthof
heeft een grote damesafdeling met 2 damesteams op zaterdag, 3 op zondag en ook
nog een 35+ team. Ze zijn in hetzelfde jaar als SV Bernardus opgericht.
Viola uit het Brabantse Alphen is in 1937 opgericht en heeft 2 damesteams. Als je de
naam van hun sportpark hoort, Alpheim, zou je denken dat ze uit de Alpen komen…
Sc ’t Zand tenslotte komt uit de Tilburgse wijk Reeshof. De 1250 leden tellende
club heeft 4 damesteams (wij spelen tegen hun 2e) en is in 1962 opgericht. Leuk
weetje is nog dat oud-speelster Jennifer Vreugdenhil is geselecteerd voor de Oranje
Leeuwinnen.
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Erlanda van der Horst,

nieuwe schatbewaker S.V.Bernardus
door Dirk Jansen

Sinds september van afgelopen jaar heeft onze vereniging een nieuwe penningmeester, opvolgster van Norbert
Jansen die 5,5 jaar de centen van onze club beheerde.
Op oudejaarsdag was ik op bezoek bij Erlanda om nader
kennis te maken met haar en middels een interviewtje
haar aan de leden te presenteren.
10

Erlanda, kan je iets over jezelf vertellen,
want ik denk dat je voor vele leden een
onbekende bent. Ik ben Erlanda van der
Horst, 44 jaar en al bijna 20 jaar getrouwd
met Michel, die servicemonteur is bij
van Winden (o.a. melkmachines), die wel
bekend zal zijn. Michel is al 20 jaar lid van
S.V.Bernardus en voetbalt in het 4e elftal,
fluit regelmatig een wedstrijd en is lid van
de WTC. Sinds anderhalf jaar wonen we in
de van Beethovenlaan, voorheen in Kerk &
Zanen in Alphen aan den Rijn, met onze drie
zonen, die allen bij Bernardus voetballen;
Lars van 14 jaar in de Jo15-1 (C1), Roy
van 12 jaar in de Jo13-1 (D1) en Finn van 8
jaar in de Jo9-1 (F1). Naast mijn taken als
moeder werk ik ook nog 4 dagen in de week
als financieel medewerkster bij Philadelphia
Zorg in Amersfoort.

me, in mijn werk bij Philadelphia Zorg ben ik
van de directe zorg doorgegroeid naar een
financiële functie op de zorgadministratie
wat ik inmiddels alweer een jaar of tien doe.
Twee jaar terug heb ik de opleiding HBO
Bedrijfseconomie afgerond. Hierdoor heb
ik genoeg bagage om iets voor de club te
kunnen betekenen.
Hoe ziet de financiële organisatie bij
S.V.Bernardus er uit? Na het overlijden
van clubicoon Jan de Groot, een financieel
man in hart en nieren, bleek hoeveel Jan
eigenlijk voor de vereniging deed waar
velen niets van wisten. Norbert Jansen
werkte veel met Jan samen die ontzettend
veel werk had, ik denk wel twee dagen in
de week, aan het inhoudelijk deel van het
penningmeesterschap.
Na zijn overlijden zijn een aantal taken
opgedeeld over een aantal personen:
Ans van der Linden beheert de kantinekas,
Nico Overes houdt de ledenadministratie en
contributies bij, Peter Lucas de facturen en
Erwin Fransen (Fransen Administratiekantoor
& Consultancy B.V.) doet de administratie.
Ikzelf beheer de verenigingskas, onderhoud
contact met alle betrokkenen en houd het
algemeen overzicht.

Hoe ben je bij S.V.Bernardus verzeild
geraakt en deed je al iets bij de club
voordat je penningmeester werd?Via
Michel ben ik in aanraking gekomen met
Bernardus, maar kwam er alleen voor de
wedstrijden en trainingen van de kinderen en
had ook geen vrijwilligerstaak.
Voorzitter Kaspar had met Michel gesproken
over het feit dat er een vacature ging
ontstaan op de functie penningmeester.
Michel heeft het hierover met mij gehad en
hoewel ik niet zoveel met voetbal heb, maar
wel met financiën en toch iets wil doen voor
de club waar mijn man en kinderen sporten,
heb ik contact gezocht met Kaspar en zo is
het balletje gaan rollen.

Hoe staat S.V.Bernardus er financieel voor
en hoe zie je de toekomst op dit gebied?
Bernardus is financieel gezond en dat is
mede te danken aan de vele vrijwilligers.
Door onze vrijwilligers kunnen we de kosten
drukken en zodoende de contributies op
een redelijk niveau houden. In vergelijking
met vele voetbalverenigingen in onze regio
zijn wij een “goedkope” vereniging. Naast

Wat is je connectie met financiën en zijn
je ervaringen op dit gebied? Cijfers liggen
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doorzetten en ook kijken wat de
mogelijkheden zijn voor bijv. het digitaal
versturen van de brieven rondom de
contributie.

de contributie zijn de kantine-inkomsten en
sponsorgelden de belangrijkste bronnen
van inkomsten. De grootste bedreiging
voor de toekomst is het teruglopen van het
aantal vrijwilligers; zonder zelfwerkzaamheid
zullen de kosten de pan uit reizen en het
lidmaatschap een stuk duurder worden.
Behoud en liefst uitbreiding van het
vrijwilligerscorps is dus van essentieel
belang om het lidmaatschap betaalbaar te
houden.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in
'the piperbag'.

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt
Erlanda? Jazeker, ik vind het heel leuk nu ik
zelf meer betrokken ben bij de club om niet
meer alleen de vrouw/moeder van … te zijn.
Door mijn nieuwe functie ben ik anders
tegen S.V.Bernardus aan gaan kijken en sta
er versteld van hoeveel er in zo’n vereniging
gebeurt en het is ook heel leuk om nieuwe
mensen te leren kennen.

Wat zijn de doelstellingen van het
bestuur/de penningmeester voor de
toekomst? Aansluitend op bovenstaande
zeg ik als penningmeester “het betaalbaar
houden voor iedereen om lid te zijn van
S.V.Bernardus”.
We moeten geen ondoordachte stappen
gaan maken. Geen grote en dure
verbouwingen ineens gaan doen, maar
gefaseerd en doordacht te werk gaan.
In het bestuur wordt maken we ons sterk
voor de betrokkenheid van de gemeenschap
bij onze vereniging en andersom. Ook
willen we graag het dorpse karakter van
S.V.Bernardus behouden.
De gemeente Alphen aan den Rijn ziet
onze club ook als een voorbeeld voor veel
Alphense verenigingen.; Bernardus staat
midden in het maatschappelijk leven, is
belangrijk voor de gemeenschap.
Op ons complex vinden ook allerlei nietvoetbal gerelateerde activiteiten plaats,
zoals kinderopvang, obstacle en bootcamp
training en is ons complex hèt centrum voor
activiteiten tijdens Koningsdag, kortom
de vereniging als middelpunt van dorpse
activiteiten.
Daarnaast biedt de digitalisering
mogelijkheden die we zeker zullen benutten.
Dat is ook in het afgelopen jaar gebleken. Er
is een nieuwe kassa in gebruik genomen en
is er de mogelijkheid gekomen om te pinnen
en contactloos te betalen.
Waar mogelijk zullen we deze modernisering

Erlanda, bedankt voor dit interview en we
wensen je veel plezier en succes toe in je
nieuwe functie als penningmeester.
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Uit de oude doos
Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek ’65 jaar Bernardus historie’ (deze 65
jaar is geteld vanaf 1947, terwijl we inmiddels weten dat Bernardus in 1929 ook al
een keer is opgericht:

V.V.B. van voor de oorlog. Staande: Arie van Diemen, Dirk van Wetten, Jo Kaptein, Gerard de Vogel, Jan Groen en Aad van Amsterdam.
Voorgrond: Quirinus van Teylingen, Cor van Amsterdam, Juut Spierenburg, Jan Bisschop en Jaap Wortman.

Op 14 mei 1929 werd op initiatief van
kapelaan Vincentius Meckina een R.K.
Sportafdeling opgericht. De nieuwe
voetbalclub had een dubbele naam: St.
Bernardus en Voetbal Vereniging
Bernardus, V.V.B. Op zondag 18 juni
1929 werd de eerste wedstrijd gespeeld
en wel tegen buurclub SV Meerburg. De
strijd eindigde met 1-1 in een gelijkspel.
Direct bij aanvang waren er twee
elftallen. V.V.B. stond ingeschreven bij
de D.H.V.B., de Diocesane Haarlemse
Voetbal Bond. Hazerswoude behoorde
toen nog tot het bisdom Haarlem.

In 1939, kort na de viering van het tweede lustrum, werd V.V.B. opgeheven. Veel jonge mannen waren
na de inval van de Duitsers in Polen in datzelfde jaar gemobiliseerd. Overal in het land hadden elftallen
te maken met onderbezetting. Competities werden behoorlijk verstoord. Sommige verenigingen
speelden tijdens de bezettingsjaren op een laag pitje verder. V.V.B. verdween geruisloos van het
toneel.
Vrij recent is iets echt ouds opgedoken. Uit een nalatenschap, gedaan aan het
Historisch museum Hazerswoude dorp, ontvingen we een scan van een lied/gedicht
wat t.g.v. het 1-jarig bestaan van V.V.B. (in 1930) is samengesteld. Dit is echt het
oudste ‘Bernardus-stuk’ wat we nu (als scan) in ons bezit hebben.
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Uit de oude doos (1930)
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Jubileumuitgave 65 jaar Bernardus historie
Hebt u hem al?
De historie van 65 jaar SV
Bernardus is nog steeds
verkrijgbaar. Het is een
naslagwerk dat n.a.v. de
destijds gehouden expositie
is samengesteld.
Het boek verdient een
mooie
plek
in
de
boekenkast. Een boek dat je
er vaak uit zult halen om
nog eens oude verhalen te
lezen of mooie herinneringen op te halen. Een boek
dat ook leuk is om aan
anderen (zoals bv. vroegere
Bernardus-leden of oudHazerswoudenaren) 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:
info@arnodegroot.com (telefoon Arno: 06-24218972)
hcmmeijer@planet.nl (telefoon Bert: 06-53955946)
Bert Meijer / Arno de Groot
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De paradigm-shift van

Het zal jullie allemaal wel zijn opgevallen. De Bernardus-selectie is
niet meer de selectie van een aantal
jaar geleden. Niet meer de bekende
vertrouwde gezichten: Bas v/d Zon,
Joost de Roo, ‘Bokkie’ en nog veel
meer van dat soort legendes.

Over voetbal Heren 1
De vierde klasse leek aan het begin niet zo aantrekkelijk. Het tegendeel is echter waar. De competitie blijkt een zeer sportieve waar veel teams
aan elkaar zijn gewaagd. Hoewel Bernardus 1 nu
de 2de positie bekleed op de ranglijst wordt deze
gedeeld met zowel DIOS als RKDES. Binnen twee
punten volgen dan nog VEP, Altior en Taurus. ASW
gaat aan de leiding. Niets is dus bepaald en wat
van cruciaal belang wordt is hoe de teams uit de
winterstop komen.

Nu staat er een heel andere generatie klaar waar
de supporters vertrouwen in lijken te hebben. Een
stel jongen honden die veelal voor het eerste jaar
actief zijn bij de herenselectie. Formeel generatie
Z, maar in andere woorden de Nintendo-generatie.
Een digitaal opgevoede generatie met een concentratieboog van niet meer dan een paar seconde.
De uitslag van alle voetbalwedstrijden in de regio
zijn binnen minuten na de wedstrijd al via de mobiele apps bekend. De gemiste penalty’s worden
gefilmd en gepubliceerd op social media en na een
avond stappen worden de brakke koppen voor
een beperkt aantal secondes gedeeld via SnapChat.

Hoewel een knappe prestatie leeft er toch een
dubbelgevoel. Wij voelen namelijk allemaal dat er
meer in had gezeten. De 2-2 uit tegen RKDES,
de 0-0 thuis tegen Altior, waren wedstrijden waar
ook 3 punten verdiend waren geweest. Maar zoals
trainer Marcel Vondeling altijd weet uit te leggen.
Om dit soort wedstrijden nog niet over de streep
te kunnen trekken is inherent aan een jonge ploeg.
En toch vervolgt hij dan snel, je moet ze ook niet
verliezen. Als je kijkt naar deze jonge ploeg zie
je dat de volwassenheid snel komt. Er zijn alleen
punten verspeeld bij de directe concurrenten.
Tegen de laaggeplaatste elftallen is in de eerste
competitiehelft overtuigend gewonnen en vaak
met mooi voetbal. Dat zorgt uiteindelijk voor een
verdiende tweede plaats.

Generatie op generatie, dus niets geks zou je zeggen. Toch is het opvallend dat de ene generatie
meer indruk maakt dan de ander. Tussen het Bas
v/d Zon tijdperk zo net na de oerknal en de huidige
Nintendo-generatie, bestond ook nog de verloren
generatie waar ik (Stef) jaren onderdeel van heb
uitgemaakt. Een snel vergeten generatie. Wel veel
plezier gemaakt maar zonder echt prangende
resultaten. Toch een keer gepromoveerd naar de
derde klasse om met dezelfde rotgang er weer uit
te vliegen, maar dat was het dan ook wel.

Het programma voor de tweede periode biedt
kansen. De eerste drie wedstrijden zullen zijn tegen
Leidsche boys, Moordrecht en Roodenburg. De
tweede periode sluit af met een wedstrijd tegen
Taurus. Genoeg kansen maar dat vraagt wel optimale concentratie en fitheid. Wij zullen de winterstop dan ook gebruiken om ons heel goed voor
te bereiden. Dit bijvoorbeeld met een paar goede
oefenduels waaronder die tegen ARC 2.

