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Accountancy - Belastingen - Advies

Grant Thornton: 
de lokale 
adviseur van 
wereldklasse
Deskundig. Betrokken. 
Servicegericht. Internationaal 
georiënteerd. Onafhankelijk.
 Dat is wat u van Grant 
Thornton kunt verwachten. 
De sparringpartner bij u om 
de hoek én de professional met 
een brede nationale en interna-
tionale kennis en ervaring. 
 Grant Thornton werkt voor 
een verscheidenheid aan cliënten: 
bedrijven in het MKB-segment, 
grotere nationale en inter-
nationale ondernemingen, dga’s 
en vermogende particulieren. 

www.gt.nl

Wij bieden onze cliënten een 
compleet pakket van diensten 
op het gebied van accountancy, 
fiscale, juridische en specialis-
tische zaken.

Grant Thornton
Schipholweg 68d

Postbus 2154
2301 CD  Leiden

T 071 - 524 09 09 
www.gt.nl

lekker vers brood

verrukkelijk gebak

heerlijk banket

verrassende specialiteiten

DA COSTASINGEL 33 DORPSSTRAAT 115

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK HAZERSWOUDE-DORP 

TELEFOON 071-341 28 53 TELEFOON 0172-58 78 64

BESTELFAX 071-341 64 35

DE FA M I L I E BA K K E R
VI S S E R,  B A K K E R S M E T E E N T R A D I T I E

De Erkende Hoofdaannemer
”Kwaliteit in de bouw herken je zo”
Voor nieuwbouw van woningen, stallen en

bedrijfsgebouwen.
Alle onderhoudswerken en verbouwingen.

Aanleg van betonpaden en erfverhardingen,
bruggen, beschoeiingen en heiwerk.

Wij verzorgen Uw bouwaanvraag 
en vergunningen.

Dorpsstraat 241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

Bij ons bent u aan het juiste adres voor het verzorgen van uw
Financiële administratie
Loonadministratie
Jaarrekeningen 
Belastingaangiften
(Fiscale) Adviezen
Ook voor particulieren

Rijndijk 209a - 2394 CC HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 
Telefoon 071- 3416747 - Fax 071-3414058 
Email info@deschepper.nl
Website www.deschepper.nl

A D M I N I S T R A T I E - &
A D V I E S K A N T O O R

R. F. M. D E S C H E P P E R B . V.

AUTOHUIS DE JONG
VOOR BETAALBAAR ONDERHOUD

APK (gratis bij een grote beurt, diesel en benzine)
ONDERHOUD AUTO’S, BEDRIJFSAUTO’S EN MOTOREN

VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S
VERKOOP NIEUWE AUTO’S 

SCHADEREPARATIE
BANDEN OPSLAG (zomer en winter)

         ADRES: RIJNDIJK 57 HAZERSWOUDE RIJNDIJK
         TEL.NR: 071-3414768
         FAXNR: 071-3414672
         WEBSITE: WWW.AUTOHUISDEJONG.NL
         EMAIL: INFO@AUTOHUISDEJONG.NL

Van de redactieVan de redactie
Je leest nu het laatste clubblad van het seizoen 2015-2016. Wij vinden 
het weer een mooi clubblad geworden. Mede dankzij de inbreng vanuit de 
leden. Een prachtig bijna literair overzicht van het seizoen van het eerste 
herenteam door Stef Schinagl, een absolute must. Een echte Bernardus 
seizoensafsluiting van de minpupillen, een oude traditie wordt weer leven 
ingeblazen. Een heel bijzondere foto van Jan de Groot en Nico Menken in 
de rubriek ‘Uit de oude doos’. De diverse columns, interviews, verslag van 
het avontuur van de A1 enz. Kortom het is een blad dat je waarschijnlijk 
in een keer uitleest. Maar een advies: lees het later nog een keer door en 
geniet dan weer. Helaas gaat Susan van Wieringen de redactie verlaten. 
We zullen onze duizendpoot enorm gaan missen. Een clubblad maken 
zonder haar inbreng zal heel anders zijn. De puntjes op de i zullen nu door 
iemand anders gezet moeten gaan worden. Vanaf deze plaats willen wij 
haar ontzettend hartelijk bedanken voor haar inzet, positieve instelling, 
oplossend vermogen, originele ideeën, haar immer vrolijke aanwezigheid 
en haar altijd optimistische steun. Susan hartstikke bedankt!!!!

Ook past een woord van dank aan de onmisbare inbreng van Gijs van der 
Sluis (lay-out en het ‘inrichten’ van het clubblad), Nico Overes (afdrukken 
en regelen van de bezorging), Pim Peelen (ontwerpen cover) en de diverse 
bezorgers.

We zijn dus op zoek naar iemand die ons wil komen versterken. Iets voor 
jou? Neem contact op met ons hetzij via de mail (redactie@bernardus.nl) 
of meld je bij Bart de Roo, Dirk Jansen of Arno de Groot.

Veel leesplezier!

Is dit geen  
mooie plaats  

voor uw  
advertentie?

sponsoring@bernardus.nl
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Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

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

C

A F

E

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006

C
A
F
E

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Technisch Installatie Bedrijf

DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Voor al uw installatiewerk!

Dorpsstraat 31

2396 HB  Koudekerk a/d Rijn

Tel. 071 - 341 50 22

Leo Wortman Fax 071 - 341 30 10

MEDO   CEAN

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

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

www.tibdeboer.nl

CENTR. VERWARMING

ELEKTROTECHNIEK

GAS

WATER

DAKWERKEN

LUCHTBEHANDELING

Van de voorzitter(s)Van de voorzitter(s)Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

Wij verzorgen ook
de catering bij u thuis
of op kantoor!
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen
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●

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

Leo Ruygrok
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Full color folders
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Reklamedrukwerk
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2571 VV DEN HAAG
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070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL
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1981-2006
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Rijndijk 75,  2394 AD Hazerswoude, Tel. 071 - 341 30 73
www.autobedrijfvanvelzen.nl

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Terugkijkend op een enerverend jaar!
Het voetbalseizoen 2015/16 zit erop! Een mooi moment 
om even terug te kijken op het afgelopen jaar en natuurlijk 
ook vooruit te kijken.

Veel zaken waren dit seizoen 
nieuw bij Bernardus… Zoals een 
nieuw logo, tenues, Tijssen als nieuwe 
hoofdsponsor, Unicef als partner, een 
kassasysteem en mooie nieuwe statafels 
(met dank aan de club van 50!). Ook speelde 
Heren 1 na hun bijzondere promotie in 
de aantrekkelijke 3e klasse, waardoor we 
van veel derby’s hebben kunnen genieten. 
Ondanks hun inzet zullen ze komend seizoen 
weer in de vierde klasse spelen. 

We hebben dit jaar ook weer 
vier kampioenen mogen 
huldigen! De ongeslagen Dames 1 en 
Heren 8 en ook de E1 en de F4. Dames 1 
zal hierdoor komend seizoen in de 2e klasse 
uitkomen. Allemaal fantastisch gedaan 
en dat hebben we zeker gevierd! Aan het 
einde van het seizoen leek ook de KNVB 
beker voor de A1 even heel dichtbij. We 
hebben genoten van de zeer spannende 
en sfeervolle wedstrijden in de aanloop hier 
naartoe. 

In het afgelopen seizoen 
hebben wij veel complimenten 
van andere clubs en zelfs 
van de KNVB gekregen over 
de sfeer en sportiviteit bij 
Bernardus. De trouwe aanhang, 
vrijwilligers en enthousiaste jonge garde 
zijn heel belangrijk voor onze dorpse 
gezelligheid! Als bestuur zijn wij hier 
bijzonder trots op en blij mee! De recente 
evenementen zoals het oliebollentoernooi, 
de quizavonden, de vrijwilligersavond, 
toernooien en afsluitdag waren ook zeer 

geslaagd. Hartelijk dank aan iedereen die 
hieraan een bijdrage heeft geleverd!

Nieuw Zomerfeest…?!
In samenwerking met onze partner Unicef, 
basisschool en andere clubs zijn we bezig 
om voor het eerst een Zomerfeest op te 
zetten bij Bernardus. Doel is om het school- 
en sportjaar gezamenlijk feestelijk af te 
sluiten en geld op te halen voor Unicef!

En dan de opmaak naar het 
nieuwe seizoen… De jeugd is druk 
bezig (geweest) met oefenwedstrijdjes 
voor de indeling van volgend seizoen. 
Leuk om te melden dat we nu in bijna alle 
leeftijdsgroepen ook een meidenteam 
krijgen. En we zijn blij dat we voor alle teams 
ook weer enthousiaste trainers en coaches 
hebben gevonden! Zo ook voor de Heren 1 
& 2, met als ambitie om snel weer terug te 
keren naar de 3e klasse. Meer hierover is 
verderop in dit blad te lezen. 

Verder zijn we druk bezig om een nieuwe 
entree te laten maken. Ook zijn er plannen 
om de kantine te vernieuwen. Maar daarover 
na de vakantie meer.

Wij wensen iedereen een hele goede en 
sportieve zomervakantie en kijken uit naar 
het nieuwe seizoen!

Kaspar Scheltema
Voorzitter

Pieter van Mastrigt 
Vicevoorzitter
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Het begeleidingsteam van de herenzondagselectie 
zal verder aangevuld worden met Robert Valk en 
Dennis Vondeling. Omdat in het seizoen 2016 - 2017 
geen A-jeugdteam ingeschreven zal worden, hebben 
beide aangegeven graag doorgeschoven te worden 
naar de herenzondagselectie, zodat ze een vervolg 
kunnen geven aan de reeds ingezette ontwikkeling 
van de huidige A-talenten.Verder gaan ook 
Henk Ruitenbeek en Wim van der Meij graag door. 
Henk is al jaren onze trouwe verzorger en Wim van 
der Meij geeft al jaren keeperstraining aan de jeugd 
en sinds afgelopen jaar ook aan de selectie. 

Aangaande technische voetbalzaken, realiseren we 
ons als bestuur dat we vanaf het seizoen 2016-2017 
met een vrijwel hele nieuwe organisatie beginnen ten 
aanzien van de herenzondagselectie. Ze zijn 
enthousiast en gedreven, echter nog relatief jong en 
onervaren op seniorenniveau. In dat kader zijn we als 
bestuur erg blij met de ondersteuning en het advies 
die de nieuwe hoofdtrainer en het begeleidingsteam 
zullen krijgen van Marcel Valk.
Afgelopen seizoen heeft Marcel Valk, als trainer van 
de dames van ADO Den Haag, de KNVB-beker 
gewonnen en komend seizoen is hij de hoofdtrainer 
van de zaterdag 3e-klasser S.V. Zevenhoven. 

Begeleiding herenselectie      voor seizoen 2016-2017
Zoals al eerder aangekondigd en op de Afsluitdag formeel gete-
kend, zal Marcel Vondeling de komende 2 jaar hoofdtrainer zijn 
van de Heren Zondagselectie van S.V. Bernardus. Zoals eerder 
aangegeven, is Marcel Vondeling een jongen van de club, geboren 
en getogen in Hazerswoude-Rijndijk en heeft hij zijn eerste voet-
balstappen gezet op het gras van Bernardus. Van zijn 10e tot zijn 
18e jaar heeft hij in de jeugd gespeeld van Ajax, om daarna als 
profvoetballer bij Telstar zijn carrière te vervolgen.  
Zijn hoogtepunten heeft hij beleefd in de Topklasse in de Bollen-
streek, bij Katwijk en Noordwijk en om zijn actieve carrière af te 
sluiten, via ARC, in 2014 bij Meerburg. Het bestuur is er dan ook 
trots op dat Marcel ook zijn trainerscarrière zal aanvangen bij zijn 
oude liefde, SV Bernardus.

Op zondag zal hij, zo veel als mogelijk, bij de 
herenzondag teams 1 en/of 2 aanwezig zijn 
en als klankbord dienen voor de hoofdtrainer 
en het begeleidingsteam. Verder zal Marcel 
Valk zijn advies geven over het technische 
(jeugd)voetbalbeleid van SV Bernardus en, 
indien gewenst, aanwezig zijn bij thema-
avonden over voetbaltechnische 
onderwerpen, (jeugd)trainingen en dergelijke.  

De leider voor het 2e selectieteam is John 
Wesseling. John zal daarnaast komend 
seizoen ook aanspreekpunt worden voor de 
technische voetbalzaken rondom de selectie 
(TC Selectie) en het bestuur hierover op de 
hoogte houden. 

