


Accountancy - Belastingen - Advies

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

www.gt.nl

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

Grant Thornton
Schipholweg 68d

Postbus 2154
2301 CD  Leiden

T 071 - 524 09 09 
www.gt.nl

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

bedrijfsgebouwen.
Alle onderhoudswerken en verbouwingen.

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

Wij verzorgen Uw bouwaanvraag 
en vergunningen.

Dorpsstraat 241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

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

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

VOOR BETAALBAAR ONDERHOUD

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

VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S
VERKOOP NIEUWE AUTO’S 

SCHADEREPARATIE
BANDEN OPSLAG (zomer en winter)

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

Is dit geen  
mooie plaats  

voor uw  
advertentie?

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

Bestuur:

Voorzitters:
Kaspar Scheltema en 
Pieter van Mastrigt

Secretaris:
John van Haastrecht

Penningmeester:
Erlanda van der Horst

Bestuurslid WTC:
Vacature

Bestuurslid COTO:
Vacature

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Vacature

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Vacature

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

Van de redactieVan de redactie
Het vorige voorwoord van de redactie begon met de vraag of Heren 1 (Zondag) zou gaan 
zorgen voor een historisch kampioenschap.
Het antwoord is inmiddels bekend, een volmondig JA.
Op de dag dat Feijenoord het kampioenschap nog niet veilig wist te stellen (7 mei 2017), 
deden onze oranje-witte jongens dat wel door een 0-0 gelijkspel tegen RKDES uit 
Kudelstaart.
Uiteraard is dit kampioenschap een belangrijk item in dit clubblad; een terugblik door de 
technische staf op dit seizoen, de reünie van het kampioenselftal uit 1974 en een foto-
collage van het kampioensfeest.
Daarnaast een interview met winnaar van de Jan de Groot-memorial (prijs voor de 
medewerker van het jaar) Hans de Boer met natuurlijk vrouw Rinie aan zijn zijde.
Ook een toernooi-overzicht, aandacht voor de overige kampioensteams, uitslag van de 
3e editie van de Open Bernardus Tijdrit, columns, het moment van nog zo’n Bernardus-
man, Jos van der Zon en nog veel meer.

De redactie en de mensen die meegewerkt hebben aan de realisatie van dit clubblad 
hebben dat ook deze keer weer met veel plezier en enthousiasme gedaan.
Hopelijk lezen jullie dit blad met veel plezier en wellicht kunnen we in september een 
aantal ingezonden stukken van Bernardus-leden tegemoet zien.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe met veel mooi weer, hebben wij het 
tenminste ook.

De redactie.
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Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

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

C

A F

E

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006

C
A
F
E

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Technisch Installatie Bedrijf

DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Voor al uw installatiewerk!

Dorpsstraat 31

2396 HB  Koudekerk a/d Rijn

Tel. 071 - 341 50 22

Leo Wortman Fax 071 - 341 30 10

MEDO   CEAN

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

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

www.tibdeboer.nl

CENTR. VERWARMING

ELEKTROTECHNIEK

GAS

WATER

DAKWERKEN

LUCHTBEHANDELING

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

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

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

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
25 jaar Stichting

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

Bernardus schrijft geschiedenis!

Wat was het een super voetbalseizoen voor de Heren 1 van Bernardus! 
Na 43 jaar was het dan eindelijk zover… voor de tweede keer in haar 
geschiedenis KAMPIOEN!!! Een hele knappe prestatie van de Tijssen 
formatie onder leiding van de heren Vondeling en Valk. 

Een aantal weken eerder stond ik op het terras bij Bernardus 
met “opa” Stef even na te praten over de wedstrijd. Net 
gedoucht en met de punten weer op zak smaakte dat ene 
biertje hem duidelijk goed. Bijna 10 jaar op het hoogste 
Bernardus niveau was hem natuurlijk niet in de koude kleren 
gaan zitten, maar met deze gedreven jonge ploeg lag het 
kampioenschap nu echt in het verschiet. En aan het 
geroezemoes rond de picknicktafel te horen waren zijn 
teammaatjes al aan hun tweede overwinningsbiertje 
begonnen.

Zondag 7 mei was het dan eindelijk zover!
De jeugdkampioenen van dit seizoen, de F1, F3 en E3, 
mochten de Heren 1 spelers onder luid gejuich begeleiden 
naar het veld. Na de spannende wedstrijd tegen RKDES 
bleek het gelijkspel voldoende voor het binnenhalen van het 
kampioenschap. De ontlading was groot bij de trouwe 
supportersschare en ook de sterren van 43 jaar geleden 
waren aanwezig om hun waardige opvolgers te feliciteren met 
dit fantastische resultaat. Vele mooie herinneringen kwamen 
weer bovendrijven.

We verheugen ons op het nieuwe seizoen in de derde klasse 
met veel echte derbies van deze talentvolle jonge en brede 
selectie. Meerburg zullen we helaas niet tegenkomen omdat 
die ervoor gekozen hebben om naar de Zaterdag (4e klasse) 
over te stappen. Nog net geen opponent voor onze Zaterdag 
1, die eerder dit jaar ook glorious kampioen is geworden. 

Deze historische teamprestatie is een mooie combinatie van 
inzet, talent en gezelligheid. Natuurlijk kan helaas niet elk 
team ieder jaar kampioen worden en heeft niet iedereen 
hetzelfde voetbaltalent. De een kan hard lopen, de ander is 
technisch of tactisch goed. Maar het belangrijkste is dat de 
talenten die je hebt verder kunt ontwikkelen, en dat heb ik bij 
vele spelers en teams het afgelopen seizoen gezien. En ook 
buiten de lijnen zijn wij erg blij dat vele vrijwilligers hun 

talenten inzetten om Bernardus draaiende te houden, de 
terreinen en kantine onderhouden, coachen en trainingen 
geven, evenementen organiseren, te veel om op te noemen 
…. Juist ook hun inzet zorgt voor de gezelligheid waar 
Bernardus zo bekend om staat, heel veel dank daarvoor!

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
Het komend jaar gaat er voor de JO9 (de oude F-jes) in de 
nieuwe KNVB spelopzet veel veranderen. Wij zijn, 
waarschijnlijk net als u, erg benieuwd hoe deze nieuwe 
spelopzet van 6 tegen 6 op een kwart veld met “indribbelen 
en spelbegeleiders” gaat uitpakken.

Veel kinderen vragen zich af in welk team zij volgend seizoen 
zullen komen. Tijdens de talententrainingen en 
oefenwedstrijden is de afgelopen weken goed gekeken wat 
de beste indeling van de teams in het volgende seizoen zal 
zijn. Helaas zijn er altijd twijfel gevallen die net wel of helaas 
net niet in het door hun (ouders) gewenste team terecht 
komen. Gelukkig weten we uit ervaring dat de teleurstelling 
bij de meeste kinderen snel verdwenen is wanneer ze 
eenmaal goed gestart zijn in hun nieuwe team.