Resultaat is dus niet het enige wat telt als het gaat
om verschillende associatie per voetbalgeneraties
binnen onze club. Misschien is het dan beter uit
te leggen via de filosoof Thomas Khun. Die geeft
aan dat verandering niet geleidelijk gaan maar dat
verandering schoksgewijs gaan. Maar als er dan
sprake is van zo een schok gaat dat heel snel wat
leidt tot een drastisch ander beeld, oftewel een
paradigmaverschuiving. Misschien is de verloren
generatie slachtoffer geworden van zo een tussenperiode tussen twee paradigma’s.

Over voetbal Heren 2
De selectie bestaat dit jaar weer uit genoeg spelers om ook een tweede elftal te vullen met gemotiveerde talenten. Vorig jaar was dit helaas niet
het geval en nam Heren 3 de honneurs waar in
de reserveklasse. Het is heren 3 (de Bas v/d Zon
generatie) niet gelukt om het afgelopen seizoen
handhaving te bewerkstelligen. Dit resulteert erin
dat Heren 2 nu speelt in de reserve 4e klasse. Het
grootste nadeel dat er niet meer gespeeld wordt
onder leiding van een bondscheidsrechter. Dit leidt
weleens tot voer voor discussie als de scheidsrechter een discutabele beslissing maakt, want de
clubscheidsrechter is per definitie voor de thuisspelende ploeg, al is dit ook een punt waar de
meningen over verdeeld zijn.

Mogelijk of zelfs hopelijk is er nu dan wel sprake
van een paradigm-shift. Maar goed, kenmerkende
aan zo een paradigmaverschuiving is dat het
vooral pas achteraf zal blijken. Toch proberen de
aanvoerders van de selectie (Mike Oudshoorn en
Stef Schinagl) een doorkijk te geven in de gebeurtenissen binnen de selectie en oordeelt u dan zelf
maar.
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de Bernardus Selectie

Heren 2 begon het seizoen goed en had na de
eerste drie wedstrijden 6 punten. Gol Sport en
VEP bleken dusdanig onder de indruk van het
veldspel dat ze per abuis hebben teruggetrokken
uit de competitie. De punten werden ook meegenomen en hierdoor stond Heren 2 ineens op een
achterstand ten opzichte van de andere teams.
Deze mentale klap bleek lastig te overbruggen en
het lukte dan ook niet om de wedstrijden hierna te
winnen. Desondanks werd er wel met vlagen goed
gevoetbald.

de mannen elkaar opzoeken. Helaas leent deze
brede doelgroep zich er niet voor om verder op de
details in te gaan maar u kunt zich allen er wel wat
bij voorstellen.
Maar misschien nog veel belangrijker. Er is ook
eindelijk weer een brede selectie. Veel trainers die
ik heb zien passeren hadden altijd de ambitie om
concurrentie in de selectie te krijgen. De praktijk
was echter dat men blij was als er 11 waardige
spelers konden worden opgesteld. Dat is nu wel
anders. Deze gezonde interne strijd vertaalt zich
in alles door. Er zijn weer 30 man per training op
het veld, op de training zelf wordt keihard gewerkt
en in de wedstrijden moet je het laten zien. Dat is
naast de goede sfeer die er altijd bij Bernardus wel
is geweest toch de sleutel van een succesvol elftal.

De selectie traint een dag per week gezamenlijk en
beide elftallen hanteren dezelfde speelstijl. Hierdoor blijft het kwaliteitsverschil tussen beide elftallen klein. De onervarenheid leidt bij Heren 2 soms
tot individuele fouten en helaas ook tegendoelpunten, maar hiervan kan alleen maar geleerd worden.
Langzamerhand betaalt dit leerproces zich dan
ook uit in punten. Er werd weliswaar in de laatste minuut verloren van hekkensluiter Meerburg,
maar wel gelijk gespeeld tegen koploper Voorschoten’97. Na de winterstop zal deze lijn worden
doorgezet en met keeper Chris Duiker als spits
zullen er nog genoeg wedstrijden in ons voordeel
worden beslist.

Natuurlijk ook complimenten voor de gehele staf
onder leiding van Marcel Vondeling. Daar gaat dit
stukje verder niet op in want het grootste compliment voor deze mannen is alles waar in dit stuk al
over geschreven is en dat weten zij zelf ook!
Wij zijn blij om te zien dat het steeds meer begint
te leven. Daarbij ook extra dank aan de supporters. Wij horen veel enthousiast reacties over zowel
het voetbal als het team. Wij weten zeker dat jullie
spreekkoren, clubliederen, scheidsrechter opmerkingen etc. bij dragen om net die overwinning
over de streep te trekken. Kom vooral de tweede
seizoenshelft weer kijken.

Mogelijke succesfactoren van de selectie
Wat ook niet kan zijn ontgaan is de goede sfeer
die zowel binnen als buiten het team en de supporters heerst. Er is toch veel veranderd dit jaar.
Natuurlijk is de gemiddelde leeftijd gekelderd wat
per definitie enthousiasme oplevert. De groep kan
het erg goed met elkaar vinden. Er zijn daarom
ook genoeg leuke activiteiten buiten het veld waar

Mike Oudshoorn
Stef Schinagl
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Vrijdag 27 januari 2017

Bernardus Quizavond
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis Bernardus.
Kosten: € 5,- per team.

Per team aanmelden bij:
Ton van Rooyen, Ronald Wagenvoort, Bart de Roo
of via redactie@bernardus.nl
Er worden 6 ronden gespeeld en een rode draad.
De vraagstelling wordt ondersteund door
prachtige afbeeldingen.
De vragen gaan over kunst, taal, hersenkrakers,
sport, artiesten, film, TV etc.
Dus voor ieder wat wils.

Doe mee!
Dit mag je niet missen.
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Battle of the Referees
Op 17 november werd in Gouda bij de Goudse scheidsrechtersvereniging e.o., voor de tweede
keer de Battle of the Referees gehouden voor verenigingsscheidsrechters uit de regio en de leden van COVS Gouda. Voorzitter René Kiebert heette om 19.35 uur iedereen welkom. Scheidsrechters van zes verenigingen gaven acte de présence: Bernardus (Hazerswoude-Rijndijk), Jodan Boys (Gouda), Spirit (Ouderkerk a/d IJssel), ASW (Waddinxveen), Bodegraven, s.v. Gouda
en de COVS Gouda zelf met enkele referees. Gast uit het betaald voetbal was Dennis Higler.
Dennis leidde alle vragen in over de kwestie: “geel of rood” oftewel onvoorzichtig, onbesuisd of
buitensporige inzet? KNVB-docent en lid van de COVS Gouda André Aarden was de vragensteller bij de algemene voetbalquiz en de spelregelvragen.

Dennis Higler doceert
De Battle of the Referees bestond uit drie onderdelen waarbij de goed beantwoorde spelregelvragen de meeste punten opleveren. Na de eerste schriftelijke, individuele ronde, werden de
teams samengesteld. Liefst 9 trio’s konden worden samengesteld. De vereniging Bernardus
scoorde in de tweede ronde de meeste punten en won de eerste geldprijs, die door een sponsor beschikbaar was gesteld. Ook de verenigingen Gouda en Spirit vielen in de (geld)prijzen. Dennis Higler hield vervolgens een enthousiast betoog over het nut van de video-referee
en doellijntechnologie en toonde hiermee duidelijk aan dat betere beslissingen genomen kunnen worden.
De finaleronde ging tussen maar liefst zes finalisten waaronder drie verenigingsscheidsrechters
van Bernardus. Deze vereniging hield zich goed staande en bewees hiermee dat het vruchten
afwerpt als een voetbalvereniging regelmatig spelregelavonden organiseert! Uiteindelijk was
het Tijs Gommans van de Goudse scheidsrechtersvereniging die met vlag en wimpel de tweede wisselbokaal won en hiermee Colin Bosschieter onttroonde. Tijs stak met kop en schouders
uit boven de rest van de finalisten na de laatste spelregelvraag.
De Goudse scheidsrechtersvereniging organiseert in 2017 de derde uitvoering en betrekt in het
kader van de promotie voor de scheidsrechter, hier zoveel mogelijk verenigingsscheidsrechters
bij. Meer informatie volgt te zijner tijd.

De finaletafel met
tweede van links Paul van der Zon,
vierde van links Ruben Klok
en geheel rechts Bram Bos
24

Van de bestuurstafel …
Vaak krijg ik van leden de vraag waar ze met een bepaald idee of opmerking terecht kunnen en wat er
nou allemaal in de bestuursvergadering besproken wordt. Op deze vragen ga ik hieronder graag in, zeker nu we de aanpak binnen het bestuur en de bestuursvergadering aan het veranderen en verduidelijken zijn.
Tijdens de bestuursvergadering kijken we vaak eerst naar belangrijke ingekomen stukken. De afgelopen
maanden ging dit vaak over het kunstgras. Wij hebben als bestuur en club een tijd lang in onzekerheid
gezeten over de mogelijk schadelijke effecten van de korrels op de kunstgrasvelden. In zo’n situatie is
het belangrijk om met alle betrokken instanties zoals de gemeente, KNVB, RIVM en andere voetbalclubs
die onzekerheid te bespreken, duidelijk te communiceren en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Wij
zijn blij dat de gemeente Alphen daarbij een actieve rol heeft gepakt. Gelukkig kennen we inmiddels ook
de uitslag van het RIVM onderzoek, met als conclusie dat het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is.
Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die tijdens de bestuursvergadering aan bod komen. Vaak hebben we een of twee specifieke thema’s en komen de verschillende commissies even aan het woord. Het
afgelopen seizoen heb ik wel gemerkt dat de bestuursvergadering in deze opzet vaak voor een groot
gedeelte gevuld werd door praktische actuele zaken.
Natuurlijk is het goed om bij de actualiteiten stil te staan. Maar het is ook belangrijk om tijd te kunnen
besteden aan thema’s zoals ledenwerving en -behoud, (positieve) communicatie, financiën, vrijwilligers
en vernieuwingsactiviteiten. Daarom hebben we als bestuur de ambitie om voortaan de praktische zaken zoveel mogelijk binnen de commissies op te lossen, zodat we als bestuur meer tijd hebben voor de
eerder genoemde thema’s.
In het onderstaande overzicht zijn de verschillende commissies weergegeven met hun aanspreekpunten
binnen het bestuur. De commissie(leden) kunnen altijd aankloppen bij hun bestuurslid voor vragen of
opmerkingen. Eventueel kan een commissie(lid) ook zelf bij de bespreking van het eigen agendapunt in
de bestuursvergadering aanwezig zijn.
Met deze nieuwe opzet denken we dat de organisatie van S.V. Bernardus nog beter kan functioneren.
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In de schijnwerpers
Marcel Wagenvoort, kwart eeuw in teken van de Treffer.
door Dirk Jansen

In iedere editie van het clubblad van S.V.Bernardus besteden we aandacht aan een
persoon of groep personen die veel voor de vereniging betekent of betekenen.
In deze uitgave aandacht voor Marcel Wagenvoort.
Voor degenen die Marcel niet kennen, en dat zullen er niet veel zijn, een korte introductie
wie Marcel Wagenvoort is.
Marcel is 47 jaar, woont al zijn gehele leven in Hazerswoude-Rijndijk, is in het dagelijks
leven werkzaam als boekhouder bij een advocatenkantoor in Utrecht en is lid van de
vereniging sinds 1978.
Als voetballer heeft hij alle standaardjeugdteams doorlopen en heeft met zijn
fabelachtige techniek en inzicht zelfs twee seizoenen (’89-’91) in het 1e gevoetbald.
Momenteel is Marcel op zondagmorgen op het veld nog actief (niet in het bijzonder als
“kilometervreter”) met zijn vrienden in de zgn. 7x7-groep.
Ondanks zijn drukke baan vindt Marcel nog tijd om een niet gering aantal taken bij onze
club op zich te nemen. Sinds beginjaren ’90 van de vorige eeuw is Marcel
wedstrijdsecretaris voor de jeugd, wat inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor het reilen
en zeilen van de jeugdwedstrijden; te denken valt aan contact onderhouden met de
KNVB, contacten met de jeugdleiders, verzorgen van de veldindeling en digitale
afhandeling van de wedstrijdformulieren (wat vroeger in het pre-digitale tijdperk een
veelomvattende taak was). Daarnaast draait Marcel regelmatig een zaterdag- en
zondagdienst en is aanspreekpunt van de 7x7-groep.
Als jeugdwedstrijdsecretaris maakt Marcel deel uit van de jeugdcommissie.
Tenslotte is hij al bijna 25 jaar verantwoordelijk voor de vervaardiging van de Treffer en
vandaar reden voor de redactie om een interview met hem af te nemen.
De Treffer is het wekelijks verschijnende programma voor zowel jeugd, dames als
senioren. Sinds 1993 (?), ooit gevraagd door zijn voorganger Nanny Rijsdijk, draait
Marcel, meestal op vrijdag de Treffer, tegenwoordig in een oplage van 100 stuks.
In het verleden waren dit er ongeveer 400, maar door de digitalisering (vele leden
bekijken het programma tegenwoordig op de Bernardus-site) is dit aantal drastisch
afgenomen. Jaarlijks verschijnt de Treffer ongeveer 35 keer, dus zal hij zo rond de 800
keer de Treffer gemaakt hebben, chapeau!!
In die beginjaren, toen we nog geen beschikking over computers hadden, gaf de KNVB 3wekelijks een programmablad uit. Wijzigingen van de KNVB uit, werden per post gedaan
en dat leidde niet zelden tot fouten of misverstanden.
Het kostte toen veel tijd om de Bernardus-wedstrijden op een rijtje te zetten, uit te
tikken (ook een secuur werkje, een tikfout en je staat op zaterdagmorgen met je
elftalletje in Noordwijk bij SJC, terwijl je verwacht werd in Zoeterwoude bij SJZ …) en een
Treffer af te draaien.
In die tijd was de Treffer voor het wedstrijdprogramma het enige communicatiemiddel
naar de leden toe. Begin 2000 veranderde dit; het programma werd voor een langere
periode bekend via knvb.nl en later via sportlink.
Tegenwoordig draait Marcel dus een oplage 26
van 100 stuks en dit worden er steeds
minder. Toch zal de Treffer op papier waarschijnlijk voorlopig zeker wel blijven bestaan.
Oudere leden die niet over een computer beschikken, stellen de Treffer op papier nog