Wat rest, is de invulling van een aantal 
assistent-scheidsrechters, die (al dan niet 
om beurten) graag op zondag bij de Heren 1 
of 2 willen vlaggen. Mocht je interesse 
hebben om op zondag de vlag ter hand te 
nemen tijdens de wedstrijden van één van 
de selectie-elftallen, maak het dan kenbaar 
bij het bestuur van S.V. Bernardus of bij het 
selectiebegeleidingsteam.

Recreatieve teams
Omdat we in het seizoen 2016-2017 op 
zondag weer een volwaardige selectie 
hebben (heren 1 en 2), en de meeste spelers 
van Bernardus 5 actief stoppen, hebben 
Michel van der Horst (TC recreatieve teams) 
en Jorrit Winters (Wedstrijdsecretaris 
senioren) besloten de teams qua nummering 
opvolgend door te schuiven. Bernardus 8 
wordt dus Bernardus 7, Bernardus 7 wordt 
Bernardus 6, Bernardus 6 wordt Bernardus 5 
en Bernardus 4 blijft hetzelfde. Bernardus 3, 
dat dit seizoen het teruggetrokken 
Bernardus 2 heeft vervangen, zal weer het 
oude vertrouwde Bernardus 3 worden. 
Verder zal er ook weer een veteranenteam 
worden ingeschreven en één heren-
zaterdagteam (Bernardus 1 Heren Zaterdag). 
 
Bestuur
SV Bernardus
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De Vrijwilliger 
Van de week las ik een stukje over 
een Brabants schooltje met 82 
leerlingen en financiële problemen. 
Op een bepaald moment heeft de 
directeur van deze school alle ouders 
uitgenodigd en open kaart gespeeld. 
Tezamen hebben ze bekeken welke 
diensten zij af konden stoten en wat 
zij als ouders/grootouders zelf aan 
konden pakken. Het schooltje is 
dankzij de medewerking van de 
ouders voorlopig nog open, maar het 
blijft natuurlijk wel een project voor 
jaren. Want met een jaartje 
vrijwilligerswerk doen red je geen 
school, je zit daar voor een aantal 
jaren aan vast. 

 

Waarom viel dit stukje mij nu op, 
ook bij Bernardus zijn wij afhankelijk 
van vrijwilligers. Natuurlijk kunnen 
wij bij Bernardus professionele 
barmedewerkers, -schoonmakers en 
wat al niet meer inhuren. Maar daar 
zit dus een maar aan, alles heeft een 
prijskaartje. Horecaprijzen voor een 
kopje koffie en een hogere 
contributie, misschien voor sommige 
leden geen probleem, maar voor heel 
veel leden wel. Voetbal is een 
volkssport en voor iedereen 
toegankelijk en dat willen we graag 
zo houden. 

 

Bij Bernardus loopt een grote groep 
vrijwilligers van 45 jaar en ouder, die 
soms meerdere vrijwilligerstaken op 
zich neemt en die dit ook al doet 
zolang Bernardus in de Rhijnenburch 

zit en soms nog langer. Onder hen 
zijn er een aantal die best een stapje 
terug willen doen, maar er is weinig 
opvolging. Gelukkig zien we de 
laatste jaren dat er weer wat jongere 
vrijwilligers onder de 25 opstaan (dat 
is ook wel eens anders geweest), 
maar we zouden zo graag zien dat er 
meer mensen uit de groep 25- tot en 
met 45-jarigen op zouden staan om 
iets voor onze club te betekenen. 

 

Het is bekend, iedereen heeft het 
druk, maar het blijft opvallen dat de 
mensen die al een taak op hun 
schouders genomen hebben, vaak 
bereid zijn daar iets extra’s bij te 
doen. En dat de groep die overal 
kritiek op heeft, nergens voor te 
porren is. Jammer, een voorbeeld, 
iedere maandagavond komen een 
aantal dames de keuken, de bar en 
aanverwante vertrekken soppen. 
Afgelopen seizoen hadden we vier 
groepen die dus eens in de maand 
een gezellig uurtje bij de vereniging 
door brachten en aan het einde van 
dat uurtje een voldaan gevoel 
hadden over hun werkzaamheden. 
Een aantal dames heeft allang geen 
kinderen meer bij de voetbal, maar 
om toch een beetje betrokken te 
blijven komen ze nog steeds hun 
werkzaamheden verrichten. Helaas 
valt er volgend seizoen een groep uit 
en het is godgeklaagd, maar er is 
toch niemand te vinden die in die 
vierde groep wil plaatsnemen.  Dit 
mogen overigens ook best heren 
zijn. En zo zal de kantine op 
bepaalde tijden dicht moeten als er 
niet meer barmedewerkers bij 
komen, we zoeken al een half jaar 
een voorzitter voor de Coto, eigenlijk 

worden er aan alle kanten 
vrijwilligers gezocht. Vaak is het zo, 
dat je eerst 20 mensen moet 
benaderen voordat je een ja hebt. 
Kom op mensen, de mooie club 
Bernardus zijn wij toch met z’n allen. 
Wat is nou een uurtje, een ochtendje 
of een middagje in de maand bezig 
zijn voor je cluppie. En het blijft 
staan, vele handen maken licht werk. 
En daarbij het is gezellig en je leert 
andere mensen kennen. Het lijkt me 
een mooi verjaarscadeau voor onze 
bijna zeventig jarige club als zich 
heel veel vrijwilligers aanmelden. 

 

Dan nu iets heel anders, of eigenlijk 
ook weer niet, het moge duidelijk 
zijn, ik behoor zelf ook tot die groep 
45 plussers, die al jaren allerlei 
soorten vrijwilligerstaken op zich 
genomen heeft. Daar hoeven wij 
geen schouderklopjes voor, wij 
deden en doen dat nog altijd met 
veel plezier, maar er is wel enorm 
veranderd door de jaren heen. Er 
wordt altijd gezegd dat onze ouders 
en onze grootouders zoveel 
veranderingen mee gemaakt hebben 
en dat is ook wel zo, maar bij hen 
ging dat in een tempo dat nog een 
beetje bij te benen was.  Twintig jaar 
geleden schreef ik mijn stukjes nog 
met de hand en soms op de 
typemachine, het clubblad werd 
gedraaid op de stencilmachine en als 
je iets meerdere keren wilde 
uitschrijven of typen legde je er 
carbonpapier onder. Allemaal 
museumstukken tegenwoordig. Toen 
wij 35 jaar geleden aan de Rijndijk 
gingen wonen, moesten wij een jaar 
wachten op onze telefoonaansluiting, 
mensen die ons wilden bereiken, 

belden naar TIB en wij belden vanuit 
de benzinepomp. Tegenwoordig raak 
ik zelf ook in de stress als we een 
uur geen internet/telefoon/televisie 
(allemaal 1 aansluiting) hebben. Als 
je de televisie aan wilde zetten 
moest je er naar toe lopen en we 
hadden 1,2 en 3. De jeugd kijkt heel 
anders tv, zij bepalen zelf wat zij 
wanneer kijken, ik kijk alleen DWDD 
als ik toevallig op de uitzendtijd thuis 
ben. We hebben een flinke stapel 
vinyl op zolder staan, hoewel ik heb 
begrepen dat dat weer redelijk hot 
is, maar er zijn artiesten die hun 
nieuwe album niet eens meer op cd 
uitbrengen. En dan zijn er natuurlijk 
de magnetron, de koffiemachines, de 
smartphones, de smarttv, allerlei 
handige apps die je allerlei zaken in 
huis kunt laten regelen, het pinnen 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
En nu ga ik zeker niet zeggen dat 
vroeger alles beter was, ik zeg alleen 
dat wij 45plussers een hoop over ons 
heen gekregen hebben. Waaronder 
heel veel regeltjes en ik vind het 
knap dat mijn generatie trouw is 
gebleven aan hun cluppie en alle 
regeltjes en moderne zaken voor lief 
neemt en er flexibel mee om 
probeert te gaan. Dus als er eens 
eentje een beetje loopt te 
knorrepotten, bedenk dan eens hoe 
zijn/haar wereld de laatste 25/30 
jaar veranderd is en dat die persoon 
toch nog steeds allerlei nuttige 
werkzaamheden verricht. Want trouw 
zijn ze onze oudere vrijwilligers. 

Fijne vakantie allemaal en we hopen 
alle bekende gezichten weer terug te 
zien in het seizoen 2016-2017 en we 
hopen vele nieuwe gezichten te 
verwelkomen. 
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De	  ’Nico	  Menken	  Prijs’	  voor	  Jan	  de	  Groot	  

Tijdens	  de	  medewerkersavond	  van	  16	  april	  stond	  ook	  de	  uitreiking	  van	  de	  ‘Nico	  Menken	  Prijs’	  op	  het	  
programma.	  De	  ‘Nico	  Menken	  Prijs’	  werd	  jaren	  geleden	  bedacht	  door	  de	  naamgever	  en	  werd	  jaarlijks	  
uitgereikt	  aan	  een	  persoon	  of	  groep	  die	  zich	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  verdienstelijk	  maakte	  voor	  
de	  vereniging.	  Nadat	  Nico	  hiermee	  stopte,	  nam	  het	  bestuur	  jarenlang	  het	  initiatief	  om	  (tijdens	  de	  
nieuwjaarsreceptie)	  een	  vrijwilliger	  of	  groep	  vrijwilligers	  in	  het	  zonnetje	  te	  zetten.	  

Dit	  jaar	  kwam	  de	  naam	  ‘Nico	  Menken	  Prijs’	  weer	  terug	  en	  had	  het	  bestuur	  besloten	  de	  leden	  te	  laten	  
kiezen	  ,	  c.q.	  mensen	  voor	  te	  dragen	  middels	  stembiljetten.	  

In	  de	  week	  voorafgaand	  aan	  16	  april	  werd	  ik	  gebeld	  door	  de	  voorzitter	  (Kaspar	  Scheltema).	  Uit	  de	  
inmiddels	  gehouden	  telling	  was	  broer	  Jan	  naar	  voren	  gekomen	  als	  de	  winnaar	  van	  de	  ‘Nico	  Menken	  
Prijs’.	  Op	  dat	  moment	  kwamen	  de	  herinneringen	  terug	  uit	  augustus	  2015	  (Jan	  overleed	  op	  02	  
augustus	  2015),	  het	  afscheid	  en	  een	  aantal	  onderdelen	  uit	  de	  toespraak	  van	  Peter	  de	  Brabander	  (de	  
toenmalige	  voorzitter	  van	  Bernardus):	  	  

”Jan	  was	  onopvallend	  in	  zijn	  vrijwilligerswerk	  voor	  de	  vereniging”	  

“Jan	  was	  onopvallend	  als	  scheidsrechter	  (een	  scheidsrechter	  moet	  ook	  niet	  opvallen)”	  

“Jan	  was	  meestal	  leider	  van	  een	  ‘tweede	  keus-‐elftal’	  en	  geen	  standaard	  elftal,	  werd	  diverse	  keren	  
kampioen	  maar	  vond	  dit	  niet	  belangrijk	  (als	  de	  jongens	  het	  maar	  naar	  hun	  zin	  hadden,	  dat	  was	  veel	  
belangrijker)”	  

“Jan	  was	  onopvallend	  penningmeester	  of	  onderdeel	  van	  de	  financiële	  commissie	  (had	  alles	  goed	  op	  
orde	  en	  was	  door	  zijn	  parate	  kennis,	  een	  vraagbaak	  en	  steun	  voor	  menig	  commissielid)”	  

“Jan	  was	  altijd	  op	  de	  ledenvergadering,	  stelde	  dan	  ook	  kritische	  vragen	  (waar	  hij	  zelf	  het	  antwoord	  
vaak	  al	  op	  wist)	  omdat	  hij	  vond	  dat	  zo’n	  vraag	  gesteld	  moest	  worden”	  

Dat	  was	  Jan,	  onopvallend	  (“doe	  maar	  gewoon,	  dan	  doe	  je	  gek	  genoeg”).	  

Dat	  deze	  prijs	  aan	  hem	  uitgereikt	  zou	  worden,	  zou	  hij	  ook	  maar	  niks	  hebben	  gevonden.	  