70 jaar Bernardus 
In september is het weer feest bij Bernardus omdat we 
70 jaar bestaan. Dat gaan we in het eerste weekend van 
september op gepaste wijze vieren, dus hou 1 t/m 3 
september alvast vrij in de agenda! 

Voor nu wensen wij iedereen een hele goede zomervakantie 
toe en kijken we uit naar opnieuw een historisch seizoen!

Kaspar Scheltema  Pieter van Mastrigt
Voorzitter  Vice-Voorzitter
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Het is zaterdag 30 juli 2016 als de voorbereiding gaat 
begin op het seizoen 2016/2017, een dubbele training 
met tussendoor een lunch.

Een groot gedeelte van de 37 spelers tellende selectie 
met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar is aanwezig en 
worden verwelkomd door de nieuwe en debuterende 
hoofdtrainer Marcel Vondeling.

Tijdens de voorbereiding worden diverse trainingen en 
oefenwedstrijden afgewerkt ook is er een trainingsweek-
end in Noord–Brabant georganiseerd om alle spelers 
goed aan elkaar te laten wennen.

De eerste officiële wedstrijd van het seizoen is een 
poulewedstrijd om de KNVB Beker, Bernardus speelt 
thuis tegen ESTO (0-2) en SJZ (1-5) en de laatste 
wedstrijd is uit tegen FC Zoetermeer (1-1) spelend in de 
3e klasse een week voor de competitie, Bernardus 
speelt een prima wedstrijd en lijkt klaar voor de start van 
de competitie.

Zondag 4 September gaat het echte werk beginnen, 
Bernardus speelt thuis tegen Leidse Boys en wint met 
5-2 de weken daarna wordt er gewonnen van Rooden-
burg met 1-5 en Moordrecht 6-0.

Het eerste puntenverlies wordt geleden in Delft bij 
Taurus (1-1) en vervolgens verliest Bernardus thuis van 
VEP met 2-4 en uit wordt er verloren van koploper ASW 
in de laatste minuut met 2-1.

Bernardus moet een stapje terug doen op de ranglijst 
maar toont veerkracht in Den Haag tegen SVH waar het 
wint met 0-6 mede door 5 goals van Alex Iliopoulos, een 
week later is DIOS thuisde tegenstander, aanvoerder 
Stef Schinagl trekt de stand telkens weer gelijk na een 
achterstand (3-3).

De weken daarna boekt Bernardus overwinningen op 
Delfia (6-1), uit bij GOL Sport (0-3) en wint het de derby 
thuis tegen Floreant met maar liefst 8-0. Bernardus stijgt 
op de ranglijst en moet een week later op bezoek bij 
concurrent RKDES uit Kudelstaart.
In deze wedstrijd neemt Bernardus brutaal een 0-2 
voorsprong door goals van Stef Schinagl (die inmiddels 
al op 19 competitietreffer staat) maar moet door 2 
tegendoelpunten in de slotfase met een gelijkspel 
genoegen nemen. De laatste wedstrijd voor de winter-
stop is thuis tegen Altior, in deze wedstrijd wordt niet 
gescoord.

Bernardus gaat als nummer 2 de winterstop in, op 
zondag 29 januari wordt de competitie hervat tegen 
Leidse Boys in Leiden wordt er op een onbespeelbaar 
veld toch gemakkelijk gewonnen met maar liefst 0-7 een 
week later wordt er met diezelfde cijfers thuis gewonnen 

van Roodenburg waar Glenn Valk de grote man was met 
4 goals.

Bernardus komt goed uit de winterstop en voert inmid-
dels de ranglijst aan, zondag 12 februari komt nummer 3 
Taurus naar Hazerswoude – Rijndijk (1-1). 

Een tegenslag voor Bernardus volgt als Floreant op 
eigen verzoek uit de competitie wordt gehaald, 
automatisch worden dan alle resultaten tegen Floreant 
geschrapt, Bernardus wordt hier als meest getroffen van 
alle ploegen en is geen koploper meer, ook de 
inhaalwedstrijd tegen Moordrecht op zondag 5 maart 
waar bij winst de 2e periode binnen was kreeg een 
andere wending want de KNVB besloot om de 
competitie over 2 periodes voort te zetten i.p.v. 3. De 
wedstrijd in Moordrecht werd wel gewonnen met ruime 
cijfers: 1-5.

Zondag 12 maart had Bernardus weinig moeite met 
Delfia, in Delft werd het 0-3, de revanche gevoelens 
kwamen in de wedstrijden daarna want Bernardus kreeg 
ASW op bezoek en moest een week later op bezoek bij 
VEP in Woerden, van beide ploegen had Bernardus 
verloren eerder dit seizoen. Thuis tegen ASW zette 
Bernardus een 0-1 achterstand om naar een mooie 4-1 
overwinning en uit bij VEP werd gewonnen met 1-2. 

Zondag 2 april stond de topper op het programma tegen 
DIOS in Nieuw–Vennep , de huidige nummer 2 van de 
ranglijst. Ook in deze wedstrijd gingen de spelers van 
Marcel Vondeling goed om met de druk, een verdediging 
o.l.v. Remko van der Werff gaf nauwelijks iets weg en 
Alex Iliopoulos zette Bernardus vanaf 11 meter op 
voorsprong, na de rust zorgde de spits met zijn 23e goal 
van het seizoen voor een 0-2 voorsprong. Jair Wesseling 
zette de 0-3 op het scorebord. 

Bernardus zette een reuzenstap naar het kampioen-
schap met in het vooruitzicht 3 opeenvolgende thuis-
wedstrijden.

De eerste thuiswedstrijd was zondag 9 april tegen SVH 
die werden met 8-0 huiswaarts gestuurd en GOL Sport 
werd zondag 23 april met 4-0 verslagen. 

Opnieuw een clean sheet voor doelman Devlin Harkes. 
Bernardus kon zich opmaken voor de kampioenswed-
strijd tegen RKDES. Zondag 7 mei moest het gebeuren, 
Bernardus kon na 43 jaar weer kampioen worden. 
Tegenstander RKDES de nummer 4 van de competitie 
kon in punten nog gelijk komen met Bernardus.

In Nieuw–Vennep stonden op hetzelfde moment DIOS 
en Altior tegenover elkaar - de nummer 2 en 3 van het 
klassement- bij verlies van DIOS had Bernardus genoeg 
aan een punt.

De weg naar het ka     mpioenschap……
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Het kampioenselftal uit 1974 was aanwezig bij deze 
kampioenswedstrijd, ook een filmploeg van Alphen Stad 
TV, radioverslaggevers, fotograven langs de lijn een DJ 
op het terras en heel veel jeugdspelers in Bernardus 
tenue waren aanwezig naast de 600 toeschouwers die 
getuige waren van deze wedstrijd.