periode bekend via knvb.nl en later via sportlink.
Tegenwoordig draait Marcel dus een oplage van 100 stuks en dit worden er steeds
minder. Toch zal de Treffer op papier waarschijnlijk voorlopig zeker wel blijven bestaan.
Oudere leden die niet over een computer beschikken, stellen de Treffer op papier nog
zeer op prijs (net zoals ze het clubblad op papier nog volop waarderen) en ook is de
zeer op prijs (net zoals ze het clubblad op papier nog volop waarderen) en ook is de
Treffer een handig hulpmiddel bij de kleedkamerindeling en een handig hulpmiddel voor
Treffer een handig hulpmiddel bij de kleedkamerindeling en een handig hulpmiddel voor
de mensen achter de bar voor het rondbrengen van de thee in de rust en om uitslagen
de mensen achter de bar voor het rondbrengen van de thee in de rust en om uitslagen
op te verzamelen.
op te verzamelen.
Bij deze bedanken we Marcel (en Jorrit Winters, zijn vervanger bij vakanties) voor zijn
Bij deze bedanken we Marcel (en Jorrit Winters, zijn vervanger bij vakanties) voor zijn
werkzaamheden m.b.t. de totstandkoming van de Treffer en zijn vele andere activiteiten
werkzaamheden m.b.t. de totstandkoming van de Treffer en zijn vele andere activiteiten
bij de vereniging en hopen hem nog vele jaren actief te zien.
bij de vereniging en hopen hem nog vele jaren actief te zien.
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Stand van zaken Bernardus Da
Dames 1 zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 2e Klasse F in
West 2. Na een aanvankelijk stroeve start volgde een heel goede reeks,
maar vlak voor de winterstop haperde de motor weer enigszins. Toch
bezetten de dames zo halverwege de competitie een keurige 6e plaats.
Onderstaand de behaalde resultaten tijdens deze 1e competitiehelft.
Wij wensen hen veel succes in 2017 en nodigen iedereen uit eens te
komen kijken bij Dames 1, in het bijzonder naar de kwartfinalewedstrijd
voor de beker op zaterdag 21 januari om 17.00 uur thuis tegen DSVP.
Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

SEP VR1 (zon)

12

9

2

1

29

41

-

19

0

2

OJC ROSMALEN VR1 (zon)

12

8

1

3

25

26

-

15

0

3

HRC’14 VR1 (zon)

12

7

2

3

23

38

-

18

0

4

Floreant VR1 (zon)

12

6

4

2

22

27

-

21

0

5

Antibarbari VR1 (zon)

11

7

0

4

21

23

-

17

0

6

SV Bernardus VR1 (zon)

12

6

2

4

20

21

-

20

0

7

Viola VR1 (zon)

11

5

3

3

18

16

-

19

0

8

Bavel VR2 (zon)

12

5

1

6

16

22

-

17

0

9

DUNO VR1 (zon)

12

4

1

7

13

15

-

27

0

10

Baardwijk VR1 (zon)

12

3

3

6

12

24

-

25

0

11

SC ‘t Zand VR2 (zon)

12

3

1

8

10

19

-

40

0

12

Gilze VR1 (zon)

12

2

2

8

8

27

-

31

0

13

Charlois, sv VR1 (zon)

12

1

0

11

3

13

-

4

0

De eerste seizoenshelft van de competitie zit
er op.
Eén van de tegenstanders is al twee keer
voorbijgekomen. DUNO was de eerste wedstrijd van de competitie, welke we verloren
met 3-1. Daarna kwamen we ze ook tegen
in het bekertoernooi. Toen werd de wedstrijd
gewonnen met 0-1 en dat leverde ons een
plek op in de kwartfinale van de beker.
Deze wedstrijd staat gepland op zaterdag
21-01-2017 om 17:00 uur thuis bij SV Bernardus. Tegenstander is dan DSVP vrouwen
1. Komt allen kijken!!!
Zoals gezegd begonnen we de competitie

met een nederlaag. Ook de tweede wedstrijd
ging toen naar de bezoekers, maar vanaf de
derde wedstrijd begon het te lopen.
Zeven wedstrijden op rij werd er 5 keer gewonnen en 2 keer gelijkgespeeld.
De doelstelling van dit jaar is om de nacompetitie naar de derde klasse te ontlopen. De
klasse waar we vorig jaar overtuigend kampioen zijn geworden.
Twee speelsters uit de selectie van vorig jaar
waren gestopt. Met de overige 11 speelsters
zijn we dit seizoen verder gegaan en hebben
de selectie uitgebreid met 4 á 5 speelsters
die van buitenaf zijn gekomen.
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mes 1 na de 1e competitiehelft

Momenteel zitten we even in een lastige periode. Dit door de vele blessures en dames
die (toevallig) allemaal tegelijk op vakantie
gaan. De laatste twee wedstrijden werden
ook helaas niet gewonnen.
Dat brengt ons nu op een zesde plaats met
11 gespeeld en 17 punten. Vooraf was uitgerekend om gemiddeld 1.3 punten per wedstrijd te halen om de nacompetitie te ontlopen, dus we liggen met een gemiddelde van
1.55 aardig op schema.
De trainingsopkomst mag wel iets omhoog
en de trainingsaccommodatie laat dit jaar
te wensen over. Al vanaf het begin van het

seizoen zijn we genoodzaakt op de dins
dagen met ruim 20 vrouwen te trainen op
het trainingsveld. En dat is erg krap. Ook zijn
we drastisch nog op zoek naar een trainer
voor Dames 2 en een begeleider en/of hulptrainer voor Dames 1. Meteen een oproep
aan iedereen die het leuk vindt om dit op te
pakken en mee te lopen/kijken hoe het er bij
de dames aan toe gaat. Tot op heden worden de trainingen van Dames 1 en 2 verzorgt
door ondertekende.
Groet Patrick
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En de rest... wi
Zaterdag 7 januari stond het jaarlijkse 4 tegen 4 nieuwjaarstoernooi op het
programma, voorafgaand het oliebollentoernooi voor de jeugd met ruim
60 deelnemers en aansluitend de nieuwjaarsreceptie; een vertrouwd en succesvol
concept.
Het is ieder jaar weer afwachten wat het weer ons gaat brengen. En dat voorspelde
dit jaar weinig goeds: code oranje, kans op sneeuw en ijzel en spekgladde wegen,
maar …. misschien valt het in het westen wel mee. En dat was ook zo, er was
wel wat sneeuw, nou ja sneeuw, gevallen, waardoor er op het kunstgrasveld niet
gespeeld kon worden, maar op het trainingsveld kon het toernooi doorgang vinden:
weliswaar glad, maar bespeelbaar. Om 9 uur, de oliebollen stonden al op de bar, de
veldjes uitzetten voor de jeugd. Met een beetje passen en meten konden vijf veldjes
uitgezet worden. Een spekgladde balk werd nog even ijsvrij gemaakt en de pret kon
beginnen. Toernooi werd verder geregeld, dus ik kon thuis een “bakkie” gaan doen.
Dit jaar hadden zich 17 teams ingeschreven. Wat lastig om te verdelen, maar met
wat passen en meten was het gelukt om een schema te maken dat ieder team
slechts een keer rust tussendoor had en maximaal twee keer achter elkaar speelde.
Tot half 11. Kwam het eerste telefoontje dat het team van dames 1, de Knapperds
nog wel, te weinig speelsters had. Een team minder paste eigenlijk wel goed,
schema kon nog worden aangepast en het toernooi kon op vier veldjes worden
gespeeld.
Vervelender was het toen ik om twaalf uur in de kantine kwam en ook team de Boer
zich had afgemeld. Gelukkig waren er snel drie teams bereid een extra wedstrijdje
te spelen, ook weer geregeld; tot vlak voor tijd een melding kwam dat ook FC
Oudewater niet zou komen, super vervelend dat zij niet zelf even de toernooileiding
informeerden. Maar ook dat werd opgelost. De jeugdige Kanshebbers waren met 8
spelers en wilden ook wel de wedstrijden voor FC Oudewater spelen. Super toch!
Zoals gepland konden we om 1 uur starten, wetend dat we dit jaar in ieder geval een
andere winnaar zouden krijgen omdat Circus Saresani dit jaar niet mee kon doen.
Onder leiding van John en Ed werd het schema nauwgezet gevolgd. De veldjes
werden wel wat gladder in de loop van de middag, de wereld bleef klein vanwege de
mist en later op de middag de miezer, maar ongelukken zijn uitgebleven. Ook geen
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nt van de rest
heel verrassende uitslagen. Soms wat gemopper omdat die “ouwe lui” maar voor
het doel bleven hangen en dan van afstand scoorden. Dat moeten de jonkies van
de Kanshebbers nog even onder de knie krijgen, of juist niet. Na de pauze met nog
steeds oliebollen en erwtensoep uit de Tweede Kamer, gingen we verder in poules
van de poulewinnaars, de nummers 2 enz.
Er waren maar twee nummers 4, dus “kasie” voor het ervaren Irish Coffee, na
de pretwedstrijden van hiervoor, één keer er flink tegenaan en waarschijnlijk
prijswinnaar.
Het zesde, bijna voltallig aanwezig met vertegenwoordiging in drie teams, speelden
in de tussenpoules.
De ervaren mannen van het derde lukte het ook weer in de winnaarspoule te komen,
evenals de beoogde finalisten met veel spelers uit het eerste FC Griekos, één
keer raden wie daar in ieder geval in speelde, en Devlin en de rest, één keer raden
wie hier ontbrak ….. De vierde poulewinnaar was Pôar N’men, met spelers uit het
zevende, een mooie prestatie. En wat te denken van onze veteranen, de Ouwe
Zeikerds werden toch maar mooi achtste.
Dé wedstrijd in de finalepoule ging tussen FC Griekos en Devlin en de rest. Het ging
er fel, maar super sportief aan toe. Devlin en de rest bleven steeds aan de positieve
kant van de score. Van de andere teams werd ook gewonnen. Aldus bleek “En de
rest” de sterkste van de dag. Na het laatste fluitsignaal van Ed was al het materiaal
in een mum van tijd opgeruimd. Iedereen op tijd gedoucht en de prijsuitreiking ruim
op tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Dames 2 ontving de aanmoedigingsprijs, goed
dat zij met een gezellig team ieder jaar weer deelnemen, helaas dit jaar het enige
damesteam, wellicht volgend jaar meer?
De beste nummer vier werd dus Irish Coffee, de beste nummer drie AAC Bierteam,
de beste nummer twee ’t Zesde en de winnaar weten we al.
Zoals te verwachten was de kantine inmiddels flink vol gestroomd en hield onze
voorzitter zo rond half zes zijn nieuwjaarstoespraak.
Bert Meijer
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Alijd de beste keus
v.o.f.
Rijndijk 13
2394 AA Hazerswoude
Telefoon (071) 341 23 95
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Soms is beschermen niet genoeg
●

●

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,
Kopperwetering 1
dan kunt u uw aandacht richten op
2382 BK Zoeterwoude
andere, leukere dingen. Voetballen
Postbus 31
bijvoorbeeld. Bel ons even of kijk
2350 AA Leiderdorp
op WWW.hvdpoel.nl

± 125 occasions
op voorraad!

• reparatie
• onderhoud
•
Marco van
Alphen
Sport
• APK • schade reparatie •
• diesel roetmeting •
Promotie-/Werkkleding

Sportkleding ●
Sportprijzen ● Textielbedrukking
BOVAG NAP ANWB
Rosenburg 4 ● 2352 XC Leiderdorp
Telefoon
Rijndijk 296 • Hazerswoude •
071 58 10 510
Werkplaats
Tel./Fax
(071)
589
35
74 071-341 35 12
Voor stalling van caravans
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HET MOMENT VAN …………..
Elke editie is er een gastschrijver die ons
vertelt over zijn of haar leuke, grappige,
boeiende, vervelende, alledaagse of
bijzondere moment van de afgelopen
tijd. Dat kan van alles zijn en het mag
overal over gaan; over voetbal, politiek,
actualiteit of over iets persoonlijks.

Mijn moment bij Bernardus
bestaat niet uit een moment,
maar uit verschillende leuke en
minder leuke herinneringen.
De wedstrijden aan de Rijndijk,
de pleintoernooien daar en later
op het nieuwe Bernarduscomplex
aan de Sweelincklaan.
Een van de verschrikkelijke
momenten, was toen wij
in het vliegtuig uit Canada
vandaan een artikel lazen in de
Telegraaf over de brandweer
Hazerswoude die in paniek was.
Het bleek te gaan over het autoongeluk waarbij vier Bernardusleden betrokken waren.