Met	  een	  mooie	  bos	  bloemen,	  werd	  de	  ‘Nico	  Menken	  Prijs’	  door	  Kaspar	  Scheltema	  aan	  mij	  
overhandigd.	  Met	  de	  wetenschap	  dat	  het	  van	  Jan	  niet	  had	  gehoeven,	  maar	  ook	  met	  de	  wetenschap	  
dat	  dit	  een	  dik	  verdiende	  prijs	  is	  voor	  zijn	  ‘gehele	  oeuvre’	  heb	  ik	  hem	  graag	  in	  ontvangst	  genomen.	  
De	  voorzitter	  gaf	  tevens	  aan	  dat	  de	  nieuwe	  vrijwilligersprijs	  in	  het	  vervolg	  	  de	  ’Jan	  de	  Groot	  Prijs’	  gaat	  
heten.	  De	  invulling	  hoe	  of	  wat,	  gaan	  we	  nog	  nader	  bespreken.	  	  

Namens	  de	  fam.	  De	  Groot	  wil	  ik	  iedereen	  van	  Bernardus	  bedanken,	  in	  het	  bijzonder	  Peter	  de	  
Brabander,	  	  het	  huidige	  bestuur	  van	  Bernardus	  en	  al	  degenen	  die	  middels	  stemming	  Jan	  hebben	  
gekozen.	  Ik	  wens	  Bernardus	  veel	  (onopvallende)	  vrijwilligers	  toe	  in	  de	  toekomst,	  zodat	  we	  met	  elkaar	  
nog	  jaren	  kunnen	  genieten	  van	  ‘onze	  club’.	  

Arno	  de	  Groot	  

	  

	  

de	  ‘Nico	  Menken	  Prijs’	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

onder:	  foto	  uit	  het	  Bernardus-‐archief	  
tijdens	  het	  ‘Middeleeuws	  feest’	  	  
Nico	  Menken	  links	  en	  Jan	  de	  Groot	  in	  het	  
‘schavot’,	  daartussen	  Kees	  Wesselingh	  
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 

advertentie 

kunnen staan!

Uit de OUDE DOOS  (1987 – Johan Cruijff)  
	  

Samenstelling:	  	  Arno	  de	  Groot	  

	  
Als	  u	  bovenstaande	  ‘kop’	  leest,	  zult	  u	  denken:	  wat	  heeft	  Johan	  Cruijff	  nu	  met	  Bernardus	  te	  
maken?	  Na	  het	  overlijden	  van	  deze	  grootheid,	  kreeg	   ik	  van	  verschillende	  mensen	  te	  horen	  
dat	  Johan	  Cruijff	  ooit	  bij	  Bernardus	  was	  om	  zijn	  zoon	  (Jordy)	  te	  supporteren.	  
	  
Naspeuringen	  in	  het	  Bernardus-‐archief	  leverde	  de	  volgende	  resultaten	  op:	  
	  
Uit	  het	  clubblad	  (mei-‐1987):	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
De	  jeugdteams	  van	  Bernardus	  en	  Ajax	  gaan	  met	  begeleiding	  en	  het	  arbitrale	  trio	  op	  de	  foto.	  
	  
De	  wedstrijd	   was	   georganiseerd	   als	   een	   van	   de	   onderdelen	   in	   het	   kader	   van	   het	   40-‐jarig	  
jubileum	  van	  Bernardus.	  	  
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Uit de OUDE DOOS-vervolg  (1987 – Johan Cruijff)  
	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
De	   aanvoerders	   van	   Bernardus	   (Richard	   Zevenhoven)	   en	   Ajax	   (doelman)	  wisselen	   vaantjes	   uit,	   gadegeslagen	  
door	  	  het	  arbitrale	  trio	  (Ton	  Koeleman,	  Coen	  van	  Dam	  en	  Vincent	  Beukeboom).	  
	  
Uit	  het	  clubblad	  (juni-‐1987):	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Uit	  het	  clubblad	  (juni-‐1987)	  namens	  jeugd-‐en	  damescommissie	  Like	  van	  Beek):	  	   	   	  

	   	  
	  

	  
Uit de OUDE DOOS-vervolg  (1987 – Johan Cruijff)  
 

 
Johan	   Cruijff	   in	   de	   (voormalige)	   bestuurskamer	   van	   Bernardus,	   geflankeerd	   door	   Vincent	   Beukeboom	  en	   Ton	  
Koeleman,	   links	   aan	   tafel	   Gijsbert	   Spierenburg	   (de	   samensteller	   van	   het	   jubileumboek	   1947-‐1987).	   Op	   de	  
onderste	   foto	   ‘scoort’	   Petra	   van	   Gorkum	   een	   handtekening	   van	   het	   fenomeen.	   Vincent	   kan	   zich	   nog	   goed	  
herinneren	  dat	  Johan	  vroeg	  of	  hij	  een	  ‘shaggie’	  van	  hem	  mocht	  ‘pielen’.	  	   	   	   	  
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Ubbo Kuper nieuwe tijdritkoning S.V. Bernardus
door Dirk Jansen

De 2e editie van de open tijdrit S.V. Bernardus is 
gewonnen door Ubbo Kuper.
Ubbo, vader van Duco die bij Bernardus voetbalt, 
een fanatiek sporter bij sportschool Sport2BeFit, 
deed op 12 juni j.l. voor het eerst mee aan 
de tijdrit en onttroonde Ben de Boer, de winnaar 
van de 1e editie in 2015 met miniem verschil, 
namelijk 7 seconden. 
Voor de 25,3 kilometer (hetzelfde parcours als 
vorig jaar over Hazerswoudse, Zoeterwoudse 
en Benthuizer polderwegen) had Ubbo slechts 
36 minuten en 59 seconden nodig, wat een 
fantastische gemiddelde snelheid van 41,05 km/u 
betekent!!
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In april werden de voorbereidingen voor de 
2e editie gestart door organisatoren Pierre, 
Norbert, Arnout en Dirk. Sponsoren werden 
benaderd, de pr-machine werd gestart en 
er werd flink gelobbyd om een aantrekkelijk 
deelnemersveld aan de start te krijgen. In 
de week voorafgaand aan 12 juni was het 
vooral ‘s avonds een drukte van belang op 
het parcours met deelnemers die het rondje 
verkenden. De avond voor de tijdrit meldden 
zich nog twee Koudekerkse schaatscracks 
aan (beiden in de top 6 geëindigd), een 
Nederlands kampioen baanwielrennen 
en good-old Frans van der Meer (voor de 
uitslagen zie de foto van de eindstand).

Vele vrijwilligers verleenden hun 
medewerking, onder andere:

- acht “verkeersregelaars” die garant 
stonden voor de veiligheid van de 
deelnemers en het overige verkeer op de 
gevaarlijke punten.

- tijdwaarnemers Rob, Ton en Peter, die 
het druk hadden met het noteren van de 
gerealiseerde tijden.

- Hedwig, Carolien en Annemieke die voor 
de catering verantwoordelijk waren.

- Cheryl van den Berg die evenals vorig jaar 
weer vele mooie plaatjes geschoten heeft, 
die binnenkort (of inmiddels al) op de site 
van Bernardus te bekijken zijn.

- Cynthia die als EHBO-ster gelukkig niet in 
actie hoefde te komen.

Na afloop van de tijdrit was het nog goed 
toeven in de partytent op het terrein van 
Pierre en Hedwig.  Koffie, thee, broodjes, 
soep, kaas, worst en zoutjes waren gratis en 
voor een klein prijsje waren de drankjes te 
koop.

Dit alles was mede mogelijk door een flink 
aantal sponsoren die we bij deze hartelijk 
willen bedanken:

• Supermarkt Jumbo
• Sport2BFit
• Bike Totaal van der Post
• Bij Ons Bloemen
• Koffiehuis Kanaalzicht
• Buxuskwekerij Piet Smits
• Kwekerij De Tulp
• Jaap van Griethuizen
• Hulst Tuinplanten
• Pierre Kempen
• Hazerswoudse Boys
• Van der Boon Auto’s
• S.V. Bernardus

De volgende editie van de open tijdrit S.V. 
Bernardus staat gepland op zondag 11 juni 
2017 (zoals altijd, de 2e zondag van juni). 
Tegen die tijd zal er ook info verschijnen op 
www.bernardus.nl.

De nummers 1 tot en met 10 waren:

 1 Ubbo Kuper 36.59 (41.05 km/u)

2 Ben de Boer 37.06 (40.92 km/u)

3 Martijn Rozendaal 37.48 (40.16 km/u)

4 Tom van Velzen 38.05 (39.86 km/u)

5 Klaas van Dijk 39.14 (38.69 km/u)

6 Ronald de Graaf 39.23 (38.54 km/u)

7 Piet Smits 39.31 (38.41 km/u)

8 Mike Kok 39.47 (38.16 km/u)

9 Sven Boekhoven 40.40 (37.33 km/u)

10 Dick Sol 40.45 (37.25 km/u)

Voor de uitslagen van de alle 50 deelnemers 
zie bijgeplaatste foto of op de site van S.V. 
Bernardus.

Allen hartelijk dank voor deelname en 
medewerking en hopelijk tot volgend jaar.
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Zaterdag 28 mei 2016 
was het dan eindelijk 
zover. Na weken 
stilgestaan te hebben 
en met een aantal 
oefenwedstrijden in 
de benen, mocht 
Bernardus A1 
eindelijk aantreden in 
de finale tegen 
SV Schoonhoven A1.

Dat het leefde in het dorp, was te merken 
aan de 3 supporters-bussen die mee gingen 
richting Voorhout. Eenmaal aangekomen bij 
Foreholte waren de spelers maar op één 
ding gefocust en dat was het winnen van de 
beker. Dit zou een unieke kans betekenen in 
de historie van de club SV Bernardus, het 
was nog maar een aantal keer eerder 
voorgekomen dat een ploeg de finale van de 
beker bereikte.

Om 15.00 uur volgde het startsignaal van 
de redelijk leidende scheidsrechter. In een 
gelijk opgaande eerste helft waarin de 
tegenstander meer balbezit had, waren er 
kansjes over en weer. Dit resulteerde in de 
1-0 voor SV Schoonhoven na een 
communicatiefout tussen de keeper en de 
verdediger. Snel daarna zou Bernardus na 
een corner een penalty krijgen wegens, 
volgens de scheidsrechter, opzettelijk hands. 
Dit resulteerde in de 1-1 door Alex. Gelijk na 
de aftrap, nota bene tegen 10 man, werd al 
weer gelijk de 2-1 door SV Schoonhoven 

Bernardus A1 kan fantastisch seiz         oen niet afsluiten met bekerwinst

gescoord. Duidelijk nog in de euforie van de 
gelijkmaker waren de mannen niet goed bij 
de les.

In de rust aangegeven dat het prima 
stond en dat de tactiek zoals we die voor 
ogen hadden, prima werkte. Afspraak was 
om in de tweede helft gelijk volle bak druk te 
zetten om te proberen snel de gelijkmaker te 
forceren. Alles was namelijk nog mogelijk, dit 
resulteerde dan ook in 2 snelle goals voor 
Bernardus door Alex en Kevin. Met nog 25 
minuten te gaan en een 3-2 voorsprong, was 
de bekerwinst heel dichtbij.
Echter SV Schoonhoven kwam alweer snel 
op 3-3 na dramatisch verdedigen aan de 
kant van Bernardus en de 4-3 volgde ook 
snel door wederom een dekkingsfout. Na de 
4-3 volgden 2 gele kaarten voor Alex en 
Denzell, hiermee voelde de scheidsrechter 
duidelijk de wedstrijd niet goed aan want 
beide waren erg zwaar gestraft. Het rare 
ervan is dat de scheidsrechter na de 
wedstrijd zijn fout toegaf. In de 10 minuten 

dat we met 9 man door moesten, werd er 
overigens niet gescoord door SV 
Schoonhoven. De laatste vijf minuten zijn we 
alles of niets gaan spelen, helaas resulteerde 
dit niet in de gelijkmaker, uit een counter 
maakte SV Schoonhoven nog de 5-3.
Helaas geen winnaar geworden, maar toch 
mochten we met z’n allen naar de 
prijsuitreiking. Een tweede prijs ophalen is 
nooit leuk, maar toch kon Denzell het nog 
opbrengen om een woordje te doen. Dit 
werd opgemerkt door de KNVB. Zie hun 
reactie in het oranje kader.