Bernardus en RKDES waren 90 minuten aan elkaar 
gewaagd in deze wedstrijd waar Bernardus de beste 
kansen had, naast de dug-out van Bernardus werd 
Marcel Vondeling via een verslaggever op de hoogte 
gehouden van de wedstrijd DIOS – Altior, gedurende de 
wedstrijd werd al duidelijk dat Altior een ruime voor-
sprong had genomen en Bernardus aan een gelijkspel 
genoeg zou hebben. 

RKDES kwam in de 2e helft nadat ze met 10 man 
kwamen te staan nauwelijks meer in gevaar en Bernar-
dus hield gemakkelijk stand waardoor na het laatste 
fluitsignaal van de scheidsrechter de titel in de 4e klasse 
A binnen was.

Een groot feest barstte los in op het Bernardus complex 
waarbij aanvoerder Stef Schinagl de schaal uit handen 
van de voorzitter in ontvangst mocht nemen.

De laatste wedstrijd van het seizoen was in Langeraar 
tegen Altior waar Bernardus niet meer de kracht had om 
er een goede wedstrijd van te maken en verloor kans-
loos met 7-1.

De selectie van Bernardus en stafleden willen alle 
supporters ontzettend bedanken voor alle steun tijdens 
het afgelopen seizoen in zowel de thuis- als uitwedstrij-
den. 

Ook het bestuur en alle vrijwilligers van Bernardus 
onwijs bedankt voor jullie inzet dit seizoen zonder jullie 
was het allemaal niet gelukt!

Fijne zomer en tot volgend seizoen in de 3e klasse!

Stafleden selectie Bernardus

De weg naar het ka     mpioenschap……
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Meer foto's zien?
Kijk op de site van sv Bernardus

Publikatie Algemeen Dagblad
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Publikatie Leids Dagblad
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7 mei 2017 beloofde een meer dan bijzondere dag te 
worden. Het standaardteam van “ons clubje” zou na 43 
jaar eindelijk kampioen kunnen worden. Op zo’n bijzondere 
dag worden dan ook bijzondere activiteiten georganiseerd. 
Eén daarvan was de uitnodiging aan het team dat in 
1974 kampioen was geworden. We werden met partner 
uitgenodigd om de kampioenswedstrijd mee te maken. Drie 
spelers en de trainer van 1974 waren er helaas niet meer 
bij; twee spelers vanwege het tragische ongeluk in 1978 en 
de ander vanwege een ongeneeslijke ziekte. De partners 
waren er wel. We waren dus compleet. 
We werden zeer gastvrij ontvangen in een voor ons 
gereserveerd deel van de kantine. Met een welkomstwoord 
van Bart de Roo en van onze voorzitter Kasper Scheltema 
begon het officiële gedeelte. Taart met een foto van 
het kampioensteam van toen. We aten onszelf op als 
laatste kampioenen van het standaardteam en hoopten 
natuurlijk dat we dat de volgende week niet nog een keer 
zouden moeten doen. Het was geweldig om elkaar weer 
te ontmoeten, spelers en partners waarvan het toen heel 
gewoon was dat ze er (bijna) iedere week bij waren. Voor 
sommigen was het misschien wel de eerste keer dat ze op 
ons huidige complex kwamen of in ieder geval was het vele 
jaren geleden. 
Echter het voelde direct heel vertrouwd. Nadat we 
een herinneringsbeeldje hadden gekregen van ons 
kampioenschap van toen, moesten we naar de tribune om 
de sfeer voor de wedstrijd te proeven en op tijd te zijn voor 
de wedstrijd. Ook hier al weer een speciale plek voor ons 
ingeruimd. 
De opkomst van beide teams was weer vanouds feestelijk 
bij Bernardus. Het kostte flink wat tijd voor de wat 
trouwere bezoekers van heden aan de overige teamleden 
uit te leggen wie wie was. Wie waar normaal gesproken 
speelde, wie misschien van wie een zoon of kleinzoon was 
etcetera. En tussen door natuurlijk wel op het spel letten. 
Het was een meer spannende dan goede eerste helft die 
we voorgeschoteld kregen en we zagen zeker niet het 

sprankelende voetbal dat ondergetekende een aantal keren 
dit jaar heeft gezien. Bij rust nog 0-0. En ja hoor, in de rust 
gingen de oude mannen natuurlijk op de foto op dezelfde 
plek als toen met het kampioenselftal. 
In de rust stonden de drankjes al weer voor ons klaar 
en konden we nogmaals onze “heldendaden” van toen 
bespreken; wie scoorden er ook al weer, wie scoorde er op 
zijn eigen voorzet en tegen welk team was dat, wie scoorde 
er drie maal na terugkeer van een “boze” bui, wie werd 
topscoorder, tegen wie werden we toen kampioen???
Tijd tekort, de tweede helft was al weer aan de gang 
voordat wij zaten. Het spel werd niet beter, maar al snel 
hoorden we dat Altior op voorsprong stond en dat een 
gelijkspel deze middag voldoende was. Daar speelde 
Bernardus ook naar. Het sprankelde niet, maar was 
wel degelijk en vol strijdlust. Een gelijkspel een logisch 
gevolg en daarmee het kampioenschap behaald, over het 
geheel van de competitie gezien een meer dan verdiend 
kampioenschap. De blijdschap was terecht, mooi om te 
zien en te herkennen wat wij toen meemaakten. 
Een bijzondere dag werd een memorabele dag.
Eindelijk weer een kampioenschap voor ons eerste elftal. 
Wij bleven natuurlijk nog even meevieren, net als voor het 
huidige vriendenteam was onze derde helft ook altijd heel 
belangrijk. 
Eindelijk een opvolger. Zullen uit dit kampioensteams op 
termijn ook bestuursleden en voorzitters voortkomen?, in 
ieder geval al wel een aantal heel goede en enthousiaste 
trainers.
Het was heel mooi om er op deze manier bij te zijn. SV 
Bernardus bedankt voor de geweldige ontvangst en 
mannen van het eerste elftal: we hopen nog veel van jullie 
te genieten in de derde klas en wellicht op termijn nog een 
treetje hoger. 

En die last? Dat is al die tijd reuze mee gevallen. 

Bert Meijer

Een “last” van de schouders
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(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!
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Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

In mei was het raak, 2 clubs waar ik al 
jaren fan van ben werden kampioen. 

Op 14 mei behaalde Feyenoord het 
landskampioenschap. Van Feyenoord 
werd ik supporter toen Coen Moulijn 
er nog voetbalde. Eigenlijk werd ik 
door de flitsende bewegingen en de 
kenmerkende gewoonten van deze 
linksbuiten aanhanger van deze club. 