André Vermey
Toen de bouw van het nieuwe clubhuis begon
woonde ik in de Mozartlaan. Als ik langs de
bouwplaats liep zag ik verschillende mensen
die aan het helpen waren met de bouw van dat
clubhuis. Ik maakte een praatje met hen. Een van
hen was Jan Ammerlaan en die kon iemand heel
overtuigend aan het werk praten. Voor ik wist was
ik ook aan het sjouwen. Ik leerde hierdoor heel veel
Hazerswoudenaren kennen. Ik woonde hier nog niet
zo lang, maar al snel zei mijn vrouw, als ik op straat
weer iemand gedag zei, jij kent hier inmiddels meer
mensen dan ik!
Ik ging op de donderdagavond meetrainen en
floot ook wedstrijden voor Bernardus. Ik was
toen al scheidsrechter en floot wedstrijden in de
afdeling. Later ging ik hogerop en floot in de KNVB
west 2. Mijn carrière als scheidsrechter eindigde
met het fluiten van de jeugd. Ik heb veel plezier
beleefd,in deze periode met leuke wedstrijden in de
amateurafdeling van betaalde cubs zoals Sparta,
Feijenoord, Den Haag tegen PSV, Heerenveen en
FC Utrecht. Jammer vind ik het, om te merken
dat winnen soms voor ouders belangrijker is dan
meedoen, waardoor de mentaliteit van spelers
verandert. Toen mijn scheidsrechters carrière afliep
ben ik ook nog assistentscheidsrechter bij het
eerste elftal geweest. Ook toen heb ik veel mooie
momenten beleefd.
Een kippenvelmoment vond ik toch wel de
naamgevinging van de nieuwe tribune, een grote
wens van Sjaak Staver, de oudvoorzitter, die wel een
heel groot Bernardushart had. Ter herinnering aan
hem draagt deze tribune zijn naam.
Nu ik beschik over veel vrije tijd, ben ik blij dat ik als
vrijwilliger mijn steentje kan bijdragen aan onze club.
Het is goed om te zien dat het huidige eerste
elftal onder leiding van Marcel Vondeling zo goed
presteert. Op naar het kampioenschap!
Ook een bijzonder moment was, toen Arno de
Groot tijdens zijn hobby als clubscheidsrechter op
het veld een hartstilstand kreeg. Gelukkig waren
er deskundige mensen aanwezig, die hem goed
konden helpen. Het had ook anders kunnen aflopen.
Na een revalidatieperiode is Arno nu weer terug
op de Bernardus velden. Ik wil aan Arno de Groot
vragen om het volgende moment in te vullen.
33

Totostress..............
Ieder jaar als de feestdagen weer achter de
rug zijn krijg ik weer de kriebels, wordt ik
onrustig, kan ’s avonds nog maar moeilijk in
slaap komen. Heb ik alles wel goed gevolgd,
de laatste ins- en outs tot me genomen, heb ik
niets gemist?
Over enkele weken begint het feest weer en zal
ik zoals ieder jaar weer dat vermaledijde mailtje
van Wouter in mijn in-box aantreffen met als
onderwerp “Hazerspoule”.
Maak even een ploeg van 20 wielrenners (die
maximaal 11.500 UCI-punten waard zijn) die je
het hele wielerseizoen inzet in de belangrijkste
wielerkoersen en waar je het hele wielerjaar
punten mee kunt scoren.
Even, even, even?, ja mijn zuster.
Ik ken deelnemers die er in het najaar
voorafgaand aan het nieuwe wielerjaar al mee
bezig zijn en alle wielertijdschriften die in de
schappen te vinden zijn tot zich nemen.

Column
Dirk Jansen

De traditionele opening van het Europese
wielerseizoen is de semiklassieker Omloop
Het Nieuwsblad (voorheen Omloop Het Volk)
geheten.
Na enkele kleinere koersen is de maand april
de maand van de voorjaarsklassiekers zoals
Milaan-San Remo, “de Vlaamse hoogmis” de
Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel
Gold Race, Waalse Pijl en Luik-BastenakenLuik.
Daarna volgen o.a. Giro d’Italia, in juli is heel
Nederland in de ban van La Grande Boucle of
te wel de Tour de France, het WK en de
najaarsklassiekers.
Binnen onze vereniging zijn een groot aantal
wielerliefhebbers die het wielrennen op de voet
volgen, denken er ontzettend veel verstand van
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Ik heb die totostress al zolang
ik me kan herinneren.

te hebben en zichzelf ook wel eens een
wielerprof wanen (hopelijk zonder
gedrogeerd te zijn). En al deze jongens en
meisjes die aan deze prestigieuze
Hazerspoule meedoen, zullen dezelfde
totostress ervaren als ik.
Onlangs las ik het zeer lezenswaardige en
aanbevelingswaardige boek van Thijs
Zonneveld met de titel “Waaiers! en andere
wielerverhalen”, een selectie van zijn eerder
verschenen columns. Een van deze columns
verwoord bovenstaande gevoelens en
afwegingen op een meer dan uitstekende
wijze.

Toen ik zes was zette ik samen met mijn
vader mijn zakgeld in op een Colombiaanse
Touroverwinning. Pablo Wilches heette ons
ticket naar rijkdom. Op de dag dat we naar
de Tour gingen kijken, ergens diep in ZuidFrankrijk, nam ik een bus verf en een kwast
mee om Wilches een hart onder de riem te
steken. Hij zal de aanmoedigingen die ik op
de weg kalkte niet begrepen hebben, want ik
dacht destijds nog dat hij Pablo Wieltjes
heette (wat ik een geweldige naam vond voor
een wielrenner). Pablo won die Tour niet.
Vlak voor Parijs viel hij zelf uit, en ik was mijn
ingezette geld kwijt. Wat uiteraard ontzettend
oneerlijk was.
Ieder jaar neem ik me voor om niet langer
mee te doen aan Tourtoto’s, maar het lukt
me nooit. Ze zijn verslavend. Tourtoto’s op je
werk (altijd gewonnen door Corrie van de
catering), Tourtoto’s met de buren, Tourtoto’s
met je vrienden, Tourtoto’s met honderden
onbekenden op vage internetsites.
Er zijn zelfs Tourrenners die meedoen aan
Tourtoto’s. Er waren een jaar of tien geleden
– ver voordat matchfixing in de aandacht
stond – twee Franse renners die af en toe
geld op zichzelf inzetten. Je had op sommige
goksites toen nog de mogelijkheid om te
wedden op welke van twee willekeurige
renners hoger dan de ander eindigde in een
etappe. Dus ook op twee dertien-in-eendozijn-Fransozen die in een bergetappe
allebei in de bus finishten. Ze zorgden dat ze
in de goede volgorde over de eindstreep
kwamen. Degene waar ze op hadden ingezet
kwam als pak ‘m beet 161e over de streep,
de ander vlak daarachter. Paar honderd euro
verdiend, geen haan die ernaar kraaide.

Totostress
Ik staarde naar het plafond. De uren gleden
voorbij, buiten werd het langzaam licht. Maar
hoe moe ik ook was, slapen lukte niet. Piekeren wel. En malen. Door mijn hoofd spookte
de belangrijkste vraag van het leven: wie
moest ik selecteren in mijn Tourtoto?
Bau of Lau? Voss of Oss? Roche of Rowe?
Dan of Tony Martin? Irizar of Bakelants?
Taraamäe of Tamaaräe? Yates of Yates? En
welke van de twee Janse van Rensburgen?
Winner Anacona – al was het maar vanwege
zijn naam? Hoe groot is de kans dat Chris
Froome weer een week lang naast zijn fiets
ligt te dweilen? Trek je de gekkenbekkenparade van Titi Voeckler wel als-ie in je toto zit?
En ik zou Wilco Kelderman wel willen nemen,
maar die bestaat niet.
Een lijst met onmogelijke dilemma’s, het is
ieder jaar hetzelfde. Vlak voor de Tour slaat
de totostress toe. En niet alleen bij mij. Mijn
mailbox zit vol met mensen die me vragen of
ik nog “een veilige gok” heb. Een veilige gok,
dat is hetzelfde als een tonijn met een tenniselleboog: zo zeldzaam dat je je afvraagt of ze
überhaupt bestaan. Zo lagen al mijn veilige
gokjes van vorig jaar binnen een week ondersteboven in de graskant.

Dàt was nog eens een veilige gok.
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Kerstloterij 2016
Op zondag 18 december was het weer zover, tijd voor onze jaarlijkse
kerstloterij.
Deze kerstloterij, georganiseerd door de evenementencommissie, heeft
zeker wel twee maanden voorbereiding gekost.
Tijdens de herfstvakantie worden de 300 kerstloten al gedrukt door Nico
Overes, om vervolgens in een rap tempo te worden verkocht aan menig
Bernardus-lid.
Zodra er genoeg gecasht is kunnen er prijzen worden ingekocht, de slager
en de kaasboer worden weer ingelicht, en de commissie komt nog een keer
bijeen om de laatste details te bespreken.
Er moet niet alleen aan de prijzen worden gedacht, maar ook aan de
versnaperingen, muziek, batterijen voor als de microfoon weer eens uitvalt,
memostickers, kadotasjes, sierlint, waxinelichtjes etc, en het
allerbelangrijkste is natuurlijk dat er genoeg barmedewerkers zijn, want
zonder medewerking van onze vrijwilligers kunnen we helemaal niets!
Dus Riet, Bart, Hans, Rinie, Dirk, Ronald en Niels, heel erg bedankt weer,
jullie zijn toppers!!
Een kerstloterij kun je natuurlijk niet houden in een kale kantine, dus ook
hier moest iets gebeuren. Vlak nadat de Sint het land uit was, hebben een
aantal mensen zich even flink uit de naad gewerkt om deze ruimte om te
toveren tot een prachtige kerstkantine. Ook de kerststukjes zagen er weer
top uit, dus Diana, Anja, Annet, Marian, Barbara, Martien en Sjaak heel erg
bedankt, ook jullie zijn toppers!!
Na al dat voorbereiden was het dan toch eindelijk tijd voor de loterij,
opkomst was zoals gewoonlijk weer groots en het was weer supergezellig.
Gelukkig zijn er dit jaar geen rare dingen gebeurt, hé Frits?
Een van onze hoofdprijzen, de Van der Valk bon t.w.v. 150 euro, ging dit jaar
naar Anita Kraan, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar haar verhaal over het
hotelnachtje, misschien iets voor het volgende clubblad Anita???
Verder verliep het allemaal soepeltjes en na de loterij werd er nog aardig
nagekletst. Rond half negen kwam het laatste rondje en iedereen ging
voldaan zu Hause.
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De trainer krijgt
In de bestuurskamer van Gellandia zit de technische
commissie samen met een aantal ouders.
Zij hebben hun kinderen in de onder-15-1 spelen
en voor dat team is, terwijl het seizoen volgende
week begint, nog steeds geen trainer en trouwens
ook nog geen leider. De vereniging heeft daarom
alle vaders en moeders uitgenodigd en hoopt nu
op deze manier een paar mensen te strikken die
deze groep voetballers het komende seizoen willen
begeleiden.
Als de klok zeven uur slaat, kijkt de voorzitter de bestuurskamer eens door en
begint hij te praten.
‘Goedenavond allemaal. Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ik heb zelfs
het idee dat iedereen er is. We hebben jullie uitgenodigd, omdat we tot op
heden nog geen begeleiding hebben kunnen vinden voor het team van jullie
zonen. Dus geen leider, maar ook geen trainer. We hebben iedereen binnen de
vereniging al één of meerdere keren gevraagd, het heeft op de website en in
de krant gestaan, maar alles zonder resultaat. Als er vanavond niets uit dit gesprek komt, zijn we dus genoodzaakt om het team op te heffen. Dat zou een
ingrijpend besluit zijn en we doen het ook liever niet, maar hebben gewoon
geen andere keus. Wij van het jeugdbestuur en de technische commissie gaan
de begeleiding in ieder geval niet op ons nemen, want we hebben al meer dan
voldoende werk en zien dit ook eerlijk gezegd als een taak van de ouders.’
De voorzitter laat even een stilte vallen, zodat iedereen een moment over zijn
woorden na kan denken.
‘Wie voelt zich dus geroepen om iets voor het team te gaan doen of wie weet
een naam van een geschikte kandidaat, want dat kan natuurlijk ook nog. Het
mag gerust iemand zijn van een andere vereniging of een man of vrouw die
momenteel helemaal niets met voetbal te maken heeft. In principe gaat het
ons maar om één ding en dat is dat de jongens kunnen voetballen.’

Noot van de redactie:

Via social media kwam dit verhaal van Henk Doppenberg bij ons binnen; over ouders met ronduit onbeschoft gedrag richting
vrijwilligers die wel tijd maken om zich in te zetten voor hun club. Dit heeft dus geen betrekking op ons Bernardus!)
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stank voor dank
Harold zucht een keer diep, want hij verwacht eerlijk gezegd niet meer dat er een
oplossing komt. Dan opeens dient zich toch
hulp aan en wel uit een heel onverwachte
hoek.
‘Vanwege mijn winkel ben ik de laatste jaren
niet meer bij een wedstrijd geweest en omdat ik de meeste avonden niet voor half acht
thuis ben, zien jullie me ook nooit bij de trainingen. Ik heb vroeger echter altijd heel fanatiek en op een vrij redelijk niveau gevoetbald en wil de begeleiding van het team wel
op me nemen, maar dan helemaal. Leider en
trainer dus. Ik moet daar op mijn werk wel
wat dingetjes voor regelen, maar dat moet
deze week wel lukken. Plus dat ik graag wat
later zou willen trainen. Kan dat? Half zeven
is namelijk wel heel vroeg voor me.’
‘Heer Lanaken, u maakt mij en mijn collega’s
ontzettend gelukkig.’
‘Zeg maar Theo en alsjeblieft geen u.’
‘Graag. Nogmaals, je maakt ons dolblij en
dat later trainen is dus geen probleem. Zeg
het maar. Half acht doen in plaats van half
zeven? Dan ben je om half negen klaar en
kan iedere speler voor negen uur thuis zijn.
Dat is niet vroeg, maar moet geen probleem
hoeven zijn.’
‘Half acht is perfect.’