Nogmaals de felicitaties richting 
SV Schoonhoven, ook voor de zeer sportief 
verlopen wedstrijd.

Bij thuiskomst in Hazerswoude werden de 
spelers met vuurwerk onthaald door de 
fantastische supporters die de jongens van 
begin tot eind gesteund hebben, dank 
daarvoor! Ondanks de zeer zure nederlaag 
was er een fantastische afsluiting bij 
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Bernardus met een barbecue. Uiteindelijk 
realiseerden de jongens zich ook dat ze een 
fantastisch seizoen gedraaid hebben, en dat 
in een seizoen waar we met 14 A-spelers 
begonnen.
Als Bernardus mogen we trots zijn op zo’n 
groep positieve jongens. Zij hebben laten 
zien dat, als er voor gewerkt wordt met z’n 
allen, je elkaar helpt en erin blijft geloven, je 
alles kunt bereiken.
Deze hele bekercampagne van de A1 heeft 
een hele positieve sfeer binnen onze 
vereniging teweeg gebracht, waar we 
hopelijk nog lang van kunnen profiteren.

A1: Bedankt voor een topseizoen en succes 
in de selectie volgend seizoen!

Gisteren was ik voor de KNVB actief op de bekerfinaledag bij Foreholte. 

Het was een mooie dag en het hoogtepunt was in mijn ogen de prijsuitreiking na afloop van 
de wedstrijd tussen Bernardus en Schoonhoven.

Het is mijn taak om na afloop de medailles uit te reiken aan beide finalisten.

De aanvoerder van Bernardus was de eerste die dag die ook het woord wilde voeren.

Hij feliciteerde Schoonhoven met de overwinning en dankte supporters en begeleiders 
van Bernardus. 

Zijn voorbeeld werd gevolgd door de aanvoerder van Schoonhoven en even later 
ook door de aanvoerders van de vrouwenteams van Rhoon en Rijnvogels die ook op 
hun medailles stonden te wachten.

De aanvoerder van Bernardus A1 heeft op inspirerende wijze, de woorden ‘sportiviteit’ 
en ‘respect’ betekenis gegeven.

Pieter Fischer
Namens de KNVB ambassadeur in het district West 2
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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. 

Robert Valk
Tja Petra, ‘bedankt’ voor het doorgeven van het stokje, maar 
wat nu, Het Moment. Laat ik het maar bij Bernardus houden 
wat dit betreft, dus als je hele familie lid is van deze club, kan 
je maar 1 keuze maken en dat is gaan voetballen. Begonnen 
in de F-pupillen en wat ik me daar het beste van herinner, 
zijn toch de voetbalkampen in bijvoorbeeld Bergen op Zoom 
en Borculo met fantastische leiders zoals Jan de Groot, 
Adrie Pieterse en Gerard v/d Meer e.a., minstens zo leuk als 
Urmond, Petra! Het zou Het Moment kunnen zijn,
Vervolgens de jeugdelftallen doorlopen met aan het einde 
een uitstapje (verhuizing) naar Hazerswoudse Boys. Daarna 
twee jaar A en vervolgens naar de senioren, eerst het 
zesde elftal (later vierde) tot er een nieuwe trainer voor 
de selectie kwam die het in enkele spelers van de lagere 
elftallen wel zag zitten. Na enkele jaren in het eerste en een 
kort uitstapje naar Koudekerk, verkast naar Leidsche Boys. 
Periode behaald, dus nacompetitie waarin we SV Bernardus 
tegenkwamen, superwedstrijden. Het zou Het Moment 
kunnen zijn,
Dan de periode Bernardus 3; direct kampioen in het eerste 
jaar, een leuke periode in mijn Bernardusverleden met heel 
veel leuke uitstapjes overigens. Doordeweeks ff zalen en na 
enkele jaren doorgestoten naar de hoofdklasse en zonder 
dat we het wisten, de halve finale beker behaald. Het zou 
Het Moment kunnen zijn,
Na enkele jaren Alphia (ook kampioen in het eerste jaar) 
weer terug bij Bernardus, ditmaal bij de veteranen, een heel 
leuk elftal waar ook nog voetbal in zit. Wel enkele blessures 
gekend in deze tijd maar toch. Dit jaar tot het einde 
meegedaan voor het kampioenschap, je zal het meemaken.
De trip naar New Castle was top. Het zou Het Moment 
kunnen zijn,
Dan de A1, een goede lichting met allemaal toppers 
waarmee we twee jaar heerlijk hebben samengewerkt. 
Helaas geen kampioenschap maar wel een bekerfinale als 
‘toetje’. Goede voorbereiding en een geweldig spannende 
wedstrijd, ze hebben alles gegeven . Het positieve gevoel 
(toch een finale) is er nog niet, maar over enkele weken komt 
dat goed. Mede dankzij de ondersteuning van het bestuur 
en ons ‘fantastische publiek’ hebben wij de finale kunnen 
bereiken.
Het zou Het Moment kunnen zijn,
In de periode van het derde heb ik samen met good old Jos 
van Kampen nog enkele wedstrijden plus de nacompetitie 
voor het 1e gespeeld, maar helaas degradatie was een feit. 
Maar als dan het 1e elftal van je ‘cluppie’ (met wat geluk) 
naar de derde klasse promoveert en je zoon (Glenn) maakt 
daar deel van uit, ben je een trotse vader. Dus dat is HET 
MOMENT.

P.S. Volgend jaar de selectie samen met Marcel, Marcel, 
Dennis, Wim en John dus ik voel een momentje 
aankomen.......

Ben zeer benieuwd naar ‘Het Moment’ van Peter Oudshoorn.
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Afsluitdag 2016 bij SV Bernardus 
De Afsluitdag was dit seizoen gepland door 
de evenementencommissie op zondag 28 mei. 
Het programma voor deze dag was van tevoren 
samengesteld: de dag zou beginnen met het vader-
zoon/moeder-dochtertoernooi en de penaltybokaal 
met medewerking van keeper Chris Duiker. Het 
middagprogramma bestond uit een zeskamp voor de 
oudere jeugd, senioren en dames en uiteraard op het 
terras muziek met een DJ. Dit jaar hebben we voor 
de zeskamp wat hulptroepen gezocht in de personen 
van Remco van der Werff en Anita Kraan. Zij hebben 
de organisatie van de zeskamp op zich genomen.

 
Na een aantal weken gelegenheid te hebben 
gehad om in te schrijven voor het toernooi, 
kregen we uiteindelijk een magere opkomst 
van 24 jongens en meisjes. Maar goed, dat 
mocht de pret niet drukken en dus werden 
de jongens en meisjes ingedeeld in een 
poule van 6 teams. Dat betekende dus 5 
wedstrijdjes van 15 minuten. In navolging 
van een strak schema zouden we om 11.00 
uur beginnen, maar die planning konden 
we gelijk vergeten omdat niet ieder team op 
deze tijd compleet was. Maar 10 minuten 
later gingen we dan toch van start en 
verliep het programma onder leiding van 
Marijke Koot vlekkeloos. Er waren hele leuke 
wedstrijdjes bij en aan het gezicht van menig 
deelnemer kon je zien dat ze het naar hun 
zin hadden.
Gelukkig werkte het weer ook redelijk mee 
zodat de wedstrijden uiteindelijk onder 
droog weer werden gespeeld.

Na de laatste wedstrijd werd er gestart met 
de penaltybokaal en na een aantal spannen-
de rondes werden de winnaars bekend:

1e  Stef de Boer 
2e  Daan Spaans 
3e  Olle van Mastrigt

Al met al was het weer een leuke ochtend 
waarna alle deelnemers werden getrakteerd 
op een fraaie medaille en een zakje snoep. 
Ik denk dat de doelstelling van dit toernooi-
tje wel is gehaald: het samenspelen van 
de kinderen met ouders en opa’s was zeer 
geslaagd.
 
Hierna liep het programma gesmeerd over in 
de zeskamp, georganiseerd door Remco en 
Anita. Dat ze hier behoorlijk wat tijd in had-
den gestoken, bleek wel uit het feit dat alles 
perfect geregeld was. Er waren uiteraard 
ook 2 spektakel-onderdelen waar, naar ik 
dacht, de meesten toch wel wat langer ble-
ven hangen dan normaal op een onderdeel: 
onder andere het buikschuiven in de bagger 
en het kussengevecht op de evenwichtsbalk 
boven het zwembad. Dat de deelnemers nat 
werden, was geen probleem aangezien het 
inmiddels buiten ook niet meer droog was. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken die het mo-
gelijk heeft gemaakt om deze dag in elkaar 
te zetten met name ook het barpersoneel! 

Namens de Evenementencommissie wens ik 
iedereen een fijne vakantie toe!
Groeten Wim van der Meij
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De doelstelling van dit jaar was 

duidelijk. Handhaven in de 

derbyrijke derde klasse. 

Doelstelling duidelijk niet gehaald 

maar de stappen richting de 

bedoeling zijn gezet. Dat verdient 

een nadere uitleg.

Doel versus bedoeling? 
Om het verschil tussen een doelstelling en 
de bedoeling te begrijpen, duiken wij eerst in 
de theorie achter dit fenomeen. Het boek 
van Wouter Hart ‘Verdraaide Organisaties: 
terug naar de Bedoeling’ zal mij altijd 
bijblijven en heeft mij bijvoorbeeld geleerd 
dat doelstellingen misleidend kunnen zijn. 
Wij vragen ons te weinig af wat het waarom 
is achter deze doelstellingen. Door vaker de 
waaromvraag te stellen, kom je tot de 
conclusie dat je misschien de doelstellingen 
wel hebt gehaald maar dat je nog niet bijna 
het plezier eraan beleeft dat je in eerste 
instantie had bedacht. Want wat was 
eigenlijk de bedoeling achter die 
doelstelling? Het klinkt bijna filosofisch, 
maar om als kleuters vaker de waaromvraag 
te stellen, is misschien wel de beste 
levensles die ik kan meegeven aan mensen 
in het bedrijfsleven maar toch zeker ook in 
het privéleven.

Een laagdrempelig voorbeeld:  
Je organiseert een fietsvakantie. Je stelt 
jezelf het doel om iedere dag 60 km te 
fietsen. Vervolgens loop je tegen allerlei 
calamiteiten aan. Het is wat wisselvallig 
weer, harde wind, hier en daar een bui, lekke 
band, griepje etc. Met veel tegenzin heb je 
toch die doelstelling gehaald. Maar ben je 
tevreden? Wat was nou eigenlijk de 
bedoeling? Waarom ging je op fietsvakantie? 

Ging je niet op fietsvakantie om heerlijk te 
genieten van het buitenzijn en vooral tot rust 
te komen? Waarom heb je jezelf de 
doestelling van 60 km per dag opgelegd? 
Waarom heb je hem niet bijgesteld? Oftewel; 
een keurig voorbeeld van ‘doestelling 
gehaald maar de bedoeling niet’.

Het seizoen van Bernardus 1 
Oké, terug naar voetbal. Nu is het seizoen 
2015-2016 van Bernardus Heren 1 een 
voorbeeld dat precies andersom is. De 
doelstelling was handhaven, dat is duidelijk 
niet gelukt. De bedoeling, misschien 
onbewust, daar is keihard aan gewerkt.

Wij wisten dat het een moeilijk seizoen ging 
worden. Als zevende gepromoveerd naar de 
derde klasse. Een klasse waar de onderste 
drie teams rechtstreeks zouden degraderen. 
Dan waren er nog twee plekken te behalen 
voor de strijd om promotie/ degradatie 3e - 
4e klasse. Als ik heel eerlijk ben, wist ik wel 
dat wij ergens tussen deze vijf teams zouden 
eindigen. De trainers en leiders hebben ons 
gedurende het seizoen vaak gewezen op de 
positie ten opzichte van onze concurrenten. 
Er waren mogelijkheden om de aansluiting te 
zoeken. Tegen onze directe concurrenten 
hebben wij het redelijk gedaan en punten 
gepakt. Wij hebben echter niet of nauwelijks 
gestunt tegen de betere teams. Dan wordt 
het verschil te groot, haak je af en eindig je 
met een paar droevige wedstrijden…

Als je dat hoort dan denk je dat het een 
somber seizoen is geweest. Toch waren er 
veel positieve kanten van een seizoen in de 
derde klasse. Vriendschappelijke potten 
voetbal met een beduidend hoger tactisch 
en conditioneel niveau dan de jaren ervoor. 
Jongens waar je vroeger in de jeugd al tegen 
speelde of bij op school hebt gezeten. Na 
afloop van de wedstrijd was er dan altijd de 
ruimte om elkaar complimenten te geven en 
die waren van beide kanten oprecht. Ook 

bleven de andere teams hangen in de 
kantine voor een lekker biertje. Deels uit 
beleefdheid en respect en natuurlijk gewoon 
voor de gezelligheid. Ook de scheidsrechters 
zijn vaak te vinden in de kantine. Dit was ik 
een tijd niet meer gewend in die vierde 
klasse. Ik ga ook met tegenzin terug. Dat 
mogen jullie best weten.