Een club die in mijn ogen altijd de 
mouwen opstroopten als het moest en 
nimmer verzaakte om met inzet zijn 
wedstrijden naar zich toe te trekken.

Zo is het altijd gebleven, na vette maar 
nog meer magere jaren, sleepten zij na 
18 jaar (1999) uiteindelijk met en middels 
Dirk Kuyt de velbegeerde schaal weer 
eens binnen.

Een week eerder werd Bernardus 1 
kampioen in de 4e klasse. Vanaf het 
moment dat ik op voetbal ging, je moest 
in die tijd wel 12 jaar zijn, werd ik uiteraard 
ook supporter van Bernardus 1 met in de 
gelederen Dirk en Pim van Wetten, waarvan 
ik altijd vond dat ze wel vaak een grote 
mond hadden tegen de scheidsrechter, 
met Wim Kaptein, die vlak voor de wedstrijd 
over de sloot sprong en keeper Gerard 
Zandvliet, die de bal aan zijn borst klemde, 
zoals ik dat later nooit meer gezien hebt.

In 1974 (dus 43 jaar geleden) werd het 
kampioenschap behaald in de LVB 
(Leidse Voetbal Bond) en mocht Bernardus 
vervolgens z’n opwachting maken in de 
‘grote’ KNVB, een prestatie van formaat. 
Echter 10 jaar later, in 1984, degradeerde 
Bernardus weer.

De selectie van Bernardus is, meer als 
bijvoorbeeld Feyenoord, afhankelijk van de 
aanwas vanuit de jeugd. In de jaren ‘90 van 
de vorige eeuw kwam er vanuit de jeugd 
weer een talentvolle lichting door naar de 
selectie, wat uiteindelijk in 1999 resulteerde 
in promotie naar de 3e klasse KNVB. Na 
een aantal jaar daalde Bernardus weer af 

naar de 4e klasse. Zo’n 6-7 jaar geleden 
leek het erop dat weer een talentvol junior-
elftal de stap naar de selectie te gaan 
maken. Waar zijn de jongens uit deze groep 
gebleven?

Ik kan het u vertellen, een gedeelte van 
deze groep speelt op zaterdag en werd 
dit jaar (al in maart) kampioen in hun 
(bescheiden) klasse.
Vaak leuk voetbal om te zien, maar vaak 
ook ‘vertekenend’ door de te geringe 
tegenstand.

Het zou deze groep (althans een groot 
gedeelte van dit elftal) sieren om de 
sportieve uitdaging weer op te pakken en 
(op termijn) de zondag-selectie weer te 
gaan versterken.
In de kracht van je leven op voetbalgebied 
(tussen de 20 en 30) wil je er toch naar 
streven om succes te behalen op het voor 
jouw hoogst haalbare niveau.

Het is nog niet te laat, de beoogde 
kandidaten zijn inmiddels rond de 25 en 
hebben de capaciteit om zich te meten 
met de huidige selectie (en dan bedoel ik 
uiteraard de zondag selectie).

Wanneer er, door deze mannen, vervolgens 
met één van deze selectie teams succes 
wordt behaald, dan pas kan je oprecht 
spreken van: ‘echte kampioenen’.

‘Echte kampioenen’ Column
Arno de Groot
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Kledingverkoop SV Bernardus
	  

KLEDING	  VERKOOP	  S.V.	  BERNARDUS.	  
	  

Te	  bestellen	  via:	  kleding@bernardus.nl	  
Beheerd	  door	  Marianne	  de	  Groot	  en	  Barbara	  Valk	  
	  
Assortiment:	  
	  
Trainingspak	   	   	   	   €	  75,-‐	  
Shirt	   	   	   kids	   	   €	  18,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  25,-‐	  
Broek	   	   	   kids	   	   €	  15,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  18,-‐	  
Sokken	  	   	   	   	   €	  10,-‐	  
Hoodie	  	   	   	   	   €	  27,50	  (inclusief	  bedrukking)	  
Verkrijgbaar	  in	  maten:	  S-‐M-‐L-‐XL-‐XXL.	  	  
Oranje	  met	  witte	  letters	  of	  grijs	  met	  oranje	  letters	  
Bestellen	  o.v.v.	  maat	  en	  naam.	  
	  
Alle	  kleding	  is	  te	  zien	  in	  het	  clubhuis.	  
Trainingspakken	  kunnen	  gepast	  worden	  op	  afspraak.	  
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Koningsdag 2017
In maart een telefoontje: er is niemand meer om de 
plantenmarkt op Koningsdag te regelen. Weet jij nog wat? 
Mijn eerste reactie wel leuk, ik ga eens even kijken. Eerst 
even bellen met Riet en Bart die de laatste jaren de plan-
tenmarkt geregeld hebben voor de nodige adviezen. Bart 
en Riet en iedereen die de afgelopen jaren geholpen heeft 
ontzettend bedankt.

En ja dan ga je eens informeren bij wie zou ik terecht kunnen. 
Al snel ik kreeg ik de namen van Loek Verkleij, Arno Spil en 
Pieter Heemskerk door. Bleken inderdaad de juiste mensen te 
zijn, wat hebben zij een boel planten voor ons kunnen regelen. 
Dit jaar voor de eerste keer, maar volgend jaar gaan zij er weer 
voor. Dus zet het alvast maar in je agenda onze plantenmarkt 
in 2018 wil je zeker niet missen.

Rest mij nog iedereen te bedanken die geholpen heeft met 
het opbouwen en afbreken van de kraam: Dick, Kees, Robert, 
Robert, John en met de verkoop: Barbara, Anouschka, 
Marianne, Jeanette en natuurlijk Martin Out voor het transport 
en Loek de Boer voor ophalen/brengen van de pallet 
potgrond.

Natuurlijk wil ik ook alle leveranciers bedanken:  
Andre Drijver, Gebr. Van der Salm, Plantagen Source, 
Green 05 BV, KG Plant BV, Culvita BV,  
Boomkwekerij F.N. Kempen en Royal Lemkes

Petra van Gorkum
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Bestel jij wel eens iets online?

Het kost jou niets en Bernardus krijgt een bijdrage.

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

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

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

En nogmaals, het kost u niets extra! 

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

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

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

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

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

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

Petra van Gorkum

Sponsor jij ook mee?
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Onderhoud	  sportpark	  Bernardus	  

Alles	  wordt	  er	  aan	  gedaan	  om	  de	  velden	  van	  onze	  club	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  houden.	  Je	  kan	  gerust	  
zeggen	  dat	  ons	  Bernardus	  complex	  er	  fantastisch	  uitziet!	  Bij	  dit	  onderhoud	  hoort	  ook	  het	  vangen	  van	  
mollen.	  Nu	  is	  daar	  het	  laatste	  jaar	  een	  probleem	  mee;	  er	  lopen	  op	  ons	  sportcomplex	  mensen	  rond	  
die	  niet	  met	  hun	  handen	  van	  de	  mollenklemmen	  kunnen	  blijven.	  De	  klemmen	  verdwijnen	  of	  ik	  vind	  
ze	  terug	  in	  de	  sloot.	  Er	  zijn	  er	  dit	  seizoen	  al	  6	  verdwenen;	  een	  klem	  die	  ik	  vandaag	  zet	  is	  de	  volgende	  
dag	  verdwenen,	  	  of	  soms	  dezelfde	  avond	  al.	  	  