‘Mijn zoon wil het misschien wel doen.’
‘Dat zou schitterend zijn. Hoe oud is die
jongen?’
‘Zestien. Hij heeft dus geen rijbewijs, maar
het vervoer naar uitwedstrijden moet geen
probleem hoeven worden. Er zijn immers
altijd ouders genoeg die meegaan.’
Harold, die al heel lang voorzitter is, kijkt de
man een beetje verstoord aan.
‘Dat kan niet meneer, want hij is veel te jong.
De onder-11 en de onder-9 zou hij wel kunnen begeleiden, maar hij is amper twee jaar
ouder dan de jongens van de onder-15 en
dat is te weinig. Er moet dus een andere
oplossing komen en daarom kijk ik de kring
toch nog maar weer eens rond. Denk eraan,
dat we het team echt terug gaan trekken als
er niemand komt.’
‘Ik zou best wat willen doen, maar heb gewoon geen tijd vanwege mijn werk.’
‘En ik heb om de twee weken avonddienst.’
‘Mijn vrouw werkt, dus ik kan ‘s avonds nooit
weg.’
Hoewel Harold vol goede moed aan deze
bijeenkomst is begonnen, wordt hij steeds
wanhopiger. Daarom besluit hij over te stappen op een andere tactiek.
‘Ik hoor net dat er ‘s zaterdags altijd voldoende ouders meegaan. Wie zijn dat dan?’
‘Wij met z’n vieren zijn er altijd.’
‘Nou, dan heb ik een prima oplossing. Jullie
nemen samen het leiderschap op je. Als de
taken verdeeld worden, kost het ieder voor
zich vrij weinig tijd. Is dat afgesproken?’
‘Ik ben er niet altijd hoor.’
‘En wij zijn nogal eens een weekendje weg.’
‘Ik heb niet elke week een auto.’
‘Wat mij betreft is het goed, maar ik denk
niet dat mijn vrouw het op prijs stelt als ik dit
toezeg.’

Hoewel Harold blij is dat het probleem is opgelost, baalt hij er gigantisch van dat iemand
die al ontzettend druk is nu hulp moet bieden en anderen die veel meer vrije tijd hebben weer lekker niets hoeven te doen.
‘Nou mensen, het team van jullie kinderen
kan toch blijven voetballen en dat hebben
ze te danken aan Theo Lanaken. Ondanks
zijn overvolle agenda heeft hij namelijk toch
nog een paar gaatjes voor ons weten te
vinden en daarmee is hij wat mij betreft een
voorbeeld voor vele anderen binnen onze
vereniging. Blijkt maar weer, dat de drukste
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voor één van die andere ouders. Als Theo
daar behoefte aan heeft, kunnen ze hem namelijk best om de beurt een beetje helpen.’
‘Dat is waar. Laten we het er na de training
maar even met hem over hebben.’
‘Goed.’

mensen altijd nog weer tijd weten te vinden
om iets voor een ander te doen. Ik neem
aan, dat jullie Theo enorm dankbaar zijn dat
hij jullie van een enorm probleem heeft verlost en hem het komende seizoen dus zullen
helpen met alles waar hij om vraagt. Omdat
ik iedereen zie knikken, lijkt me dit meteen
een mooi moment om de bijeenkomst af te
sluiten. Iedereen bedankt voor zijn of haar
komst en tot ziens.’

Als de heren na afloop van de training even
naar Theo lopen om met hem te overleggen,
blijkt het wat hem betreft niet nodig te zijn
om de hulp van andere ouders in te roepen.
‘Het is qua tijdsindeling nog even wennen
voor me, maar dat moet gaan lukken. Ik
hoef er ook niet veel eerder te zijn, want we
zijn vanavond geloof ik tien minuten te laat
begonnen.’
‘Ja zoiets, maar daar maken we zeker geen
probleem van. We zijn immers veel te blij
dat je trainer bent geworden en dachten dat
het misschien gemakkelijk voor je was als
iemand anders de trainingsspullen voor je op
het veld zou zetten.’
‘Goed dat jullie meedenken, maar de volgende keer ben ik vroeger en beginnen we
op tijd.’
‘Best man. Complimenten voor je training
trouwens.’
‘Bedankt.’

Als de ouders weg zijn, zitten de mannen
van de technische commissie eerst nog even
met Theo na te praten over wat details, maar
als hij ook vertrokken is, blijven ze met z’n
drieën achter.
‘Toch eigenlijk triest dat zo’n man ons en het
team moet redden. Een aantal van die andere ouders moeten zich daarom heel diep
schamen.’
‘Hoe bedoel je, Harold?’
‘Denk je nu echt, dat die lui geen van allen
tijd hebben om iets voor het team te doen?
Die vier ouders zijn er altijd, maar toen ik ze
vroeg om leider te worden, verzonnen ze één
voor één een smoesje.’
‘Ja, je hebt wel gelijk.’
De volgende maandag staat de eerste training voor de onder-15-1 op het programma
en het wordt meteen duidelijk hoe krap trainer Theo in zijn tijd zit. Hij komt namelijk pas
om tien voor half acht bij de club en ondanks
dat hij zich vliegensvlug omkleedt en de trainingsspullen pakt, beginnen ze daarom toch
een minuutje of tien te laat met trainen. Harold en zijn collega van de technische commissie Arie zien dit ook, maar hebben al snel
een oplossing voor dit probleem bedacht.
‘Hij zal de volgende keer echt wel iets eerder
komen, maar ik wil in het vervolg ook wel
zorgen dat om half acht de ballen, hesjes en
andere trainingsmaterialen op het veld staan.
Dat scheelt hem weer tijd.’
‘Je hebt zeker gelijk Arie, maar dat hoef jij
niet te doen. Ik vind dat namelijk een taak

Theo blijkt toch wat aan de optimistische
kant te zijn geweest, want ook de volgende
training is hij niet helemaal op tijd en als hij
‘s zaterdags ook nog eens vijf minuten later
dan de afgesproken elf uur aanwezig is en
meteen na de wedstrijd weer vertrekt, blijkt
één ouder al vergeten te zijn hoe druk de
trainer is. De man komt echter niet met zijn
klacht bij de technische commissie, maar
probeert eerst steun te krijgen van wat andere ouders. Dat lukt hem niet direct, maar
als de trainer ook de volgende week enorm
veel moeite blijft houden om op tijd te komen, krijgt hij toch twee medestanders.
Nu ze met z’n drieën zijn, heeft de man wel
het lef om naar de technische commissie te
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komen en dat is in onze ogen niet goed voor
de eenheid binnen het team. Hij moet gewoon een half uurtje of een uurtje de tijd om
bij die knapen aan een tafeltje te gaan zitten
en met ze te praten. Als hij echt zo druk is,
had hij gewoon niet aan dit vrijwilligerswerk
moeten beginnen.’

stappen. Als hij Harold ‘s zaterdags rond een
uur of half één voor de kantine ziet staan,
loopt hij dan ook meteen naar hem toe.
‘Heb je even tijd voor ons?’
‘Zeker. Kan het hier of willen jullie liever naar
de spreekkamer?’
‘Laten we maar naar binnen gaan.’
‘Best, dan roep ik mijn collega Arie er ook
bij.’
‘Goed.’

Harold probeert rustig te blijven, maar het
lukt hem toch niet om zijn woede helemaal
te verbergen.
‘Mannen, ik kan heel weinig waardering
voor jullie opbrengen. Toen we hier bij elkaar zaten en Theo zich aanbood, wisten we
allemaal dat hij met zijn ontzettend drukke
winkel zat. Hij heeft ook meteen gezegd
dat hij geen avond voor half acht thuis was.
Ondanks dat wilde hij ons toch uit de brand
helpen en dat hadden jullie ook kunnen
doen, want jullie zijn geen van drieën zo druk
als hij. Iedereen had echter wel een ander
smoesje om toch maar niets te hoeven
doen. Ik vind het daarom heel erg laag dat
jullie nu over Theo komen klagen en wij gaan
ook zeker niet met hem praten. Jullie kunnen
dus of de situatie accepteren of desnoods
vertrekken naar een andere club. Kom tot
slot nooit meer bij me met dit soort verhaaltjes, want hier ben ik niet van gediend en
Arie is het wat dit betreft helemaal met me
eens. We zijn trouwens uitgepraat, dus jullie
kunnen vertrekken.’

Terwijl Harold op zoek gaat naar Arie, bekruipt hem een voorgevoel waar de mensen
het zo over willen hebben en hij besluit hier
direct met zijn collega over te beginnen.
‘Hoi. Loop je even mee? Een paar ouders
van de onder-15-1 willen met ons praten.’
‘Waarover?’
‘Ik denk dat ze over Theo gaan klagen.’
‘Dat hij steeds aan de late kant is?’
‘Ja.’
‘Dan hadden ze het zelf moeten gaan doen.’
‘Dat vind ik ook en dat zal ik ze wel even
heel snel duidelijk maken.’
‘Als ze tenminste niet met iets anders komen.’
‘Natuurlijk.’
Als de mannen een paar minuten later bij elkaar in de spreekkamer zitten, blijkt meteen
dat Harold zijn voorgevoel juist was.
‘Heren, wie van jullie mag ik het woord geven?’
‘Mij wel. We hebben hier ruim twee weken
geleden bij elkaar gezeten om over de begeleiding van de onder-15-1 te praten en toen
heeft Theo Lanaken dat op zich genomen.

‘Maar Harold.’
‘Nee, ik ben klaar met jullie. Tot kijk.’

Nu we veertien dagen bezig zijn, zouden we
echter toch wel graag willen dat jullie een
keer met hem gaan praten.’
‘Waarom?’
‘Nou, we hebben vier keer getraind en twee
wedstrijden gespeeld en hij is nog niet één
keer op tijd geweest. Plus dat hij na de
wedstrijden niet weet hoe snel hij weg moet
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Van de Jeugdvoorzitters
Bij het schrijven van dit stuk is de
jaarwisseling alweer gepasseerd
en wensen wij iedereen een goed,
sportief en vooral een gezond 2017
toe.

heeft u hier al wat over meegekregen. Dit
heeft nogal wat voeten in de aarde. We zijn
nu bij een aantal informatieavonden geweest
en we zijn bij een praktijkavond geweest. Wij
zien wel wat voordelen in dit systeem, maar
dan meer als trainingsvariant en niet als
nieuwe competitieopzet.
In de loop van januari gaat de KNVB hierover
meer bekend maken en zullen we jullie via
de website op de hoogte houden.

Bij een nieuw jaar ontkom je dan ook niet
aan een korte terugblik op het afgelopen
jaar. Een jaar wat toch wel een bewogen
jaar genoemd kan worden. Vooral in de
wereld, maar toch ook wel in de vereniging.
Een nieuw bestuur, dat het best lastig heeft
gehad en geconfronteerd werd met allerlei
zaken, wat zelfs voor een ervaren bestuur
lastig zou zijn geweest.
Het onderzoek van Zembla over het kunstgras, wat voor een hoop onrust zorgde en
terecht.
Niemand wil zijn kinderen aan onnodige gevaren blootstellen.
Voor de kunstgrasdiscussie hebben we bewust voor een samenwerking met de Alphense voetbal verenigingen en de gemeente
Alphen aan den Rijn gekozen. Ten eerste
omdat het kustgrasveld van de gemeente is
en ten tweede om alle ouders bij alle verenigingen van dezelfde informatie te kunnen
voorzien. Het onderzoek van het RIVM is net
voor de kerst gepubliceerd en wij hopen dan
ook dat dit voldoende duidelijkheid heeft
verschaft.

Bij het verschijnen van dit blad hebben we
het traditionele oliebollentoernooi weer
gespeeld, het verheugd ons dat de opkomst
bij jeugd erg hoog is. Maarliefst 68 kinderen
hebben zich opgegeven, waardoor het voor
de toernooicommissie ook erg leuk is om te
organiseren.
Ook de banketletterverkoop is dit jaar erg
succesvol geweest, ruim 1800 stuks zijn er
verkocht. Iedereen bedankt voor de inzet. De
verkoop van de Grote Clubactieloten is wel
tegengevallen.
Er zijn kinderen en zelfs hele teams die niets
verkocht hebben. Geeneens de lotenboekjes
uit de postbakjes gehaald.. Wel waren er een
aantal topverkopers en de top 3 heeft inmiddels een prijs ontvangen. Wij willen nogmaals benadrukken dat de opbrengst van
de verkoop van deze loten mede bijdraagt
om de contributie voor de kinderen tot de
laagste van de regio te houden. Dus help
mee verkopen volgend seizoen, het is ook
belangrijk voor je eigen portemonnee.

Verder zijn we gestart met een nieuwe opzet
van de JTC. Dit begint nu langzaam steeds
meer vorm te krijgen en de taken worden
verdeeld. Dit zullen we in de komende jaren
verder gaan uitbouwen.
Dit seizoen gaan we het spelervolgsysteem
weer nieuw leven inblazen, waardoor alle
pupillen een aantal keer per jaar, door verschillende mensen, bekeken worden en hun
niveau beter beoordeeld kan worden.

Ook is Sinterklaas weer bij Bernardus geweest, wat ook weer een leuk feestje is
geworden.
Er zijn nieuwe mensen opgestaan om dit te
organiseren en dat er voor gezorgd heeft
dat kinderen weer een leuke middag hebben
gehad.
Met sportieve groet,

Voor het volgende seizoen wil de KNVB een
nieuw spelsysteem introduceren. Wellicht

Dick Straathof en Anthony Blom
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Team

Even voorstellen
Bernardus JO13

Een team vol toppertjes. Altijd
gezellig met elkaar omgaan, ook
wanneer het niet uitkomt.
Momenteel draaien we een redelijk
goed seizoen en draaien we netjes
mee in de middenmoot. Met hier
en daar superwedstrijden, maar
zoals altijd ook af en toe een
wedstrijd waarin je niks te zeggen
hebt. Natuurlijk zou een stukje in
het clubblad niks zijn zonder alle
spelers in het zonnetje te zetten:

Thierry (verdediger): Bij de jo-13 hebben wij
twee pechvogels in het team, Thierry is de
nummer 2. Deze vriendelijke vriend heeft bij
ons een paar weken tot zelfs een paar
maanden aan de kant gezeten met een
botbreuk in de arm tot operatie aan toe.
Gelukkig ben je weer inzetbaar, want wat
zouden wij zijn zonder onze Thierry Henry?