Wij mogen daarbij niet vergeten dat 
Bernardus 1 een relatief jong team is. 
De hechte en legendarische generatie van 
Bas van der Zon is inmiddels wat jaartjes 
gestopt. Daarna is er veel verloop en 
gelukkig ook wat instroom geweest. 
Dat betekent dat je met een nieuwe groep 
iets op moet bouwen. Niet alleen op het veld 
maar ook daarbuiten. Van een afstand hoor 
ik jullie al zeggen ‘die gezelligheid en biertjes 
drinken is geen probleem’. Maar echt waar, 
er is meer dan dat. Het vraagt ook om 
acceptatie van bepaalde rollen in een elftal. 
Je moet wat tegen elkaar kunnen zeggen 
zowel in het veld als buiten het veld. Als 
speler van het eerste draag je ook een 
bepaalde verantwoordelijkheid. Of je nou 
iets terugdoet voor je club, de jeugd, de 
bardiensten of veel organiseert binnen je 
eigen team. Het hoort er allemaal bij. 
Soms begint deze acceptatie juist buiten het 
veld in kroeg. Ik heb ook duidelijk gezien dat 
hier in deze groep de afgelopen 2 jaar 
stappen in zijn gemaakt. Wel zit hier nog de 
meeste marge om in de toekomst succes te 
behalen. Voor mij zijn kleine stukken 
verantwoordelijk heid de basis om een 
onderdeel te zijn van een groep. Wanneer je 
dat gevoel ervaart, verschuift vanzelf de 
prioriteit wat meer naar voetbal dan de 
nachtelijk uren in de bar. Volgend jaar komen 
er gelukkig weer wat nieuwe spelers bij. 
Dit zijn veelal bekenden van elkaar waardoor 
de stap naar acceptatie en harmonisatie en 
dus keiharde punten al is gezet.

De sfeer is in positieve zin gegroeid. Toen ik 

net mijn entree maakte bij Bernardus 1 
trainde ik mee op de donderdagen. Ik wist 
niet wat ik meemaakte. Niet alleen werd er 
fanatiek door twee volle selectie-elftallen 
getraind, ook zat na afloop de kantine vol en 
onder de bezielende leiding van Marc 
Beinders werden de nodige pilsjes 
genuttigd. Daarna is dit een aantal jaren een 
stuk minder geworden. Toch heb ik de 
afgelopen jaren weer wat leuke activiteiten 
gezien zoals hapjes, dammen, karaoke enz. 
De Bierpong-wedstrijd is toch nog altijd een 
van de betere. Voor tips en trucs verwijs ik je 
overigens door naar de familie Van Dam.

Al die secundaire elementen van het voetbal 
zijn dus eigenlijk in positieve zin geroeid dit 
seizoen. Het voetbal zelf heeft de trainer ook 
weten te verbeteren. Als je kijkt naar onze 
directe concurrenten, denk ik dat wij het 
meest verzorgd voetbal hebben gespeeld. 
Misschien wilde het niet altijd lukken of zo 
doen overkomen maar er zijn wel degelijk 
stappen gemaakt. Jonge jongens die eerst 
duidelijk moesten wennen, zijn door 
vertrouwen nu niet weg te denken in het 
basiselftal. Dat zijn de kleine dingen die wij 
vast moeten houden en waarderen.

Maar goed, kleine dingen waarderen is 
belangrijk. Toch vind ik het helemaal kut om 
naar die vierde klasse te gaan. Wel geeft dat 
extra motivatie om naast de kleine stapjes 
die zijn gemaakt weer eens te werken aan 
wat resultaten. Dat moet ook kunnen in de 
vierde klasse. Ik heb alle vertrouwen in de 
nieuwe staf onder Marcel Vondeling. Ik weet 
zeker dat hij veel positieve energie gaat 
brengen en goed passend is voor een 
relatief jonge selectie.

Relevante clubzaken 
Marcel draait momenteel een fantastisch 
seizoen. Op het moment van schrijven, staat 
hij met de A1 in de bekerfinale. Ik hoop voor 
die jongens dat zij de beker winnen maar 

Met overtuiging gedegradeerd
en toch heb ik enorm van dit seizoen genoten!
Een terugblik op het seizoen door Stef Schinagl
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anders is het al een prestatie op zich. Dus bij 
deze hoe dan ook gefeliciteerd mannen.

Ik wil overigens niet zeggen dat ik het ermee 
eens ben om te kiezen voor een sterke A1 
boven een brede selectie met twee elftallen. 
Die keuze heeft wel gevolgen gehad voor de 
selectie. Dat is geen hogere wiskunde want 
dit is een probleem waar veel ‘dorpsclubs’ 
mee te maken hebben. Wij hebben er dan 
ook veel last van gehad. De 
concurrentiestrijd is weg en dat zie je in alles 
terug. Er wordt minder getraind, minder 
fanatiek getraind, minder rekening gehouden 
met de wedstrijd zondag etc. Uiteindelijk is 
het zelfs lastig om een eerste elftal op de 
been te krijgen. Dit kost gewoon keihard 
punten. Daarnaast zijn een aantal trouwe 
spelers uit het tweede elftal beschadigd. 
Jongens die misschien na meer dan vijf jaar 
hebben geaccepteerd niet te worden 
geselecteerd voor het 1e team en toch altijd 
twee keer in de week komen trainen. Die 
jongens moesten ineens een ander team 
gaan zoeken. Ik hoop echt dat wij als club in 
de toekomst hier meer aandacht aan 
schenken want deze keuze komt 
ongetwijfeld op termijn weer terug. Maar ja, 
de beste stuurlui staan aan wal en van een 
afstand, zeker achteraf, is het makkelijk 
praten. Toch vond ik dit wel een mooie 
gelegenheid om voor de laatste keer over 
dat onderwerp mijn hart te luchten.

Over stuurlui gesproken. Ieder draagt op zijn 
manier bij aan het bijzondere clubje 
Bernardus. Dit kan door bijvoorbeeld stukjes 
te schrijven in ditzelfde blad dat Zaterdag 
Heren 1 nog wel een serieuze kans zou 
maken tegen Zondag Heren 1. Ik moest daar 
zelf wel om lachen. Ik snap dat het er op een 
zaterdag misschien soms fancy uitziet (en 
gezellig is) maar nu is het op een dergelijk 
niveau zelfs voor de gemiddelde 
schoonmoeder mogelijk om de tegenstander 
met een strandbal in een telefooncel te 
dollen (zoals Ronald Rosdorff altijd zei). Wat 
ik eigenlijk wil zeggen, is dat er groot verschil 
is in de ruimtes die je hebt op het veld. Ik 
denk dat het niveau van Zondag Heren 1 
nog weleens wordt onderschat. Maar goed, 
helemaal gelogen was dat stuk ook niet. Het 
is inderdaad jammer dat een aantal zeer 
getalenteerde jongens zich hebben laten 
verleiden voor misschien wel het gezelligste 

elftal van de club (Bob Toor, dit gaat niet 
over jou).

Het zijn ook die stuurlui, welke iedere 
zondag de scherpe analyses over de 
wedstrijd voeren. De bekende uitspraken 
van de nu al legendarische Marc Beijnders 
als: “Heb je meegedaan vandaag dan?”en 
“Ach, doelpunten kan je niet houden”, de 
veteranen die met een gezonde dosis 
gevatte opmerkingen de scheidsrechter altijd 
weer in het zonnetje weten te zetten… Maar 
ook de trouwe supporters die geen kind of 
kleinkind in het elftal hebben en toch iedere 
week, uit en thuis er voor ons staan. 
Natuurlijk ook de vele vrijwilligers die zelfs 
bereid zijn in de doordeweekse avonden de 
bar open te houden of Ans van der Linden 
die die de kantine van de club heeft 
omgetoverd tot bedrijfsrestaurant. Voor die 
mensen heb ik echt respect en waardering. 
Ieder van deze stuurlui dragen op een 
bijzondere manier bij aan de club en dat 
moet worden gekoesterd.

Geheel terzijde: Gerbrand is erachter 
gekomen dat de zus van Ans half Japans is 
(Ans begrijpt deze grap nog steeds niet, 
Gerbrand legt hem graag nog eens uit).

De Staf 
Dan kom ik op de staf van het eerste elftal. 
Ronald Rosdorff is een trainer die mij heeft 
laten debuteren alweer meer dan 6 jaar 
geleden. Na Bernardus heeft hij een 
prachtige trackrecord van een aantal 
kampioenschappen en promoties op zijn 
naam weten te zetten. Daarbij ook de scherp 
uitgerekende promotie van Bernardus naar 
de 3e klasse. Ronald is een ervaren trainer en 
ik heb veel respect voor hem. Voor mij heeft 
hij na wat sombere jaren het plezier 
teruggebracht in het voetbal. Ronald stopt 
niet alleen veel tijd in het tactisch spel, maar 
besteedt ook veel aandacht aan het gesprek 
in de groep. Bij een jonge selectie is dit ook 
nodig en inderdaad, zo werk je langzaam 
maar zeker aan de bedoeling. Ik vind het 
knap hoe de trainer met positieve energie 
richting de groep, het seizoen heeft 
afgemaakt. Ik wil hem hartelijk bedanken 
voor de afgelopen jaren. Ook zijn vocabulaire 
is van onschatbare waarde. De wedstrijd-
bespreking is dan altijd weer een element 
om naar uit te kijken. De thuiswedstrijden 

zijn voor Ronald lastig want dan zit de Pupil 
van de Week erbij. Soms leer ik woorden en 
vooral woordcombinaties waar ik nog nooit 
eerder van had gehoord. Bijvoorbeeld: 
Flegmatieke Palinglip. Delen van het woord 
kan ik redelijk begrijpen maar zelfs Google 
weet geen raad met deze woordcombinatie. 
Indien Google er geen antwoord op weet, 
heb ik weer een leuk koosnaampje voor mijn 
vriendin. Zo vocabulairevaardig als hij soms 
kan zijn, zo plat is hij het andere moment. Hij 
blijft een Leidenaar. Toen hij mij via de mail 
vroeg dit stuk te schrijven en ik met ja 
beantwoordde, schreef hij (en ik citeer):

Top, en niet te negatief over de 
trainer anders schop ik je voor je 
ballen. Met vriendelijke groet, 
R(onald) Rosdorff Manager Innen.

Enfin, wij zetten onze trainert op ons 
jaarlijkse weekendje weg nog in het 
zonnetje. Daar kijk ik nu al naar uit. Ronald 
zwaait na dit seizoen af en gaat in 
Koudekerk zijn talent vertonen bij het tweede 
elftal. Nu is overstappen van Koudekerk naar 
Bernardus vooralsnog niet heel succesvol 
gebleken maar ja. Veel succes Ronald!
Een kort en toch bijzonder woord van dank 
gaat uit naar onze grensrechters en 
verzorgers Eric, Henk en Hans. Dat zijn 
namelijk niet de klusjes waar mensen voor in 
de rij staan. Toch zijn zij al weer een aantal 
jaren actief. De stille krachten zoals onze 
vereniging er zoveel heeft.
Dat rijtje sluit ik af met een bijzonder woordje 
van dank voor de Humberto Tan van 
Bernardus. Humberto is ondernemend en 
talentvol. Hij kan dansen, presenteren op 
zowel radio en televisie. De Humberto Tan 
van Bernardus heeft misschien wel meer 
talent. Hij heeft misschien niet zo een 
atletisch lichaam of gezond kleurtje maar hij 
was wel prominent lid van het bestuur, 
gewaardeerd lid van de COTO, leider van 
zijn (naar eigen zeggen) in de toekomst in 
het eerste spelende, zeer talentvolle zoon, 
leider van het eerste elftal, organisator van 
vele activiteiten en weekendjes weg, 
financieel beheerder van de ‘selectie pot’ en 
jaaaa… Hij kan na heel veel biertjes ook een 
beetje dansen. Ik heb het natuurlijk over de 
enige echte Bram Schakenbos. Bram is zo 

betrokken bij de club dat hij voor mij de 
Vrijwilliger van het Jaar is. Om een beeld te 
geven van hoe betrokken Bram is: Bram 
ging de laatste selectiewedstrijd van dit 
seizoen nog mee uit eten. Zoals wij van hem 
gewend zijn, hij is er altijd bij. Het is dan ook 
bijna hartverscheurend om hem nog net niet 
in tranen te horen vertellen hoe jammer hij 
het vindt dat veel van zijn taken na dit jaar 
voorbij zijn.