Ik	  vraag	  me	  af	  wie	  doet	  zoiets?	  Wanneer	  je	  geen	  verstand	  van	  mollen	  vangen	  hebt,	  dan	  heb	  je	  ook	  
niks	  aan	  de	  klemmen!	  Zijn	  het	  kwajongens	  of	  loopt	  er	  een	  Partij	  voor	  de	  Dieren	  stemmer	  op	  onze	  
velden	  die	  het	  zielig	  vindt?	  Momenteel	  lenen	  we	  de	  klemmen	  van	  de	  veehouders	  uit	  de	  polder	  en	  die	  
zijn	  gelukkig	  erg	  Bernardus	  minded!	  Toch	  is	  het	  vervelend	  te	  moeten	  melden	  dat	  er	  weer	  een	  klem	  
verdwenen	  is.	  Mollen	  horen	  niet	  op	  een	  voetbalveld	  en	  het	  gaat	  een	  lastig	  verhaal	  worden	  als	  onze	  
mollenvanger	  zegt:	  ‘ik	  stop	  ermee,	  dit	  is	  niet	  leuk	  meer!’.	  

Misschien	  helpt	  dit	  schrijven	  en	  brengen	  de	  ouders	  waarvan	  de	  kinderen	  thuiskomen	  met	  klemmen	  
deze	  weer	  terug,	  of	  meld	  de	  Partij	  voor	  de	  Dieren	  zich	  voor	  een	  praatje	  of	  het	  niet	  anders	  kan?	  

Als	  we	  willen	  dat	  de	  velden	  netjes	  blijven,	  blijf	  dan	  ook	  van	  de	  klemmen	  af.	  	  Mijn	  dank	  is	  groot!	  

Hein	  Verkleij	  

	  

	  

Onderhoud sportpark Bernardus
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Column
Dirk Jansen

De Kade is niet meer...
De Kade, die roemruchte, verduivelde Boshuizerkade waar je vroeger met 
angst en beven naar toe ging om het op te nemen tegen Unitas Leiden, VNA, 
LFC, LDWS(UDWS), Leidsche Boys of nog vroeger Oranje Groen en ZLC is op 
sterven na dood. Lang leve de Kade !!

Ik kan me ze nog zo voor me halen, die bouwketen die door moesten gaan 
voor voetbalkantine (heel goed vergelijkbaar met onze witte houten keet uit de 
Groenendijk). 
Ballen gehakt uit de juspan, broodjes ei, slaatjes en uiteraard de jukebox (Wurlitzer) 
hadden een prominente plaats in dit Leidse Sodom en Gomorra. Ik denk dat hier het 
Leidse levenslied zijn oorsprong heeft.

Als je op de Kade moest voetballen, nam dan je scheenbeschermers maar mee, 
want jongens met ras-Leidse namen als de Roode, Gübler, Bekooy, Eradus en 
Nachtegeller schopten je lachend in tweeën. 

Namen die je tegenwoordig meer op bouwvakkersbusjes tegenkomt dan ’s 
maandags in de sportkranten. De heren hebben hun slopersactiviteiten kennelijk 
verlegd van het voetbalveld naar de bouwplaats.

Dat de heren (en dames van de heren voetballers) er veel voor over hadden om de 
punten binnenshuis te houden, blijkt uit het waargebeurde voorval dat onze doelman 
een gezellige avond met twee van de dames werd aangeboden voor het opzettelijk 
doorlaten van de bal (was dus al een vorm van match-fixing). Was ik even blij dat ik 
niet in verleiding werd gebracht omdat ik linkshalf stond ….

Na de wedstrijd waren het altijd wel weer je grootste vrrriende, waar je dan steevast 
weer een flesje Oranjeboom of Skol van kreeg.

Als je dan door je praatjes en vlotte babbel (Frits) ook nog in de smaak viel bij 
de heren, kon je het geluk hebben dat je aan hun vriendinnen en/of vrouwen 
voorgesteld werd en dan werd het pas echt feest kan ik je verzekeren. Menig dame 
herkende ik trouwens als een parttime buurvrouw uit de tijd dat ik nog aan de 
Rijndijk woonde, maar dit terzijde.
Onlangs fietste ik (even mijn endorfine-peil opkrikken), terug van een tochtje Hoek 
van Holland, op weg naar koffiehuis Kanaalzicht voor een biertje en een broodje bal 
bij Eus over de Churcilllaan en ik schrok me een hoedje over hoe de Kade er bij lag 
(ik was er heel lang niet geweest). 

Waar waren die houten hokken gebleven, waar waren die kale, grasloze zandvlaktes 
die voor voetbalveld door moesten gaan? 

Wat ik zag was heel veel woningbouw, waar eens de Kanaries (LFC) en Unitas Leiden 
hun onderkomen hadden en twee onooglijke fabriekshallen, naar later bleek 
voetbalkantines, pardon clubhuizen van FC Boshuizen en Gol Sport (als was het 
een theehuis), met kunstgrasvelden waar de geur van rubbergranulaat me tegemoet 
waaide. 
Ja, ik had nog tegenwind ook.

Dat het niet goed ging met het Leidse amateurvoetbal had ik al vernomen in het 
Leidsch Dagblad. Met grote interesse had ik de laatste maanden de rubriek FC 
Sleutelstad van Robert Toret gevolgd (“Van twaalf clubs terug naar vijf of zes? Het 
Leidse voetbal beleeft spannende tijden”).

Strekking van het verhaal is dat de Leidse gemeenteraad heeft ingestemd met de 
eisen die project Voetbal Vitaal aan Leidse clubs stelt.

Bij clubs die deze zomer niet schuldenvrij zijn of daar uitzicht op hebben, wordt deze 
zomer de veldenhuur al stopgezet, met inachtneming van de opzegtermijn van een 
jaar.
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Festiviteiten 70-jarig bestaan.
Anouschka Straathof, Petra van Gorkum,  
Joyce van Wieringen en Remko van der Werff (met -k 
en dubbel -ff).
Dat zijn de leden die samen de ‘jubileumcommissie’ 
vormen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van 
S.V.Bernardus.

Om stil te staan bij het feit dat R.K.S.V. Sint Bernardus 
(S.V.Bernardus) op 1 juni 1947 het levenslicht 
zag, zullen er op donderdag 31 augustus, vrijdag 
1 september en zaterdag 2 september diverse 
activiteiten door de jubileumcommissie georganiseerd 
worden.