Daan (keeper): Tja Daan.. wat heb ik
medelijden met de spitsen die keer op keer
maar weer op jou stuiten, maar wat een
pechvogel ben je ook.. Helaas hebben we
Daan dit seizoen niet meer tot onze
beschikking vanwege een gebroken been. Tja,
dat word moeilijk keepen.. we hopen op een
snel en een goed herstel voor je kerel, en je
bent altijd welkom!

Stijn (verdediger): Sinds Jordi bij ons op doel
staat is Stijn de absolute rots in onze
verdediging. Zelf vind hij het middenveld
leuker, waar hij minstens net zo goed uit de
voeten kan. Behalve goed verdedigen is hij
ook erg creatief om voetballend de oplossing
te zoeken. In de verdediging weet hij zijn
voorstopper en backs goed neer te zetten om
zo de boel achterin op slot te houden. Langs
Stijn komen is net als door een muur willen
lopen, onmogelijk.

Kevin (verdediger): Kevin a.k.a. the pitbull.
Kev wat is het toch genieten om te zien dat de
aanvaller van de tegenpartij zich altijd vergist in
jou. Maar ja, dat zou iedereen doen wanneer
ze iemand achterin zien staan die niet verder
komt dan je knie. Maar Kevin weet maar niet
van opgeven, Kevin blijft doorgaan tot hij de
bal heeft en geloof ons, dat lukt hem.

Jordi (keeper): Jordi, jarenlang heb jij met
bloed, zweet en tranen het doel verdedigd. Dit
jaar kwam je bij ons en wilde je het veld in, we
hadden je maar laatste man gezet en jongen
wat deed jij dit goed zeg. Een geboren leider
in de verdediging. Toen Daan helaas zijn been
brak en tot zijn middel in het gips zat, heb jij je
handschoenen maar weer uit het stof gehaald
en ook daar hebben aanvallers de grootste
moeite met je, kortom: de nachtmerrie van
elke aanvaller.

Tim (verdediger): Tim is de rust zelve achterin.
Misschien soms iets te rustig, maar als dan
zijn mannetje langs hem is, weet Tim het bijna
altijd weer op te lossen. Als het moet, dan
staat Tim er, hij is absoluut betrouwbaar
achterin. Veel duels zijn voor Tim een eitje om
te winnen en het uitverdedigen vind hij goed te
doen. Tim is niet bang om een bal naar voren
te schieten, weg is weg! Je bent al gigantisch
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vooruit gegaan dit seizoen, houd dit vol!

zonder moeite. Mede door zijn inzet weten we
de meeste aanvallen onschadelijk te maken en
schakelen we regelmatig messcherp om.

Lennard (verdediger): Lennard heeft hetzelfde
geheime wapen als Kevin; hij wordt vaak
onderschat. Dat het dom van de tegenstander
is bewijst Lennard maar al te graag. Komt de
spits gevaarlijk op het doel af, geen paniek,
Lennard heeft hem wel. Hij kan op de meest
cruciale momenten opduiken om de bal af te
pakken of hem naar Engeland te vlammen. Dit
typeert hem als de goede verdediger die hij is,
een echte spitsenkiller.

Jacob (middenvelder): Vorig seizoen keepte
Jacob nog in de D2. Dit jaar wilde hij het
anders doen, ook hij hing zijn handschoenen
aan de wilgen en ging voetballen. Wat bleek?
Jacob was een verborgen talent. In het doel
kreeg hij nooit de kans om heen en weer te
rennen en tegenstanders uit te kappen. Op
het middenveld doet hij dit nu alleen maar.
Jacob weet bijna al zijn duels te winnen en is
een echte krachtpatser op het middenveld.
Zodra hij ook gaat scoren aan de lopende
band is hij van ongekende waarde.

Niels (middenvelder): Niels liet vorig jaar in de
E3 al zien over een goede techniek te
beschikken, en dit terwijl hij op doel stond! Dit
jaar wilde je niet meer keepen, maar echt gaan
voetballen. Niels, we zijn onwijs blij met die
keuze van jou, want wat doe je het goed op
het middenveld. Een mannetje uitkappen, een
steekbal geven, mee aanvallen en
meeverdedigen, jij draait je hand er niet voor
om.

Chris (middenvelder): Nog een succesverhaal
in de D3 (ja wij zijn ongetwijfeld de meest
gelukkige trainers bij de club). Chris werd net
als Rob dit jaar lid bij Bernardus en ook hij
heeft al naam gemaakt. Op het middenveld
speelt hij nu alsof hij er al jaren speelt en in de
omschakeling is hij altijd op de juiste plekken
te vinden. Behalve dat hij het overzicht heeft is
hij ook nog eens multifunctioneel aangezien hij
ook zonder problemen in de verdediging of
aanval speelt. Kortom, van grote waarde voor
het team.

Sander Kroon (middenvelder): Sander is de
Pirlo van de D3. Het overzicht, de rust
bewaren, de goede passes, de creativiteit, hij
heeft het allemaal. Hij weet precies hoe hij een
bal moet raken om hem perfect bij een
teamgenoot te krijgen. Omschakelen doet hij
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verbazen wij ons over wat hij allemaal in huis
heeft.

Sander Middelkoop (middenvelder): Onze
laatste aanwinst, waardoor onze selectie 16
koppen groot is geworden. Hij kende al een
aantal jongens in de D3 op het moment dat hij
bij ons team kwam en hij heeft zich moeiteloos
aangesloten. Sander is een echte
grappenmaker, wat voor leuke momenten
zorgt op de training. Zijn vooruitgang is al
duidelijk zichtbaar, hij wordt steeds beter op
het middenveld. Ondanks dat het af en toe
nog behoorlijk wennen is voor Sander, hebben
wij er het volste vertrouwen in dat hij er wel
gaat komen.

Wij zijn ontzettend trots op al deze talenten.
Zowel op de trainingen als in de wedstrijden
zien wij veel inzet, enthousiasme en vooral veel
plezier. We zijn er hoe dan ook overtuigd dat
we deze zeer positieve lijn door kunnen blijven
trekken en het seizoen fantastisch zal blijven
verlopen.
Jongens, bedankt voor de mooie en gezellige
eerste seizoenshelft en op naar een minstens
net zo’n mooie en gezellige tweede
seizoenshelft!

Gijs (aanvaller): met Gijs in je team is het altijd
lachen met zijn ondeugende acties wanneer je
even niet oplet. Maar wat een voetballer is het.
Hoge ballen, lage ballen, scheve ballen, voor
Gijs is dit geen probleem, die jongen legt hem
zo stil. Wat doe jij ons versteld staan dit jaar.

Vincent Huizer en Joran Rafain

Alex (aanvaller): wat moet je Alex nog leren op
de trainingen? Die jongen maakt panna na
panna. Wat een mooie acties heb jij in huis
zeg. Alex is iemand die met de volle 100%
inzet komt trainen. Op de trainingen dolde je
altijd iedereen al uit en nu ga je dat ook steeds
meer in de wedstrijden doen, een ware
nachtmerrie voor menig verdediger. Hou dat
vol kerel, dan kom je er wel.
Bo (aanvaller): Bo is pas dit seizoen bij ons in
het team gekomen, maar als je hem ziet
voetballen lijkt het alsof hij met een bal aan zijn
voet is geboren. Die snelheid, techniek en
schotkracht, wat een dodelijke combinatie.
Het schijnt dat elke verdediger in onze
competitie liever niet het veld opstapt als ze
weten dat jij mee doet. Bo, wat hebben wij als
trainers geluk met jou in ons team.
Rob (aanvaller): Zeg je Rob, dan zeg je
motivatie, passie en enthousiasme. Dit talent
is dit jaar lid geworden van onze mooie club,
en sindsdien is hij nooit meer zonder een
voetbal aan zijn voeten gesignaleerd. Rob
heeft zich stormachtig ontwikkeld en het
duurde dan ook niet lang voordat hij zijn eerste
doelpunt voor ons maakte. Elke training weer
geeft hij alles wat hij heeft, en vaak genoeg
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Hoe gaat het nu met de JO9-3?
We zijn ondertussen halverwege het seizoen en het gaat steeds
beter met het team. Het is een leuk team met veel (soms te)
enthousiaste jongens. Dit zien we terug tijdens de trainingen
en de wedstrijden. Ze komen allemaal met veel plezier naar de
wedstrijden en de trainingen. Vooral tijdens de trainingen is het
plezier erg groot wat soms wel weer lastig is voor de trainers
om de oefeningen goed en duidelijk uit te leggen. Misschien
moeten we de trainingen daarom wat minder leuk maken voor
ze…zodat ze wat beter luisteren. Beter zo dan dat ze met
tegenzin naar de training komen. Tijdens de wedstrijden gaat
het al een stukje beter. Hoewel het voor, tijdens de rust en na
de wedstrijden nog steeds erg (soms te) gezellig is, gaat het
tijdens de wedstrijden steeds beter en wordt er steeds beter
geluisterd. Ook wordt er minder gekletst en gedold met de tegenstanders. Dit zien we dan ook terug in de resultaten van dit
gezellige team. Waar we in de beker alles dik hadden verloren,
gaat het in de competitie een stuk beter. We zijn de winterstop
in gegaan op de 1e plek en hebben nog niks verloren. Met
een doelsaldo van 29 doelpunten voor en maar 7 doelpunten
tegen!! Doordat we in beker nog zoekende waren naar onze
vorm zijn nu ingedeeld in de 11de klasse. Gelukkig hebben
de trainers de jongens op tijd in vorm gekregen voor de echte
competitie. We zien dat iedereen nu ze eigen plekje in het elftal
heeft gevonden. Dit is heel natuurlijk gegaan. Iedereen heeft
de kans gehad om op een andere positie in het veld te spelen, maar dan zien we toch dat de jongens na een tijdje vanzelf weer naar hun eigen plekje gaan waar ze zich het lekkerst
voelen. De een speelt toch gewoon het liefst achterin terwijl de
ander het liefst voorin de doelpunten wil maken. Zo hebben we
een goede balans in ons team kunnen vinden. Nu dat iedereen
zijn plekje in het veld gevonden heeft, moeten we nu alleen
nog proberen om de positie in het veld vast te houden. Als dat
gaat lukken, dan wordt het overspelen ook makkelijker voor de
jongens. Ook dat moeten we nu gaan verbeteren.
Als het de trainers lukt om de jongens dit te leren, dan kan het
nog een leuk seizoen worden met evt. een leuk einde.
Luuk: is inmiddels onze vaste keeper geworden. Wat voor ons
lekker is, omdat als hij de bal heeft hij gelijk onze spelers voorin
kan bereiken met zijn goede uittrap. Ook kan hij zeker goed de
ballen tegenhouden wat ook zeer handig is voor een keeper. En
op deze positie gaat hij niet eerst de bal 10 keer hooghouden
voordat hij gaat schieten.
Julian: is een echte verdediger die weet wat hij kan en ook al
wat hij niet kan. Wat al zeer knap is op deze leeftijd. Als hij de
bal afpakt, probeert hij echt de bal naar een medespeler over te
schieten. Dribbelen laat hij liever over aan de andere jongens.
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Max: is ook een van onze verdedigers. Hij
heeft echt een killers mentaliteit met een
dromerig randje. ‘Niemand komt mij voorbij;
heb ik de bal niet dan maar de man’. Max is
heel geïnteresseerd in wat de trainers hem
willen leren. Het toepassen hiervan is nog
en uitdaging voor hem. Wij genieten van zijn
enthousiasme wanneer hij een mooie actie
maakt.

echt zijn sterke punt. Als hij nu nog leert om
de bal dan weer over te spelen, dan komt
het helemaal goed met deze jongen. Dit is
overigens al een stuk verbeterd. Ballen van
de tegenstander af pakken, gaat hem steeds
beter af.
Duco: staat het liefst voorin wat hij ook het
beste kan. Hij heeft een goede dribbel en
kan hiermee voor veel gevaar zorgen voorin.
Wat ook te zien is in het aantal doelpunten
dat hij heeft gemaakt voor het team. Ook
probeert hij al goed de ballen naar een teamgenoot te spelen. Als Tom weg is achterin, is
Duco een goede vervanger.

Tom: is onze laatste man. Kan het spel al
goed lezen van achteruit. Hij weet al goed in
te schatten waar de bal en man heen gaan
en kan zo goed op het juiste moment instappen om de bal af te pakken of tegen te houden. We merken het meteen als Tom even
weg is achterin. Het valt niet mee om Tom
achterin te houden, omdat hij het ook leuk
vindt om af en toe een doelpuntje te maken.
Hij heeft steeds beter door dat het voor het
team beter is wanneer hij achterin blijft.

Freek: staat ook voorin en is daar erg belangrijk voor het elftal. Hij kan al goed zien
waar de vrije ruimtes zijn in het veld. Het is
jammer dat hij nog net iets te licht is, maar
dit compenseert hij met zijn inzet en techniek. Ook hij heeft al een aantal doelpunten
gemaakt. Het samen spelen gaat ook bij
Freek steeds beter. Samen met Duco vormen zij een goed duo voorin.