Het neerleggen van een aantal taken van 
Bram, had met meer vreugdelijke fanfare 
kunnen worden gevierd. Dat zullen we zeker 
op gepaste wijze overdoen. In andere 
woorden: wij zorgen dat alle faciliteiten op 
het weekend weg daar zijn, zodat het 
onderontwikkelde talent van Bram weer 
boven komt drijven, hij de kroegen plat 
danst, de straten van Eindhoven onveilig 
maakt, je hem kwijtraakt maar hij in de 
Kebab-tent blijkt te zitten waar hij zijn 
tweede broodje aan het vermalen is (zonder 
sambal), besluit de taxichauffeur niet te 
betalen voor zijn slordige rijgedrag, al 
snurkend wat bomen omzaagt en als eerst 
de volgende ochtend fris en fruitig een potje 
koffie zet. Dat is de Bram die ik mij graag 
herinner. Ik weet zeker dat Bram nog veel 
goede dingen voor de club gaat doen.
Bram bedankt!

Tot slot 
Zoals blijkt uit dit verhaal. Voetbal (of sport) 
is meer dan een spelletje van 90 minuten. 
Voetbal is een sociale bezigheid waar veel 
touwtjes aan elkaar worden geknoopt en 
veel samenkomt op maatschappelijk gebied. 
Het vraagt om aandacht voor ontwikkeling 
van jeugd binnen en buiten het veld, respect 
voor elkaar, voor vrijwilligers, clubhelden etc. 
Ik vind dat mijn club Bernardus hier een 
bijzondere bijdrage aan levert. Veel 
tegenstanders onderschrijven de sfeer op 
het prachtige complex. Ieder lid of 
toeschouwer maakt daar onderdeel vanuit. 
Hoe deze aspecten bij elkaar komen, maakt 
dat voor mij het afgelopen seizoen mijn 
bedoeling grotendeels is gehaald. 
Nogmaals; ik heb genoten. Met die energie 
kijk ik onder de leiding van Marcel Vondeling 
uit naar weer een seizoen met veel plezier 
(en vanzelfsprekend resultaat).

Veel Succes!
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Desondanks speelde Bernardus vanaf de 
aftrap overduidelijk voor de winst. Goed 
positiespel en rushes langs de zijlijn van de 
backs Daniëlle Kortekaas en Pien Hillemans 
zorgden regelmatig voor gevaar. Ook op het 
middenveld werd Beesd compleet overlo-
pen. Mooie steekpasses van Saskia Jansen 
en Kim Minnee resulteerden in kleine kansen 
voor buitenspelers Roxanne Enter en Lisa 
Hogenboom. Deze kansen werden helaas 
nog niet benut, maar in de 12e minuut was 
het dan toch raak. Na een mooie actie van 
Daniëlle aan de rechterkant, belandde de 
bal via de tegenstander voor de voeten van 
Aniek Honsbeek, die de keeper kansloos liet 
met een hard schot in de lange hoek: 1-0. 
Ook na deze openingsgoal bleef Bernar-
dus goed voetballen en jaagde de ploeg op 
meer doelpunten. Na een prima corner van 
Melanie de Jong, kopte aanvoerster Lizette 
Hanselaar helaas net over. Toch kon er vlak 
daarna alweer gejuicht worden. Kim gaf de 
bal perfect voor, waarna Lisa kon binnen-
schieten: 2-0.

Keepster Savina Heersma, die een sterk sei-
zoen doormaakt en slechts 7 doelpunten in 
18 wedstrijden heeft geïncasseerd, had deze 
wedstrijd weinig tot niks te doen. Dit was 
onder andere te danken aan het sterke spel 
van het centrale verdedigingsduo, gevormd 
door Lizette en Melanie. Ook Irma Sling-
erland, die als middenvelder kort voor de 
verdediging speelde, won bijna al haar duels 
en veroverde veel ballen. Verder werd er de 
hele eerste helft door Bernardus hoog druk 

gezet en lukte het Beesd nauwelijks om van 
de eigen helft af te komen.

Vijf minuten voor rust werd de wedstrijd al 
beslist. Na wederom een goede corner van 
Melanie, wist Saskia hard raak te koppen: 
3-0.

Na de rust bleef Lizette achter in de kleed-
kamer en kwam Martine Harkes voor haar 
in het veld. Ondanks dat het spel van Ber-
nardus gedurende de tweede helft minder 
goed was dan in de eerste helft, kreeg de 
ploeg nog veel kansen. Mooie acties van 
onder andere Pien, Saskia en Roxanne re-
sulteerden echter helaas niet in doelpunten. 
In de 70e minuut probeerde Aniek het maar 
eens van afstand. De keepster van Beesd 
zat ernaast en de bal vloog mooi tegen het 
net: 4-0. Met deze stand op het scorebord, 
kon trainer Patrick Kuipers met een gerust 
hart Irma naar de kant halen. Britt de Boer 
kwam voor haar in het veld en zij maakte het 
de verdediging van Beesd direct moeilijk met 
een aantal goede acties. Tien minuten voor 
tijd bekroonde Melanie haar sterke optreden 
door van afstand de bal prachtig binnen te 
schieten: 5-0. Na dit laatste doelpunt, kreeg 
Saskia nog een publiekswissel en kwam Na-
dine van Dam voor haar in het veld.
Na het laatste fluitsignaal volgde de ontlad-
ing bij de dames en de trainer. Een sterk 
seizoen, waarin hard getraind werd en de 
nadruk werd gelegd op goed positiespel, is 
beloond met het kampioenschap en promo-
tie naar de 2e klasse!

Bernardus Dames 1 ongeslagen kampioen!

Drie wedstrijden voor het einde van de competitie 
stond voor Bernardus Dames 1 de kampioenswedstrijd 
al op het programma. De ploeg van trainer Patrick 
Kuipers had, op een gelijkspel na, alle wedstrijden 
gewonnen en wist dat één punt tegen Beesd genoeg 
zou zijn om het kampioenschap binnen te halen.
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Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Bernardus Dames 1 seizoen 2015-2016
Een terugblik door Lizette Hanselaar

Na vorig seizoen afscheid te hebben genomen van een aantal waardevolle speelsters voor 
ons team en de trainer, was het dit seizoen afwachten hoe we het zouden gaan doen. 
Dat we het goed zouden doen in de 3e klasse, hadden we aan het begin van het seizoen 
al verwacht. Persoonlijk vind ik dat we nooit uit de 2e klasse hadden mogen degraderen, 
dus dit was het seizoen waarin we weer zouden moeten gaan promoveren.
 
Met Patrick voor de groep werd al snel duidelijk dat het een ander seizoen zou gaan wor-
den. Aanvallender voetballen en meer risico nemen was de tactiek die er vanaf de eerste 
training in werd gebracht. Een beetje huiverig en soms wat wennen om je speelster achter 
te laten om zelf mee te gaan doen met de aanval. Bij verkeerde overname of een snelle 
omschakeling van de tegenpartij zou onze verdediging in ondertal kunnen komen te staan 
maar in de praktijk bleek dit amper te gebeuren. Deze manier van spelen bood veel meer 
kansen en daar gingen er altijd wel een paar van in. Het middenveld en de verdediging 
stonden goed, waardoor keepster Savina het saaiste seizoen van haar leven heeft gehad.
 
Resultaat is dat we op 15 april ongeslagen kampioen zijn geworden in de derde klasse 
en dus volgend jaar weer in de 2e klasse gaan uitkomen. Het kampioenschap is mede te 
danken aan Dames 2. Regelmatig kampte Dames 1 met geblesseerden of speelsters die 
op reis of stage waren waardoor de aanvulling vanuit Dames 2 onmisbaar was! 
 
Kortom: een mooi en goed seizoen dat we volgend jaar zeker door gaan zetten! 

Barpersoneel voor zaterdag

Bestuurslid PR/Sponsorcommissie

Penningmeester

Bestuurslid Dames en Meisjes

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

Vacatures
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Bernardus feliciteert  haar kampioenen!

Bernardus F4 en Bernardus Dames 1 Bernardus E1 en Bernardus Heren 8
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door Dirk Jansen

Peter Spaan, filiaalmanager  

van Jumbo supermarkt  

Hazerswoude-Rijndijk, heeft onlangs 

te kennen gegeven aan  

Ans van der Linden meer aan 

sponsoring bij S.V. Bernardus  

te willen gaan doen.  

Tijd voor een gesprek en een 

nadere kennismaking.

Sinds een jaar of vijf is de Jumbo gevestigd 
aan de Da Costasingel in Hazerswoude-
Rijndijk. Jumbo is de opvolger van Super de 
Boer en daarvoor de C1000.  
Het gezicht van de Jumbo in ons dorp is 
Peter Spaan, 63 jaar, getrouwd en vader 
van twee zoons die beide ook actief zijn in 
het supermarktwezen, en al ruim 45 jaar 
werkzaam in de levensmiddelenbranche. 
De gedreven filiaalmanager is ooit begonnen 
bij de Autorama in Wassenaar en is 28 
jaar actief geweest bij de Dagmarkt in 
Voorhout. Dit familiebedrijf was ooit sponsor 
van het wereldberoemde dweilorkest 
(bekend van het schaatsen) Kleintje Pils. 
Daarnaast heeft de Sassenheimer in een 
rits van supermarkten gewerkt in Noord- 
en Zuid-Holland. Werken in een dorp met 
een dorps karakter en betrokkenheid bij 
het maatschappelijk leven (net als S.V. 
Bernardus) zijn speerpunten voor Peter, 
die aangeeft dat de klant altijd centraal 
staat bij Jumbo. Luisteren naar de klant, 
duurzaamheid, klanttevredenheid en een 
goede sfeer in de winkel staan, naast de 

zeven zekerheden, hoog in het vaandel bij 
het Veghelse familiebedrijf van de familie 
Van Eerd, die inmiddels 597 vestigingen in 
ons land hebben en daarmee de 2e speler in 
de markt zijn.

Wat doet een groot bedrijf als Jumbo 
zoal aan sponsoring?

Naast de sponsoring van de protour wieler-
ploeg Lotto/ Jumbo en de schaatsploeg 
met dezelfde naam, is Jumbo ook actief in 
de autoracerij en wel als sponsor van onze 
nationale trots Max Verstappen.

Ook op lokaal niveau is Jumbo als sponsor 
van goede doelen actief en zoals eerder 
gezegd betrokken bij het maatschappelijke 
leven. Bij Jumbo Hazerswoude-Rijndijk zijn 
een flink aantal medewerkers werkzaam 
die lid zijn van S.V. Bernardus (“Iedereen 
hier heeft met Bernardus te maken”) en 
de optelsom was voor Peter dan ook snel 
gemaakt; Jumbo en SV Bernardus gaan 
hand in hand verder. Jumbo is niet van plan 

Hazerswoude-Rijndijk nieuwe sponsor diverse evenementen

als shirtsponsor op te gaan treden of een 
geldbedrag te schenken. 
Wat Jumbo (ook al adverteerder op de 
Bernardus-site) wel wil gaan doen, is het 
sponsoren van diverse evenementen, 
middels het schenken van producten/ 
goederen; te denken valt aan vlees 
en barbecuebenodigdheden voor de 
diverse barbecues die we regelmatig bij 
onze vereniging hebben, schenking van 
schoonmaakmiddelen en prijzen voor 
de bingoavonden. Zo sponsort Jumbo 
de hoofdprijs voor de bingo voor het 
komend seizoen: een winkelwagen vol met 
levensmiddelen en was tevens al sponsor bij 
de 1e en 2e editie van de Open Bernardus-
tijdrit.