Alvast een beknopt overzicht:

Donderdag 31 augustus (’s avonds):
- Vertoning van de film (1980) over de bouw van 

huidig complex. 
Met een hapje en een drankje, vrije toegang voor 
iedereen. 

Vrijdag 1 september (’s avonds):
- Disco voor de E- en F- pupillen (zowel meisjes als 

jongens) met DJ Patrick
- FIFA-tournooi via Playstation voor C- en D-junioren 

(zowel meisjes als jongens).
- Filmavond voor C- en D-junioren (zowel meisjes als 

jongens), nader in te vullen; keuze uit 3 nog bekend 
te maken films.

Zaterdag 2 september (’s morgens/’s middags):
- ‘Bubbelvoetbal’ vanaf 16 jaar en voor senioren. 

Teams moeten bestaan uit minimaal 5 personen. 
 
Inschrijven (€ 5,- per team) via mail:  
70jaar@bernardus.nl

Zaterdag 2 september (’s middags):
- Stormbaan (over 100 meter lengte) voor iedereen.
- Loterij  

(loten a €10,- in voorverkoop bij Petra van Gorkum).

Zaterdag 2 september (’s avonds):
- Optreden DJ Nozem voor alle leeftijden, vrij entree.

Verdere informatie zal te zijner tijd via de site www.
bernardus.nl verstrekt worden.

Op 1 juli 2018 worden ze bovendien ook afgerekend op het 
aantal leden (minimaal 450) en de hoeveelheid jeugd (in elke 
leeftijdscategorie minimaal een team).

Docos en UVS, de twee grootste clubs van Leiden, hoeven 
zich geen zorgen te maken alhoewel het keurige UVS, in 
1968 finalist in het amateurlandskampioenschap tegen 
DCG voor 25.000 toeschouwers!! (was er als 10-jarig 
ventje bij), in de precaire financiële situatie nog wel een 
aandachtspuntje heeft. En dat voor een vereniging met 
veelal academici, advocaten en notarissen als lid.

Studentenverenigingen LSVV’70 en Football Factory zullen 
buiten schot blijven (status aparte), terwijl Lugdunum (toch 
ooit ook een roemruchte club), Fc Rijnland en vv Leiden in 
de gevarenzone zitten.

Voor een andere topamateurclub uit de hoogtijdagen, 
Roodenburg, lijkt het doek te gaan vallen, wat ook geldt 
voor de hoogst spelende Leidse club (met dat mooie 
“nieuwe” clubhuis) Fc Boshuizen, Leidsche Boys en Gol 
Sport. Fusieclub GHC ging vorig jaar al ter ziele, met alle 
financiële nasleep die momenteel nog speelt.

Terug naar de kop van deze column, 
“De Kade is niet meer”.

De Kade (gedeeltelijk) is nog wel, maar voor hoe lang 
nog? Het zal niet lang meer duren eer de gehele kade 
volgebouwd is met huizen en dan is het definitief gedaan 
met het gerenomeerde Leidse sportcomplex, waar voor 
velen (zeker ook scheidsrechters) zoveel herinneringen 
liggen. 

Het kunstgras kunnen ze laten liggen, want kijk eens in 
nieuwbouwwijken en je ziet dat ook hier kunstgras het wint 
van echt geurend gras.

En ook dat doet mij zeer.

En als dit alles mij, als eenvoudig “Bernardus-boertje” al 
zeer doet, hoeveel pijn zou dit dan wel niet gedaan hebben 
bij Mr. LFC, Flip Massaar?
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v.o.f.

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

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

Erkend NVOB-lid

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

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

Ook!

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

Hazerswoude Rijndijk 63, 071-3412383

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

 Nieuwbouw
 Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie

adv. van mil_NIEUW.indd   1 31-10-12   13:29
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Uit	  de	  OUDE	  DOOS	  	  (1999)	  	  
	  
In	  1999	  promoveerde	  Bernardus	  1	  voor	  de	  éérste	  keer	  in	  haar	  historie	  naar	  de	  3de	  klasse	  KNVB	  
zondagamateurs,	  in	  onderstaand	  stukje	  (met	  bijdragen	  uit	  het	  archief	  van	  Rini	  de	  Boer)	  een	  aantal	  
krantenknipsels	  uit	  het	  begin	  van	  dit	  ‘debuutseizoen’:	  	  
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Uit	  de	  OUDE	  DOOS	  	  (1999)	  	  
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Uit	  de	  OUDE	  DOOS	  	  (1999)	  	  
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VAN EVENEMENTEN NAAR BINGO COMMISSIE 
Vanaf volgend seizoen verandert de evenementencommissie naar een 
bingocommissie, wij gaan ons dan alleen nog bezighouden met de volwassen 
bingo’s, de kinderbingo’s, de kerstloterij en de xxl bingo. 
 
De medewerkersavond hebben wij overgedragen naar andere mensen met 
nieuwe frisse ideeën en motivatie. 
Degene die het stokje overgenomen hebben zijn: 
Coen van Dam 
Trudy van Dam 
Anja de Jong 
Jan Platteel 
Ton van Rooyen 
Anneke Verhorik 

Heel fijn dat 
ze dit willen 
doen, en we 
wensen ze 
veel succes. 
De feestavond 
staat gepland 
voor zaterdag 
21 april 2018. 
 

 
Ook de afsluitdag willen wij graag overdragen. 
Wie voelt zich geroepen en heeft leuke ideeën om deze dag te gaan organiseren? 
Laat het dan even weten aan ons. 
 
Zoals eerder beschreven gaan we ons dus meer richten op de bingo’s, we gaan 
een nieuwe opzet proberen, nieuwsgierig? Kom gerust een keertje meedoen, het 

zou leuk zijn als er meer Bernardus mensen komen en het weer 
een beetje drukker word. 
De datums van alle bingo’s staan ook in dit clubblad. 
 
De bingocommissie wenst jullie een fijne en zonnige vakantie en 
tot volgend seizoen. 
 
 

Wim vd Meij 
Sija vd Meij 
Marijke Koot 
Angela Niezen  
Ans vd Linden 
	  

Van Evenementen- naar Bingocommissie
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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. 

Jos van der Zon
(“Toen Jos werd benaderd over ‘zijn moment’ gaf hij gelijk aan dat 
het niet over de ‘derde helft’ zou gaan. Het stukje lezend, maar ook 
voorgaande stukjes in deze rubriek, doen je sterk vermoeden dat voor 
de meeste auteurs ‘Bernardus’ hèt moment is”; redactie)

Het begin
De derde helft is soms mooier dan een potje voetballen (zeker bij 
slecht weer). Ik ben op mijn zestiende begonnen met voetballen op 
het oude complex van Bernardus in de Groenendijk. Daar kwam ik in 
de A3 met jongens uit de Groenendijk en het Zwaantje.