Timme: kan overal spelen. Hij wil het liefst
voorin spelen, maar de trainers vinden dat
hij achterin beter is. Begint daarom meestal
achterin en als het kan, mag hij mee naar
voren om een doelpunt te maken. Dit heeft
hij dan ook al een keer gedaan. Gezien zijn
reactie na het doelpunt, leek het voor hem
de gewoonste zaak van de wereld.
Finn: deze jongen kan je overal neerzetten.
Hij kan achterin goed de ballen afpakken en
dan weer inleveren bij een teamgenootje.
Wanneer hij voorin staat, kan hij ook af en
toe een doelpuntje maken. Knap van Finn
is dat hij ook voorin de ballen van de tegenstanders kan afpakken. Zo heeft hij ook al
eens een doelpuntje gemaakt door de bal op
de doellijn al af te pakken en gelijk te scoren.

Mats en Jared zijn er later bij gekomen en
trainen voorlopig alleen nog maar mee. Waar
Jared echt voor de gezelligheid meetraint,
zien we dat Mats al wat beter wordt ondanks
dat hij pas een paar keer heeft mee getraind.

Jerome: is onze motor op het middenveld.
Door zijn wilskracht en loopvermogen is hij
heel belangrijk voor het elftal. Hij kan goed
dribbelen met de bal. Het liefst doet hij dat
van achteruit helemaal naar voren. Dat er
dan 6 of 7 teamgenootjes in het veld staan,
vergeet hij dan even. Met zijn vele doelpunten maakt hij dat dan weer helemaal goed.
Stef : heeft zijn plekje in het team ook gevonden. Hij staat het liefst voorin, waar hij
de ballen goed bij zich kan houden. Dit is
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Naamswijzigingen jeugdteams
Zoals iedereen ondertussen weet zijn de benamingen bij jeugdelftallen dit jaar gewijzigd. Hierbij
leggen we uit wat en waarom de KNVB dit heeft gedaan.
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor
in de plaats zijn gekomen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en
met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema. C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was
altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen
in het land al worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze
georganiseerd.
J staat voor jeugdcompetitie.
Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen
elkaar kunnen uitkomen. Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de
jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als
meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen.
Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook
een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal
nu het O17-1 elftal en het D3 team het O13-3 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan
in voorgaande jaren.
Waarom veranderen de aanduidingen?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van het
voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al sprake
van.
Aanduidingen in een tabel.
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren
overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar.
Aanduiding
JO20
JO19/MO19
JO18
JO17/MO17
JO16
JO15/MO15
JO14
JO13/MO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8
JO7
JO6

Oude aanduiding
eerstejaars senioren
tweedejaars A-junioren
eerstejaars A-junioren
tweedejaars B-junioren
eerstejaars B-junioren
tweedejaars C-junioren
eerstejaars C-junioren
tweedejaars D-pupillen
eerstejaars D-pupillen
tweedejaars E-pupillen
eerstejaars E-pupillen
tweedejaars F-pupillen
eerstejaars F-pupillen
minipupillen
minipupillen

Geboortejaar
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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11:11
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7:7 (cat. B)

4:4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Allereerst allemaal een mooi, gezond en sportief 2017
Wat hebben wij met zijn allen weer een mooi bedrag bij elkaar gehaald voor de jeugdkas d.m.v. onze
banketletteractie en onze oliebollen/appelbeignets verkoop.
In het begin liep de verkoop van de banketletters wat stroef, maar een aantal teams hebben wel
ontzettend hun best gedaan. Veel nieuwe bedrijven erbij en dan gaat het hard. Onze herenselectie
die de Rijndijk van Zoeterwoude tot Alphen aan den Rijn voor hun rekening namen. Teams die
gewoon even ruim 100 banketletters verkocht hebben! In totaal hebben wij er dit jaar 1785
verkocht, zoveel heb ik er nog nooit besteld bij de bakker.
Gelukkig waren er veel helpende handen bij het lossen van de banketletters op maandag 28
november. Zoals je ziet vele handen maken licht werk, nogmaals bedankt: Perry, Dick, Bryan, Britt,
Luuk, Erik, Wim, Lisette, Jeroen, Robert, Barbara, Monique, Anouska, Rose. Binnen 20 minuten alle
banketletters vanuit de vrachtwagen in de kleedkamers, helemaal top!

Na de banketletters werd het tijd voor een nieuw probeersel: oliebollen en appelbeignets verkoop.
Dit keer niet met lijsten langs de deur, maar via ons kassa systeem in de kantine. Ok je moet er als
klant wel moeite voor doen maar dan heb je ook een paar heerlijke oliebollen en/of appelbeignets..
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Pim Peelen heeft voor ons weer een mooie flyer ontworpen die bij het bezorgen van de
banketletters
werd meegeleverd. Op 27 december werd bekend dat “onze” bakker Tijsterman de 10 e plek had
behaald in de AD-oliebollentest met een 8,5 als cijfer.

In totaal hebben wij dit eerste jaar bijna 450 oliebollen en 100 appelbeignets verkocht. Niet slecht
voor een eerste jaar en wij gaan dit zeker nog een aantal jaren uitproberen. Immers ook de
banketletteractie is klein begonnen……..

Ik wil graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage bij onze acties en hoop ook komend jaar weer
op jullie hulp te mogen rekenen.
Petra van Gorkum
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Chelsea en Dortmund winnen jaarlijks Oliebollentoernooi

koppie erwtensoep en die lieten deze kans
niet na.

Vorig jaar voor het eerst maar alle eerste
jaren zijn moeilijk, wel een goede inschrijving
wel 64 kinderen dus geen verkeerde
opkomst.

Het begeleiden van deze ochtend lag in
handen van Remko en Denzell. Deze twee
moesten ervoor zorgen dat het spel goed
verliep, de juiste teams op de juiste plaatsen
stonden en het toernooi netjes om 12.15 uur
klaar was. En dat lukte allemaal dankzij Petra
van Gorkum die de tijd goed in de gaten
hield met haar scheidsrechtersfluitje!

Gelukkig hielp Remko v/d Werf met de
voorbereidingen want in het begin liepen
de inschrijvingen niet zo heel erg goed die
kwamen laat op gang.
Wat vooraf al voorspeld werd, kwam ook
uit: Hazerswoude werd wakker onder een
laagje sneeuw. De dag begon dus voor 64
kinderen spannend, want het was niet gelijk
zeker of het jaarlijkse Oliebollentoernooi nog
door zou gaan. Maar gelukkig werd al gauw
bekend dat het toernooi ‘gewoon’ door zou
gaan. Na een beetje passen en meten op het
trainingsveld waren er 5 veldjes ingericht en
kon de bal gaan rollen, nou eigenlijk meer
glijden.

Ook moesten zij alle uitslagen doorgeven
en de hierbij behaalde punten bij elkaar
optellen. Dit zorgden voor twee winnaars.
Bij de E/F-poule ging, hoe kan het ook
anders, Chelsea met de winst aan de
haal. In de D/C-poule ging de beker naar
Dortmund. Verder kreeg iedere deelnemer
een handdoek van Bernardus. Al met al
was het dus een zeer koude, maar zeker
geslaagde ochtend!

Enthousiast werd in de kou begonnen
aan het toernooi. Al snel vlogen de mooie
goals en acties om de oren en leek eigenlijk
niemand meer bezig met het weer. Behalve
dan door de kinderen die halverwege hun
actie uitgleden. Tussen de wedstrijden
door werd er genoten van de overheerlijke
erwtensoep en broodjes worst van Robert.
Ook de ouders konden opwarmen aan een

Het succes van dit toernooi is voor een
groot deel te danken aan het vele werk in de
voorbereidingen en achter de schermen van
Petra van Gorkum en Anoeshka Straathof.
Dames jullie zijn echte kanjers.
Tot volgend jaar!
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Bernardus toernooi G-team, 12-11-2016
tegenstander, die het ons behoorlijk lastig kan
maken. Dat weten we uit ervaring. Vandaag
hebben ze een totale offday en met goed spel
wordt ook deze wedstrijd ruim gewonnen met
6-0.

Zaterdagmorgen 12 november2016, de dag
dat heel Nederland kijkt naar de
Sinterklaasintocht in Maassluis, stappen
wij op de fiets richting de Sweelincklaan.
Vastgelopen pakjesboten, de kleur van
Piet of de lengte van Sinterklaas zijn baard
tellen voor ons nu even niet, voor ‘ons’
staat namelijk gewoon een toernooi op het
programma. Klokslag 11.00 uur is iedereen
aanwezig (zelfs alle opponenten) en banen
ons een weg naar het veld.

U leest het goed, 16 gescoorde doelpunten
in totaal, vergeeft u mij dat ik niet precies heb
bijgehouden wie, wanneer en welk doelpunt
heeft gemaakt. In plaats daarvan stel ik het
hele team graag aan u voor:
Doelman is Bart, een betrouwbare sluitpost,
soms weleens oneens met de beslissingen
van de scheidsrechter.
Achterin hebben we Koen staan, deze jongen
wordt later timmerman, aangezien hij het
achterin complaat dichttimmert. Als hij de kans
heeft is hij ook sterk in het doorschuiven en
zelfs weleens te vinden voor het doel van de
tegenstander.
Het middenveld bestaat onder andere uit Sam,
als zijn spreekwoordelijke pet goed staat komt
de tegenstander hem over het hele veld tegen.
Stofzuiger is een goede benaming, een vaste
kracht in het team.
Naast Sam staat Xander afgewisseld met
Sander. Afwisselend duiken Xander of Sander
op in de spits om een doelpuntje mee te
pikken. Voor de duidelijkheid: we hebben een
Xander en een Sander.
De spitspositie is voor Luke, een
onberekenbare spits, die de makkelijkste
kansen mist en de meest onmogelijke ballen er
wel inschiet. Twee jongens waren er vandaag
niet bij, te weten Remco en Milan.

Voor de ouders en supporters een lange
weg daar we te maken hebben met een
gevoelstemperatuur van -10 graden. Voor de
spelers géén probleem, zij stappen het veld op
en beginnen zich vast warm te lopen/schieten.
De bewegingen á la Ronaldo schieten voorbij
en enkele vaders proberen het stramme lijf
ook wat op te warmen door een balletje mee
te trappen. Helaas is het niet voor iedereen
weggelegd om op deze koude dag aan de
Turkse Rivièra te zitten, toch Karel?! Maar ik
dwaal af.
11.05 uur: De eerste wedstrijd staat op het
punt van beginnen en na enkele seconden
klinken twee scherpe fluitsignalen door de
lucht, we zijn begonnen. Onze tegenstander
Excelsior’20 heeft nog wat kou in de benen,
want 30 seconden later ligt de bal al in hun
doel, 1-0. Na een gelijkopgaande wedstrijd
eindigen we, iets geflatteerd, met een 4-0
overwinning. Dat begint goed!

Zo heeft u eens kennis gemaakt met ons. En
nu lijkt het ons eens leuk om kennis te maken
met u!

Direct erna spelen we onze tweede match
tegen Smitshoek. Loting heeft bepaald dat
zij ‘thuis spelen’. Smitshoek heeft een flinke
schare supporters meegenomen, dus op dat
vlak gaat het gelijk op. Op het veld zijn wij
de betere en met goed samenspel tikken we
Smitshoek tureluurs, 0-6 is de eindstand.

Dus spelen we weer eens thuis en u bent
er toch, kom gewoon eens kijken. Voor de
spelers een enorme opsteker, denkt u niet?
Zo, een heel verhaal geworden, nu lekker naar
huis, Sinterklaas kijken.

Aangezien de ouders, begeleiders en
scheidsrechters het wat fris vinden, beginnen
we snel aan de laatste match. Bernardus
– Kameleon, een voor ons bekende

Leon van Diggele
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Pupil van de week: Giel Kaptein
Giel.., wil jij ‘Pupil van de week’ zijn?
Hij had daar weleens iets over gehoord en vroeg aarzelend: ‘Mag dat ook volgend
jaar?’
‘Natuurlijk mag dat’. Hij bedoelde daarmee te zeggen, dat hij het nog spannend zat
vond.
Wat hij niet wist, is dat menigeen van zijn teammaatjes, leeftijdsgenootjes, al ‘Pupil van
de Week’ geweest waren. Dus besloot ik hem dat te vertellen en voor te stellen dat hij
er nog maar een nachtje over zou slapen.
De volgende dag was daar toch een enthousiast ‘Ja, ik wil!’
Tot de ochtend van de grote dag aan brak, heeft hij het voor zich zelf stil gehouden.
Niet dat het niet speelde… nee, daar kreeg het de kans niet voor, aangezien meerdere
personen om hem heen wisten wat er stond te gebeuren, en zij hielpen hem aan het
uitje herinneren.
Eindelijk was het zover. Onder moeders rok, lees: ‘achter vaders benen’ kwam Giel
twijfelend de kantine van Bernardus binnen. Terwijl hij hier wekelijks komt; gek doen
bij het verzamelen voor een wedstrijd met de jongetjes uit zijn team, feesten met Sint,
disco-en bij gelegenheid, voelde het nu heel anders.