De overeenkomst is een mondelinge en aan-
gegaan voor onbepaalde tijd.
SV Bernardus is blij met Jumbo en hopelijk 
is Jumbo ook blij met S.V. Bernardus.



40 41

Rond de klok van zes stond er een Chinees 
buffet klaar van Hou Sing en heerlijke sala-
des van Slagerij De Vries, hier werd volop 
van genoten. Na het eten kwam vicevoorzit-
ter Pieter van Mastrigt nog even langs om 
Sjaak te bedanken voor zijn jarenlange inzet 
bij de club (55 jaar). Er waren talloze prijzen 
ingekocht en de Jumbo had een winkelwa-
gen met boodschappen gesponsord.
Rond kwart over tien draaide Sjaak zijn 
laatste rondje bingo en gaf de microfoon 
aan zijn opvolgster Marijke Koot. Maar 
voordat Marijke aan de laatste twee rondjes 

begon, richtte Wim van der Meij, namens 
de evenementencommissie, nog even een 
bedankwoordje tot Sjaak. Hiermee was ook 
voor ons helaas een einde gekomen aan de 
goede samenwerking.
Riet Wortman (de vrouw van Sjaak) blijft ons 
overigens wel helpen met de bingo zoals zij 
dat al jaren doet, daar zijn we ook reuze blij 
mee. We kunnen terugkijken op een super 
geslaagde dag/avond, en dit is volgend sei-
zoen zeker voor herhaling vatbaar.

De Evenementencommissie

De laatste Bingo met Sjaak Wortman

Zaterdag 11 juni rond 16.00 uur begon 
Sjaak Wortman met het presenteren van 
zijn laatste bingo, een bijzondere bingo, 
een XXL bingo. De opkomst lag toch nog 
rond de 75 mensen, wat achteraf een 
ideaal aantal bleek. Er werden in totaal 
23 rondes gespeeld en natuurlijk was er 
ook een plantenloterij.
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Van de Jeugdvoorzitters
Even een terugblik op het 
afgelopen seizoen is makkelijk te 
omschrijven: een zeer bewogen 
seizoen voor de jeugdcommissie. 
Zeker al vanaf het begin van het 
seizoen gaat het wel goed maar 
ook moeizaam, het kost allemaal 
verschrikkelijk veel energie voor 
ons en als ik daar aan denk dan 
vraag ik mij af hoe ik het de 
afgelopen 2 jaar zonder Anthony 
heb volbracht, wel met veel 
plezier.

Anthony en ik staan echt samen als 
jeugdvoorzitter en spreken ook alles 
door wat er gebeurt, waarbij Anthony het 
administratieve gedeelte erbij neemt en ik 
zeer makkelijk ben te benaderen via de app 
(bijna alle leden staan in mijn app-contacten) 
en op de club.

Wat er goed is gegaan dit seizoen, zijn 
zeker de prestaties van de jeugdteams: 
veel kampioenen: de E1 en ook in de lagere 
elftallen een kampioen: de F4. Teams die 
ook bovenin hebben meegedraaid, zijn 
de F1, A1 en F3, een sterke serie van de 
mini-pupillen met veel talent, wat dit jaar 
ook nieuw is bij de club. En, op het laatst 
toch weer een grote groep Hummels op 
hoog niveau aan het trainen. Dan nog niet 
te spreken over de meidenelftallen, wat 
fantastisch gaat in aantallen en prestaties; al 
met al heeft Bernardus niet te klagen.
Ook is de A1 fi nalist van de KNVB-beker 
geworden en 2e in de competitie. Dit is 
zeker een knappe prestatie van deze groep, 
waarbij sommige jongens veel weekenden 
ook nog op zondag bij het 1e elftal mochten 
aantreden. Een superontwikkeling voor de 
club met de gedachte dat bijna de hele A1 
naar de senioren gaat en hun trainer ook nog 

gaat proberen deze jongens daar verder te 
ontwikkelen door hoofdtrainer te worden bij 
Bernardus.
Gelukkig zijn we weer in het bezit van een 
Jeugd Technische Commissie waarin nu 
3 leden zitten in plaats van 1 de afgelopen 
jaren, deze jongens zijn nog jong maar gaan 
als een speer en proberen daarmee alles in 
goede banen te leiden en Anthony en mij 
hiermee te ontlasten.
Op het moment van het stukje schrijven, 
zitten we in een drukke periode met 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen: 
elftallen samenstellen, trainers, leiders, 
veldindelingen voor de trainingen, 
kleedkamerindelingen, klasse-indelingen 
enzovoort. Als dit weer voorbij is, zijn we ook 
wel aan vakantie toe. Ik moet wel zeggen dat 
het fi jn is om het met meerdere mensen op 
te pakken want anders blijven er toch te veel 
zaken liggen of zijn te laat klaar.
Ook wat jeugdtrainers aangaat, gaat het nog 
goed, jongens uit de selectie die ook hun 
kennis en vaardigheden over willen dragen 
aan de jonge talenten van Bernardus, die 
hen op zondag weer zitten aan te moedigen. 
Het is gebleken dat dit een succesformule 
is en wij hopen dat dit nog jaren door mag 
gaan, deze inzet van de selectiespelers bij 
de jeugd.

Wat niet goed is gegaan dit jaar, is het 
materiaal verzorgen. NIET de kleding, dat 
is echt allemaal nieuw, TOP!! Er is overal te 
weinig van geweest of niets, ballen te weinig 
of weg in andere hokken, hesjes zoek, wel 
hoedjes, geen hoedjes. Maar ook hiervoor is 
de oplossing in huis: nu zijn we bij Bernardus 
in het bezit van 2 materiaalmannen die dit 
gaan verzorgen en er nu al mee bezig zijn. 
Dus, bij de aftrapbijeenkomst op maandag 
22 augustus 2016 is alles geregeld.
Iets wat mij nog wel van het hart moet, is dat 
we bij Bernardus altijd moeten kijken naar 
‘waar kunnen wij ons nog verbeteren als 
club en het iedereen nog meer naar de zin 
maken’. Ook al lukt dit jammer genoeg niet 
altijd voor iedereen, hierbij zijn wij zeker ook 
afhankelijk van de leden, spelers, ouders 
en vrijwilligers en iedereen die Bernardus 

een warm hart toe draagt. Waarom haal 
ik dit aan? In alle leeftijden zie ik toch een 
verandering van interesses en gedrag bij 
de kinderen. Ik snap dit ook: er is meer dan 
voetbal tegenwoordig, wat zouden we zijn 
zonder tablet en telefoon, ook bij de jeugd, 
maar daardoor is het er voor de leiders/ 
trainers niet makkelijker op geworden om 
ze het altijd naar de zin te maken. Iedereen 
bij Bernardus is zich bewust van wat hij aan 
het doen is en met de beste bedoelingen, 
daar staan wij als jeugdcommissie achter. 
Als daar twijfel over mocht ontstaan, spreek 
daar de juiste persoon op aan en probeer 
dit, door hierover in gesprek te gaan met 
degene die het aangaat, op te lossen. Als 
dit niet mocht lukken, waardoor dan ook, 
zijn Anthony en ik altijd te bereiken. Maar 
wat er steeds vaker gebeurt, is dat het via 
andere personen gaat en het verhaal op 
een gegeven moment al 3 keer zo erg. Zo 

ontstaat er veel onrust in de club, wat niet 
nodig is en waardoor er niet 1 persoon 
ontevreden is maar meerderen.

Ook wij maken fouten als jeugdcommissie, 
daar lopen wij niet voor weg en daar mogen 
wij ook altijd over aangesproken worden. 
Maar juist daarin is Bernardus altijd sterk: 
het communiceren naar elkaar. En dat wil ik 
er wel graag in houden.

Wij wensen iedereen een fi jne vakantie 
namens de jeugdcommissie en iedereen 
bedankt voor zijn inzet bij de mooiste club 
van de regio… SV BERNARDUS!
Tot volgend seizoen.
 
Met vriendelijke groet,

Dick Straathof
Jeugdvoorzitter

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  
	  

Vrijdag(1(juli(vanaf(15.30(bij(Bernardus!(

Programma'1'juli,'vanaf:'
15.30'uur' 'Start'ac9viteiten'voor'onder<'en'bovenbouw'
17.30'uur' 'Drankjes,'hapjes'(pannenkoeken,'BBQ)'en'muziek'
'

Doel:'Gezelligheid'en'Unicef'steunen'
Voor:'Kinderen,'ouders,'vrienden,'familie,'iedereen'is'welkom!'
Mede'georganiseerd'door'Unicef,'basisschool'en'andere'(sport)clubs''
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Team

Zaterdag 16 april heeft de F4 zijn kampioensfeestje gevierd als ongeslagen heer-
sers van hun poule (één keer gelijk en de rest gewonnen). Maar wie zijn deze ta-
lentvolle jongens, en welke briljante begeleiders halen wekelijks het beste uit ze? 
Het team is een mooie mix van ervaren F spelers en eerstejaars die elkaar goed 
aanvullen. Met Arjan als trainer en Antoine, Carol en Ilja als hulptrainers zijn ze al-
lemaal goed vooruitgegaan. Bij de wedstrijden worden de trainers nog bijgestaan 
Sandra (de begeleider) en een trouwe supportersclub van ouders en het resultaat 
mag er zijn. En dan nu natuurlijk de jongens zelf:

Liggend:

Siem “de onnavolgbare” - Vooral op het mid-
denveld en voorin te vinden, en pikt zijn goals 
mee als hij het op zijn heupen heeft. Kan onna-
volgbare schijnbewegingen maken, soms ook 
voor hemzelf.

Daan “de locomotief” - Een echte alleskunner 
die kan keepen, verdedigen en scoren. Als Daan 
op dreef is worden er meters gemaakt naar de 
bal en met de bal, liefst langs de lijn.

Staand/zittend:

Nout “de stille kracht” - een ijzersterke wer-
ker die meestal achterin of op het middenveld 
staat. Moeilijk te passeren, altijd waardevol in de 
opbouw van een nieuwe aanval en scoort af en 
toe zelf. 

Levy “De keepersnachtmerrie” - Als keepers 
een nare droom hebben, dromen ze over Levy. 
Meestal voorin te vinden en een echte goaltjes-
dief, maar ook op doel staat hij zijn mannetje. 

Mark “komt-dat-schot” - Mark is niet vies 
van een mooie dribbel, maar het zijn vooral zijn 
kanonharde schoten waar je hem aan herkent. 
Mark scoort van alle hoeken van het veld.

Thijmen “de pitbull” - Kom je met bal op de 
helft van bernardus F4? Nog voor je het bordje 
“hier waak ik” gelezen hebt staat Thijmen voor 
je neus. Je mag er wel langs, maar niet met een 
bal.

Diesel “de rots” - Vooral op doel te vinden 
dit seizoen. Diesel heeft een aantal mooie en 
belangrijke reddingen verzorgd. Maar ook als hij 
veldspeler is kan je op hem bouwen. 

Ethan “kusje-er-op” - Altijd vol goede zorgen 
bij blessures van medespelers. Aardige jongen, 
maar voor je het weet is je bal afgepakt en 
doorgetikt naar de F4 voorhoede, en soms 
scoort hij zelf.
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Afsluitende training minipupillen
Na een leuk en sportief goed seizoen stond woensdagavond 25 mei de afsluitende training 
voor de minipupillen op het programma. Dit zou een training zonder bal worden. Meestal zijn 
dat geen leuke trainingen aangezien er dan een hoop loopwerk moet worden verricht. Dat 
loopwerk zat ook in het programma, maar ook nog wat andere leuke dingen. De ouders waren 
al geïnformeerd om de kids kleding aan te doen die nat mocht worden en schoenen aan te 
doen die stevig vast zitten! 

Na wat eerst kleine hindernissen 
bij Bernardus op het terrein komt 
de eerste echte uitdaging. Over de 
balk de polder in. Enkele jongens 
gaan de uitdaging aan, terwijl het 
grootste gedeelte de veilige weg 
kiest en door het veld gaat. 
Het eerste natte pak wordt bij de 
balk al gehaald.

Vanuit dit punt begint de duurloop over het Oostvaart-
pad naar het viaduct die onder de N11 door gaat. 
Onderweg worden nog wat echte behendigheidsoefe-
ningen gedaan om zo de coördinatie te verbeteren.