De ‘Zondag”
De ‘A’ voetbalde toen nog op zondag. Na twee jaar in de ‘A’ 
gevoetbald te hebben, ben ik naar de senioren gegaan. Bij de senioren 
kwam ik terecht bij het zevende elftal. In dit elftal heb ik jaren gespeeld 
en moest toen helaas stoppen vanwege een zware enkelblessure. 

Een jaar later, na herstel van mijn zware enkelblessure, ben ik 
gevraagd door Arie de Groot. “Kom toch weer voetballen, man!” 
Die uitnodiging heb ik geaccepteerd en ben weer gaan voetballen. 
De eerste paar wedstrijden toch een beetje bang, maar na een half 
jaar ging het weer als vanouds.

Cursus
Ik heb ook een scheidsrechterscursus gevolgd. Het zou goed zijn voor 
alle spelende leden om dit te doen. Dit zou een hoop gezeik schelen in 
het veld, maar toch is scheidsrechter zijn heerlijk om te doen. Gelukkig 
zijn er altijd voldoende scheidsrechters geregeld bij Bernardus en 
waar ik kom voetballen.

Het huidige complex aan de Sweelincklaan
Begin jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn we over gegaan naar het 
nieuwe complex aan de Sweelincklaan. Vele vrijwilligers hebben met 
‘bloed, zweet en tranen’ eraan gewerkt om dit mooie clubgebouw te 
realiseren.

Bar/keukendienst
Als vrijwilliger heb ik 25 jaar keukendienst gedraaid en vele jaren 
bardienst tijdens de bingo-avonden. Nu draaien we met het elftal nog 
om de vier à vijf weken bardienst.

Jeugdleider
Samen met Teun van Tol zijn we heel wat jaren leider en trainer 
geweest van de F, E en D. We zijn kampioen geworden met de D2. Ik 
ben ook nog enkele jaren jeugdleider/trainer van de meisjes geweest.

Veteranen
Samen met Arjan Verkleij hebben we bij Bernardus een veteranen-
elftal opgericht. Dit hebben we ongeveer 6 à 7 jaar geleden voor 
elkaar gekregen. Voetballen doe ik nog steeds en natuurlijk bij de 
veteranen. Want wat is nou lekkerder om op zondag een potje te 
voetballen met je maten. Misschien zijn er nog mannen die graag nog 
een potje zouden willen voetballen, meld je dan aan bij de veteranen.

Derde helft??
Misschien weinig gelezen over de derde helft. Praten gaat mij 
makkelijker af dan een stukje schrijven, daarom geef ik graag het 
stokje door aan Astrid Lucas. Veel plezier.
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Bernardus	  zaterdag-‐1	  kampioen	  
Terwijl	  	  de	  kampioenswedstrijd	  en	  het	  bijbehorende	  feestje	  gepland	  stond	  op	  01	  april	  j.l.,	  werd	  
Bernardus	  zaterdag-‐1	  al	  een	  week	  eerder	  kampioen	  in	  hun	  klasse.	  

De	  bovenste	  foto	  is	  al	  eerder	  in	  het	  seizoen	  gemaakt	  als	  onderdeel	  van	  een	  fotoshoot	  voor	  de	  
‘boerderijkalender’.	  Op	  de	  onderste	  foto,	  staand	  v.l.n.r.	  :	  Sjoerd	  van	  Kampen,	  Jessey	  Fransen,	  Dylan	  
Bezuijen,	  Duncan	  de	  Klerk,	  Thierry	  Pouw,	  Johnny	  van	  Meeteren,	  Bob	  Tor,	  Valery	  Maliouga	  en	  René	  
Augustinus.	  Gehurkt	  v.l.n.r.:	  Mark	  Roozendaal,	  Mike	  de	  Groot,	  Dima	  Dimitriouk,	  Mark	  jr.,	  Edwin	  
Beeke,	  Tom	  v.d.	  Velde	  en	  Marchiano	  van	  Hemert.	  Liggend:	  Floyd	  Engel	  
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2e pinksterdag was het weer zover, de afsluiting van het 
voetbalseizoen, tenminste van de competitie, want ook 
na de afsluitdag zijn er tegenwoordig nog een aantal 
activiteiten.

Rond half twaalf verzamelde een 30 tal pupillen en hummels 
zich in de kantine om daarna een lekker balletje te trappen 
in het veld samen met vader, moeder, broer, zus, oom, nicht 
etc, gelukkig was het mooi weer dus de toeschouwers 
stroomden ook binnen.

Aansluitend op het toernooi was er natuurlijk weer het 
traditionele penaltybokaal schieten met medewerking van 
onze huiskeeper Chris Duiker, onze dank hiervoor.

De zon bleef gelukkig schijnen zodat iedereen zich heerlijk 
op het terras kon installeren voor de loterij en de muziek.

Zanger en entertainer Robert Sand was lekker op dreef, en 
er werden leuke prijzen gewonnen met de loterij.

Rond de klok van zeven werd er na een gezellige middag 
weer een einde aan gebreid, en onze dank gaat uit naar de 
barmensen die daar toch maar weer hebben gestaan om 
iedereen te voorzien van een hapje en een drankje.

Het was weer top!!!!!

AFSLUITDAG 2017AFSLUITDAG 2017

Barpersoneel

Bestuurslid PR/Sponsorcommissie

Bestuurslid Dames en Meisjes

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

Vacatures
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BINGODATA 2017/2018 

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

VRIJDAG 20 OKTOBER 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 

VRIJDAG 22 DECEMBER 

VRIJDAG 19 JANUARI 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 

VRIJDAG 16 MAART 

VRIJDAG 20 APRIL 

                                             VRIJDAG 18 MEI 

 

KINDERBINGO 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 

ZATERDAG 27 JANUARI 

ZATERDAG 31 MAART 

ZATERDAG 26 MEI 

 

KERSTLOTERIJ 

 

ZONDAG 17 DECEMBER 
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Na afloop van het reguliere voetbalseizoen is het altijd weer 
tijd voor de toernooien; jeugdtoernooien, familievoetbal, het 
Pleijn-toernooi.

Een beknopt overzicht.
Voor de toernooicommissie met als leading-lady Anouska 
Straathof, altijd weer een hele kluif om het programma 
rond te krijgen en te houden (afzeggingen/ niet op komen 
dagen).

Vrijdagavond 12 mei toernooi JO13
Ondanks een giga-onweersbui en afzeggingen, keurig op-
gelost door Rien van Elk, een geslaagd toernooi.
Keurig verzorgd toernooiboekje en strakke belijning van het 
veld door Bert Meijer en kundige leiding van scheidsrech-
ters Marcel en Dennis Vondeling (kunnen ze dan alles?), 
Paul van der Zon, Ruben Klok, Alex Illiopoulos en Marcel 
Gijsman. Klasse mannen!