Giel vond het RETEspannend!
Gelukkig was Marijke Koot, zij begeleidde vandaag de pupil, heel aardig en zorgde dat
hij keurig aangekleed werd, in een speciaal voor deze gelegenheid aanwezig tenue en
pak. Dat was gaaf!
Ook vertelde zij Giel, dat papa gerust mee mocht de kleedkamer in, bij de bespreking
mocht zijn van het 1e elftal van Bernardus voor hun thuiswedstrijd tegen Altior.‘Poeh,
dat was een opluchting’, hij hoefde niet alleen tussen die grote, stoere mannen van de
selectie.
Vanaf dat moment was er niets meer eng!
Alle gasten; spelers, trainers en begeleiders waren allen even aardig en geïnteresseerd
naar Giel. De wandeling het veld op met de grote mannen, de aftrap, het zetten van
Giel zijn GOAL, het was allemaal super leuk. En dan denkt u, ‘zijn we er al?’ ‘Nee, er
kwam nog meer!’ …Giel mocht op de foto, kreeg na een indrukwekkende speech van
vice voorzitter Pieter een mooi bokaal, een oorkonde, een getekende bal door o.a. alle
spelers en jawel…
Het best verdiende patatje in tijden, na de wedstrijd in de commissie kamer, smaakte
fantastisch! Moe maar voldaan na nog een klein feestje in de kantine (Altior thuis altijd
gezellig) was het tijd om te gaan. Organisatie, Selectie, SV Bernardus…
Dank jullie wel!
namens Giel
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Burgerlijke stand
Afmeldingen

Vanaf 24-09-2016 tot en met 07-01-2017

S CFKP96Y Paul

de

Boer

27-9-1979 Rijndijk

87A 2394 AD 071-341558

S CFKN11T Joey

Boon

28-8-1985 Watermanhof

17

2394 PA

S CFKM29Z Leen Dick van

Gaalen

273

2394 CE

T LWRY517 Deirdre

Grevenbroek

17-5-1995 Achthovenerweg

27

2351 AX

Z MDSY792 Robbert

Nijssen

26-8-1977 Van Beethovenlaan

64

2394 HD 071-341007

S GFZJ448

Ouwerkerk

10-6-1997 J P Heijestraat

16

2394 XZ

T GBMW96N Patrick

Weijman

3-12-1994 Mozartlaan

U MLFR042 Anouck

Weijs

24-8-1996 Plataan

van

Jessey

V FSRS762 Linda

van der Werf

7-6-1976 Rijndijk

071-541330
071-341952

107

2394 GC 071-341654

15

2731 CT 079-341571

12-11-1982 Rijndijk

87A 2394 AD 071-341558

23-9-2005 Rijndijk

39B 2394 AC 071-341672

Nieuwe Leden
D SBCL93H Liv

Adrichem

S FKFT03B

Ilhan

Agca

10-10-1965 Oude Herenweg

H

Luc

Batelaan

23-12-2011 Bruggestraat

H

Scott

H

Ravi

Bok

29-10-2012 Busken Huetstraat

62

2394 TJ

071-542929

D SFHR314 Nikki

Bok

18-1-2005 Busken Huetstraat

62

2394 TJ

071-542929

S FSTP875

Anne

Borkent

5-11-1993 Busken Huetstraat

54

2394 TJ

071-888372

V FXTV182

Julien

Heruer

11-10-1994 De Genestetstraat

8

2394 XN 071-341441

31-7-1972 Van Beethovenlaan

55

2394 HB 071-889795

31-8-2011 De Genestetstraat

34

2394 XP

V SBMZ87M Erlanda

de

Boer

van der Horst

27-5-2011 Rijndijk

14

2402 JJ

2

2394 BM

87A 2394 AD 071-341558

H

Bas

Kolek

H

Julian

Lammersen

1-3-2012 Potgieterlaan

25

2394 VB

D PKDW43M Sander

Middelkoop

1-6-2005 Diepenbrockstraat

29

2394 GV 06-8292312

Z

Onnekink

5-6-1969 Corellistraat

16

2394 GZ 071-889577

34

2481 BD

Peter

S SBGK51Q Thorsten

Rietveld

17-1-1990 Wilhelminalaan

T FKHH10D Amber

Schouten

16-3-1991 4e Binnenvestgracht

4

2311 NT

B LZYR44K

Ian

Spijk

17-6-2000 P C Hooftstraat

1

2394 EH 06-2433823

F RZLZ70S

Jerome

Talsma

5-7-2009 J P Heijestraat

47

2394 XW

20

2396 VJ

U BBMM867 Marcel

Valk

18-4-1967 Kerklaan

D RZQQ76E Renske

Wallaart

9-12-2004 Rijndijk

226

2394 AN 071-341055

20-11-1980 Haagweg

159

2281 AH

T FGZV688 Joost

van der Werf

071-341087

Verhuisd
S FMGH632

van den Berg

U BBHR46J Frans

Beukeboom

D NZQZ745 Meike

de

Boer

S FQGR53P Sven

de

Boer

C MKJY718

Devi

de

Boer

T FMJY599

Linda

Borst

25-6-1991 Melkweglaan

43A 2394 NL

29-6-1957 Dorpsstraat

70C 2396 HE

27-11-2004 Busken Huetstraat
7-8-1992 Rijndijk
25-9-2002 Busken Huetstraat
18-11-1989 Theresiastraat

10

2394 TG

227C 2394 CD
10

2394 TG

20

2316 VB

S CFKB93T John Paul

Bos

18-8-1980 Ridderbuurt

73

2771 XZ

F QZQQ912 Jayden

Colijn

29-4-2009 Chopinlaan

36

2394 GL
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071-887024
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Burgerlijke stand
Verhuisd
S FWLY33J Dima

Dmitriouk

S CFJP86O Marcel

van

Dorp

S LWXZ996 Rik

van der Geest

S FHBJ73R Lizette

Hanselaar

D PMNT758 Yvonne

Harms

S CFKM33W Ruben

Klok

S FQGQ17C Robin

16-9-1989 Chopinlaan
28-11-1983 Compierekade
23-9-1994 Gerard Doustraat
16-4-1990 Polderpeil
21-10-2005 Rhijnenburcherlaan

18

2394 GL

8

2404 NA

17

2391 CT

3

2382 BW 071-589607

9

2394 CP 071-341411

7-5-1988 Ten Katestraat

12

2394 TC

Pijnacker

28-11-1992 Roerdompstaat

84

2406 EK

T FHNP19R Josine

Smits

17-11-1985 Valkenburgerstraat

26B 1011 LZ

S FQHV75Q Bert

Vertegaal

V FKGW35E Wouter

Vonk

V CFKM95I

Joyce

23-5-1987 De Genestetstraat
7-6-1991 Mozartlaan

van

Wieringen

10-8-1980 Busken Huetstraat

S FSWW109 Martijn

van

Winkel

23-5-1990 Marsstraat

A LXMH02G Lars

van

Winsen

V CFKP137 Peter

van der Zon

15-7-1955 Corellistraat

van den Berg

8-12-1981 Beneluxstraat

van

26-7-1975 Theo Bosmanlaan

5

2394 XK

142

2394 GN

10

2394 TG

1

2394 NC

29

2394 TR

11

2394 GZ 071-341428

8

2396 EG 071-341517

15

2355 DA 071-501864

2-8-1999 Guido Gezellestraat

Wijziging Lidmaatschap
Y CFKP39J

Ludo

S CFKN322 Arjen
V FKGW35E Wouter

Goozen
Vonk

7-6-1991 Mozartlaan
Aantal Leden

142

2394 GN
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A-F = Junior, G = G-Voetbal, H = Hummel, S = Senior.
B-Leden: T = incidenteel spelend, U en V = niet spelend, Y = incidenteel spelend en Zevental, Z = Zevental.
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Douchen na trainingen en wedstrijden
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen niet douchen na
een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer
spelers niet, dan wel douchen op de club. Het lijkt misschien gemakkelijk
en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te laten
fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar huis
te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen
douchen na het sporten.
Dit vehaal las ik op internet en ik kan mij
er helemaal in vinden. Het is inderdaad
schrikbarend hoeveel jeugdleden er
tegenwoordig zonder douchen op de fiets,
brommer, scooter of in de auto stappen om
zich thuis te douchen. Er is echter nog een
belangrijke reden om je op de vereniging te
douchen en dat is het ‘kleedkamer gevoel’.

Waarom is het verstandig om wel te douchen
na het voetballen? Er zijn meerdere goede
redenen:
1. Het is niet gezond voor een kind om
bezweet op een fiets te stappen en
sterk af te koelen. Zeker in de koudere
maanden verhoogt dit de kans op griep en
verkoudheid.
2. Ook is het belangrijk om te weten dat
juist het oude zweet zorgt voor mogelijke
infecties en dat het bovendien stinkt.
3. Het is beter voor je spieren als je na het
voetballen gaat douchen. Met een warme
douche voorkom je, dat je spieren te snel
afkoelen en dat daardoor, de doorbloeding
ervan minder wordt. Die doorbloeding
is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt
dat de afval producten in het lichaam
snel worden weggevoerd uit de spieren.
Bovendien kun je hiermee blessures
voorkomen.
4. Na het sporten is je lichaam warm
geworden. Deze warmte moet je weer
kwijt. Dit gebeurt vooral via de huid
(transpireren). Als je een warme douche
neemt, blijven de haarvaten in de huid
langer open staan voor vocht afvoer. Een
goed functionerende huid is belangrijk voor
de sporter, omdat de huid een belangrijke
plaats inneemt in de warmte regulatie
mechanisme. Een slechte warmte regulatie
is nadelig voor de prestatie. Kortom
redenen genoeg om uw kind wel te laten
douchen na een wedstrijd of training.
5. Het is fijn voor de andere mensen die in de
auto zitten, als er teruggereden wordt van
een uitwedstrijd.

Een team ontstaat niet alleen op het
trainingsveld maar juist in de kleedkamer.
Het zou geweldig zijn als de ouders die hun
kind ‘ongedouched’ naar huis laten komen,
dat ook zouden begrijpen. Kleedkamer humor
is namelijk datgene waar je een ‘grote jongen/
meid’ van wordt. Wie als voetballer namelijk
zegt dat hij of zij nooit ‘gepiepeld’ is in de
kleedkamer liegt dat het gedrukt staat. Dat is
namelijk de ‘wet’ van de kleedkamer, vroeg of
laat ben je een keer aan de beurt.
Dollen onder elkaar geeft samenhorigheid, dat
zorgt voor een bepaalde teamspirit wat vaak
voor prima resultaten zorgt.
In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd
of training geen thema. Het was verplicht.
Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek
vergeten want er kwam gewoon een
handdoek uit mijn sporttas en een fles douche
shampoo. Vroeger was het geen thema.
In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol
heeft over hygiëne en gezond sporten is het
daarom voor mij een raadsel waarom ouders
het toestaan dat hun kinderen zich na afloop
van een sportactiviteit niet direct op de club
douchen.
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Verjaardagen
Jeugdspelers
Verjaardagen
Jeugdspelers

02 Anouk
01 Gijs
02 Britt
01 Daan
02 Kim
01 Jelt
04 Mark
03 Max
07 Gijs
03 Shanna van
09 Luca
05 Luke
van
10 Duco
10 Nick
van
10 Jessey
11 Chloë
de
10 Daan
13 Isabel
13 Kevin
14 Sander
de
13 Stijn
16 Rowan
16 Giel
17 Jort
de
17 Ian
17 Rocky
20 Iris
20 Sem
23 Sander
21 Jelle
24 Amber
23 Siem
25 Regi
25 Floris
van
26 Remco

Bouwman
02 Jair
Wesseling
Langejans
01 Julian
Lammersen
Straathof
03 Luca
van
Heijningen
02 Jordi
van
Heijningen
Langejans
van
Winsen
04 Luuk
van
Baarle
02 Rose
van
Mil
Langeveld
ten
Brink
04 Romeé
Baars
06 Kyra
de
Boer
Philippo
Hoogenboom
04 Roy
van der Horst
08 Daan
Spil
Zijdervelt
Kaffa
05 Sebastiaa
Vermeulen
09 Kamiel
Jansen
Seggelen
Kuper
06 Finn
Sloos
17 Thijmen
Taal
Slooten
Ouwerkerk
08 Stef
de
Boer
19 Ben
Tegelaar
Roo
Tijssen
08 Lesley
Scharff
23 Stijn
van
Schie
Reijs
Kersseboom
09 Joe
Vondeling
24 Luca
Tor
Wit
Wanders
11 Luuk
Enter
25 Finn
van der Horst
Groen
Kaptein
11 Olle
van
Mastrigt
26 Alyssa
Fles
Boer
Spijk
11 Max
de
Weger
26 Daan
Spaans
Broeken
ten
Brink
11 Maarten
Zandbergen
27 Mike
Wortman
Baars
Kroon
12 Jonas
van
Leeuwen
28 Bas
van
Engelenburg
Nieuwenhuys
van der Linden
12 Wesley van
Tol
29 Nedjat
Rahimi
Verkleij
Gijsman
14 Denny
van der Meijden
31 Max
Rijnbeek
Kleeff
van der Hak
19 Ethan
Selier

de

Groot
Timmermans
van
Winsen
Korbee
de
Roo
Heemskerk
Pavan
Verkleij

06 Lynn
15 Nadine
06 Boy
17 Luke

Smit
Kraan
van

Mil

06 Ricardo
17 Sven

Suijkerbuijk

Vermeulen
Visser

06 Sander
van der Zeeuw
20 Cas
de
Haas
10 Diesel
22 Mike

la Grand
Dorst

11 Carol
24 Maxim

Rafain
Maliouga

13 Navayo
27 Lars

Klink
Scheltema

20 Abel
29 Jayden

Verkleij
Colijn

21 Ismail
29 Marieke

Ibrahim
Niemantsverdriet

22 Stijn
30 Mandy
de

Arbouw
Vries

24 Joe

de

Goede

26 Anouk

Menken

27 Lennard

Straver

27 Sven

Uphoff

Visser

28 Veere

Langeveld

Kampen

30 Pepijn

van

30 Guus

van de Wiel

26 Linda

Wortman

21 Brent

30 Doenja

Rukh Alikheil

22 Kjeld

van

30 Ralf

Szabó

27 Eduard

van den Brink

27 Hamed

Kaba

30 Milan

Vuurens

31 Luke

Blom
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01 Luuk
01 Vera
02 Lars
04 Duncan
03 Maud
08 Rosa
06 Enrico
13 Marije

Diggele
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