Net voorbij het viaduct steken we het bruggetje over om zo de polders 
in te gaan. En daar wachten de eerste sloten op ons! De één wat gro-
ter dan de ander, ook is het ene kind wat enthousiaster dan de ander. 
We laten iedereen zijn eigen keuze maken. Vandaag hoeft er niet perse 
naar de trainer geluisterd te worden. We moeten 5 sloten over om 
bij de boer te komen die met zijn quad, een bal en wat paaltjes klaar 
staat. Deze sloten worden dan ook door de meesten met volle over-
tuiging genomen. Over de uitvoering kan gediscussieerd worden maar 
wat maakt het uit. We hebben lol!
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Na een potje paaltjesvoetbal, nog wat sloot-
jes, baby-eendjes bekijken en zelfs een-
deneieren gevonden te hebben, moesten 
we terug. Doorweekt en met baggervoeten 
gingen we weer richting Bernardus maar dan 
moesten we weer eerst over de (zelfs voor 
de trainer te grote) slootjes!

Op de terugweg op het Oost-
vaartpad schrokken enkele 
wandelaars zich rot toen daar 
een groepje mannen met ont-
blote bovenlijven ze tegemoet 
kwam lopen. Echter kwamen zij 
in vrede en wilden ze eigenlijk 
alleen maar snel naar huis om-
dat het toch best koud was.

Dit was voor de mini pupillen de laatste activiteit van het seizoen. We sluiten een leuk jaar af 
en hebben veel zin in het komende jaar. Hoewel de groep gedeeltelijk uit elkaar gaat vallen, 
gaan we elkaar toch veelvuldig tegenkomen volgend seizoen. De groep is uiteindelijk gegroeid 
naar 14 spelers. Hierdoor kunnen we voor volgend seizoen bijna twee complete F-teams 
aanleveren.
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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 3

Afmeldingen Vanaf 25-03-2016 tot en met 02-06-2016

AalstS CFKN344 Rachid van 17-12-1987 Chopinlaan     9 2394 GK 071-3415742

BatelaanS CFKQ23F Arjan 4-7-1979 Bruggestraat     2 2394 BM

BoerT CFYD93Z Antoon de 21-10-1957 Groenendijksepad     5 2394 BZ 071-3414117

BoerD NKNG58S Thijs de 2-12-2003 Hondsdijk   23 2396 HJ 071-3410805

BogerdT NXVJ01C Arjan 7-8-1981 Acacialaan     8 2351 CC

BorkentS FSTP875 Anne 5-11-1993 Burg de Herderplantsoen   48 2396 WZ

BreugelS CFKM19W Gerbrand van 7-9-1986 Rijndijk 144 2394 AL

DahhaneA NKPM28T Aya 30-11-1998 Raadhuisstraat   74 2406 AG 06-46634557

DamS LWTG483 Marije van 18-6-1996 Valeriusstraat   23 2394 XS 071-3415959

Ferreras AmmerlaanE PSCH90G Luca 9-12-2005 Mozartlaan   49 2394 GB 071-3414626

FinkelnbergS CFKQ21D Nik 29-12-1981 Van Lennepdreef   14 2353 NK

FokkerV Arie 11-1-1956 JW Frisoweg   46 2741 BW 0182-616611

FrankrijkerS CFKN414 Stefan de 7-1-1977 Rietveld   10 2391 NJ

GoedeT LZMT78R Jasmijn de 28-1-1996 Rijndijk 140C 2394 AL 071-3411412

HendriksS CFWC86G Daan 25-12-1980 Marienpoelstraat   39 2334 CX

HoogendijkS CFKN57D Lars 11-10-1980 Burg Caan van Necklaan 690 2262 HK

HorstC NSPY93N Jochem van der 27-6-2001 Van Beethovenlaan   56 2394 HD 071-3414130

HuD PKFW81C Ricardo 26-12-2004 Jacques Perkplantsoen   12 2394 VW 071-3414603

JongT CFKL654 Patrick de 29-3-1982 Jacques Perkplantsoen     9 2394 VV 071-3419940

KleinZ Jochem 15-1-1979 Van der Hoevenstraat     9 2313 VA

KlootwijkC NVPJ555 Nick 21-8-2002 Melkweglaan   96 2394 NG 071-5761995

KompierS CFKQ30P Michiel 16-9-1983 Spookverlaat   11 2394 MZ 071-3412573

KortekaasE PKDW41K Sven 16-7-2006 Diepenbrockstraat   35 2394 GV 071-8891948

Kortekaas-HolsbergS PTLK70V Daniëlle 2-1-1981 Diepenbrockstraat   35 2394 GV 071-8891948

KraanS FZFC12T Anita 30-9-1994 Mozartlaan   81 2394 GB

KroonT CFKK66Y Harm 29-1-1981 Den Tollstraat   27 2396 CC 071-8886357

KrosseC MNJL40A Timo 27-3-2002 Van Beethovenlaan   95 2394 HB 071-3412885

KuijperS CFKQ079 Mendel 12-4-1979 De Deel   66 2396 EZ

KuperF QLCZ805 Kay 31-10-2008 Corellistraat   19 2394 GZ 071-5013303

LaanD NWLV39C Rens van der 8-8-2003 Melkweglaan 112 2394 NE 071-3419676

LoenenS FMKP584 Niels van 24-9-1990 Joseph Haydnlaan   43 2394 GJ 071-3414596

MastrigtB LZYR46M Maikel van 21-10-2000 Weegschaalstraat   12 2394 NM 071-5318923

MeerV Koos van der 8-4-1936 Kaarsenmakersstraat     2 2312 SG

Burgerlijke stand
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Afmeldingen Vanaf 25-03-2016 tot en met 02-06-2016

MinneeS CFHS06V Kim 27-12-1988 Veldbloemweg   65 2403 EJ

MinneeD QRJZ85D Theun 16-3-2003 Van Beethovenlaan   85 2394 HB 071-5765155

OostergoV FZCT523 Harry 27-11-1949 Nassaulaan   90 2382 GP 071-5893843

RamdasB MNMW04URohit 15-12-2000 Melkweglaan   57 2394 NL 071-3419639

RamdasB MNMM33Q Avinash 15-12-2000 Melkweglaan   57 2394 NL 071-3419639

SchellingerhoutV CFKP982 Hennie 28-12-1954 Joseph Haydnlaan   22 2394 GM 071-8888272

SluisT FKHH114 Gijs van der 27-4-1991 Achterom   50 2396 VZ

SuijkerbuijkC MJZN65L JJ 19-8-2002 Sweelincklaan   20 2394 GP 071-7852109

TijssenB GMXX58C Ties 18-6-2000 Rijndijk 192 2394 AL 071-3628915

VelzenT FZDZ375 Astrid van 5-6-1980 Aardamseweg   51 2461 CB

VerheulE PBPF90C Tom 3-7-2005 Jan van Eycklaan   24 2391 VN

VerheulF QVWG94L Anna 31-3-2008 Jan van Eycklaan   24 2391 VN

VerkleijD QKYS99D Norah 9-12-2003 Bruggestraat     1 2394 BM 071-3416318

VerkleijD PJZY17Y Sofie 20-10-2003 Vierheemskinderenweg   40 2391 MZ 071-3419567

VisserB MCLT618 Tim 13-12-2000 Rijndijk 278 2394 AP 071-3413403

VriesA LZYR41H Swen de 28-12-1998 Rhijnenburcherlaan   40 2394 CV 071-3416616

ZijderveltB MGXG34V Kevin van 24-3-2000 Marsstraat   44 2394 ND 071-3412135

ZonneveldG QQVP793 Sean 7-1-2002 Weegschaalstraat   13 2394 NM 06-41888270

Nieuwe Leden

AmmerlaanS GHGH49S Mike 21-9-1996 Albert Verweijstraat     6 2394 TM

BaatjeE PWMF687 June 27-11-2006 Groenhof   40 2394 AT 071-3419118

BergeS FQJD39A Rominy van den 15-6-1993 Hoogewaard 100A 2396 AK

BoerF PSPM40F Bente de 8-5-2007 Busken Huetstraat   25 2394 TD

BrinkD RRLC90Z Iris ten 20-6-2004 Chopinlaan   24 2394 GL 071-3413446

BruinF RRLD22B Jazlynn de 24-10-2009 Zonneveldhof   21 2394 CZ

FigeeH Freek 13-1-2011 Rijndijk 257A 2394 CE 06-55870810

GoudkuilS FSXC61O Mitchel 2-4-1995 Dr Vlaanderenlaan   78 2396 GZ

GoudkuilS FSXB228 Joeri 2-4-1995 Dr Vlaanderenlaan   78 2396 GZ

GraafS FZJG67T Gep de 1-4-1996 Schutterstraat   12 2394 NT 071-3412525

HeijningenH Luca van 3-7-2011 Van Beethovenlaan 105 2394 HB

JongE RQXR64W Meike de 18-5-2006 Rijndijk   13 2394 AA

LangeveldF RSHM38E Veere 28-8-2007 Rijndijk 245 2394 CD 071-3410034

MastrigtE PRFZ834 Luna van 20-12-2005 Weegschaalstraat   12 2394 NM 071-5318923
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Nieuwe Leden

MeijerS GBNP66K Jelle 12-8-1996 Melkweglaan   66 2394 NG 071-3414711

PuffelenS FKHH095 Jeroen van 1-7-1991 Rhijnenburcherlaan   24 2394 CT

RooF RRWF07P Duco de 18-10-2009 De Genestetstraat   25 2394 XM 071-3410778

RooD RQNK61Q Chloë de 11-2-2004 Sweelincklaan     4 2394 GP 071-5422088

RooE RQNK77Z Maud de 3-8-2005 Sweelincklaan     4 2394 GP 071-5422088

VerkleijE RRGV295 Marije 13-4-2006 Vierheemskinderenweg   40 2391 MZ 071-3419567

VermeulenE RSDV63Z Sebastiaan 5-7-2005 Rhijnenburcherlaan   51 2394 CR 071-3419512

WegerF RSDT28I Max de 11-7-2009 Van Beethovenlaan   31 2394 HA

Verhuisd

BolinkS CFKM13Q Elwin 10-7-1983 Orionhof   24 2394 NX 071-7507956

BroekenE NZPF29O Rocky 17-2-2005 Zonneveldhof   21 2394 CZ

DijkS CFKM89J Marcel van 19-2-1986 Watermunt   74 2408 LS

Wijziging Lidmaatschap

LeeuwenT FHDH793 Gijs van 27-12-1985 Resedastraat   36 2351 PN

SluisZ LXZC23P Gijs van der 23-6-1954 Marsstraat   22 2394 ND 071-3414806

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

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

Aantal Leden 563

Verjaardagen Jeugdspelers

02 BouwmanAnouk

02 StraathofBritt

02 WinsenKim van

04 BrinkMark ten

07 HoogenboomGijs

09 KaffaLuca

10 KuperDuco

10 OuwerkerkJessey

10 TijssenDaan

13 KersseboomKevin

13 WandersStijn

16 KapteinGiel

17 SpijkIan

20 BrinkIris ten

23 KroonSander

24 LindenAmber van der

25 GijsmanRegi

26 HakRemco van der

26 WortmanLinda

30 Rukh AlikheilDoenja

30 SzabóRalf

02 WesselingJair

03 HeijningenLuca van

04 BaarleLuuk van

04 BaarsRomeé

04 HorstRoy van der

05 VermeulenSebastiaa

06 SloosFinn

08 BoerStef de

08 ScharffLesley

09 VondelingJoe

11 EnterLuuk

11 MastrigtOlle van

11 WegerMax de

11 ZandbergenMaarten

12 LeeuwenJonas van

12 TolWesley van

14 MeijdenDenny van der

19 SelierEthan

21 VisserBrent

22 KampenKjeld van

27 BrinkEduard van den

27 KabaHamed

30 VuurensMilan

31 BlomLuke

01 GrootLuuk de

02 WinsenLars van

03 RooMaud de

06 PavanEnrico

06 SmitLynn

06 SuijkerbuijkBoy

06 VermeulenRicardo

06 ZeeuwSander van der

10 la GrandDiesel

11 RafainCarol

13 KlinkNavayo

20 VerkleijAbel

21 IbrahimIsmail

22 ArbouwStijn

24 GoedeJoe de

26 MenkenAnouk

27 StraverLennard

27 UphoffSven

28 LangeveldVeere

30 DiggelePepijn van

30 WielGuus van de
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