Zaterdag 13 mei toernooi JO9 en JO11
Nu een strak boekje van de hand van Tessa van Mil.
Weer afzeggingen, heb te doen met onze toernooicommis-
sie, maar keurig opgelost door ASW (sportiviteitsprijs).
Deze dag de halve selectie als referee; Remko van der Werff 
(met-k en dubbel –ff), Joey van der Werff, Pascal van der 
Linden, Luke Verbeij, Mike Ammerlaan, Mitchel Rosdorff en 
Denzel Wesseling. Na jullie actieve voetbalcarrière gloort er 
nog een mooie scheidsrechterstoekomst …

Op beide toernooien lekkere hamburgers van de firma 
Zandbergen, vakkundig afgebakken door Robert Teyli en 
Monique Staal. Sponsor Jumbo was weer gul met broodjes, 
bananen en appels. Waarvoor dank.

Ook dank aan Petra van Gorkum die de toernooien volgens 
een strak schema redigeerde.

Hemelvaartdag 25 mei Familievoetbaltoernooi
Dit jaar streden 5 families om de eer.
Als winnaar mocht toernooidirecteur Iris de Groot de familie 
de Jong (9 punten) huldigen die in de finale de familie de 
Boer (9 punten) met 3-1 versloeg. Als 3e eindigde de familie 
de Roo/Valk (9 punten), 4e familie de Groot (3 punten) en 
als 5e de familie van Kampen (0 punten).

1e Pinksterdag 4 juni Pleijn-toernooi
11 Deelnemers dit jaar aan het traditionele Pleijn-toernooi.
In poule 1 waren dat JJB, Ridderhof, Pleijn-medewerkers, 
Snackbar De Lantaarn, The Piperbag en De Hoek.
Winnaar in poule 1: the Piperbag.

In poule 2 streden ’t Stek, Pleijn-bezoekers, Lone Star 
Western Stable, De 3 Klavers en Cafe Hiernaast. 
Winnaar in poule 2: Cafe Hiernaast.

De finale tussen The Piperbag en Cafe Hiernaast einigde 
in 0-0, zodat strafschoppen de winnaar moest uitwijzen.
Uiteindelijk werd Cafe Hiernaast uiteindelijk winnaar van 
het Pleijn-toernooi 2017

Mei en juni, de maanden van de toernooien

Een trouwe bezoeker van het familietoernooi: Bart de Roo sr.
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Ben de Boer winnaar v     an 3e editie tijdrit SVB

De 3e editie van de open tijdrit van SV Bernardus is 
gewonnen door Ben de Boer. Hiermee nam hij revanche 
op Ubbo Kuper, de winnaar van 2016, die Ben, eerder 
winnaar in 2015, vorig jaar onttroonde.

Op zondag 11 juni meldden zich 56 fanatieke wielrenners, 
onder wie acht dappere dames, op de Vierheemskinderenweg 
8, het onderkomen van Pierre en Hedwig Kempen. Zoals ook 
in eerdere jaren hadden zij hun woning en terrein beschikbaar 
gesteld om als startlocatie te fungeren van de 25,3 km. lange 
tijdrit door de Hazerswoudse en Zoeterwoudse polders.
Vanaf 11 uur druppelden de deelnemers binnen, vrijwel 
allen enigszins nerveus en gespannen. Onder het genot 
van een bakkie leut van Koffiehuis Kanaalzicht werden 
wetenswaardigheden over de laatste trainingen, het parcours 
en het materiaal uitgewisseld.
Nadat ook de 14 verkeersregelaars, die op eventuele 
risicovolle punten in het parcours geposteerd werden, 
zich gemeld hadden, gaf startofficial Peter de Brabander 
(vakkundig geassisteerd door Rob van Beek, Peter 
Rademaker en Ton van Rooijen) exact om 12.00 uur het 
startschot voor de eerste deelnemer Bart ten Doeschate.
Om de minuut werd een deelnemer weggeschoten vanaf het 
startplatform.
Wat het weer betreft hadden we niet te klagen; een stralende 
zonnige dag onder een helder blauwe hemel. Nadeel hiervan 
was dat het wel wat drukker was op het niet-afgesloten 
parcours met recreatief fietsverkeer.
Voorzichtigheid geboden dus voor de deelnemers met het 
oog op de veiligheid.
Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen of hun 
familie of vrienden aanmoedigen en vonden een plekje op het 
aangelegde terras genoten van een drankje, kopje soep van 
Hedwig, Annemieke en Carolien of het inmiddels traditionele 
broodje knak.
Mooi was te zien hoe de deelnemers ieder op zijn/haar eigen 
wijze zich op de tijdrit voorbereidden; de een al lang van 
tevoren warm rijdend, nog prutsend aan de fiets, de ander 
nog snel even een pasta-maaltijd naar binnen werkend of zelfs 
een deelnemer helemaal onvoorbereid en die we uit zijn bed 
moesten bellen (schuurfeest).

Om 12.55 uur werd de laatste deelnemer (Tom van Velzen) 
weggeschoten en inmiddels waren de eerst gestarte renners 
al weer binnen.
Om 13.48 uur kwam de laatste deelnemer binnen en kon Rick 
Kempen met zijn bezemscooter het parcours schoonvegen en 
de verkeersregelaars terughalen naar de basis.
Voor de organisatie even wat gereken en gepuzzel, maar toen 
kon de winnaar en de beste dame dan toch bekend gemaakt 
worden.
Zoals gezegd kwam Ben de Boer als winnaar uit de bus 
met een geweldige eindtijd van 35 minuten en 55 seconden, 
wat een gemiddelde snelhuid van maar liefst 42,26 km/u. 
betekent. Van harte gefeliciteerd met deze topprestatie Ben en 
de wisseltrofee is weer voor minimaal een jaar terug in huize 
de Boer. 
Het was sowieso feest aan de Rijndijk, want vrouw Olga 
de Boer-van Velzen eindigde als 2e (en dus winnares bij de 
dames) in 36 minuten en 34 seconden (41,51 km/u.) voor 
Ubbo Kuper, de winnaar van vorig jaar, met een tijd van 37 
minuten en 34 seconden (40,41 km/u.).
Na de prijsuitreiking volgde nog een kleine loterij, de 
dankwoordjes en de belofte dat zondag 10 juni 2018 de 4e 
editie weer op de agenda staat.
Deelnemers van dit jaar en medewerkers zullen in april 2018 
een nailtje krijgen en tegen die tijd zal ook de informatie op de 
site van Bernardus komen te staan.
Tenslotte nog dank aan alle deelnemers en verkeersregelaars, 
Cynthia (ehbo), Jari (bar), Carolien (foto’s en catering), 
Annemieke en Hedwig (catering), Peter, Peter, Ton, Rob 
(tijdwaarneming) en Pierre en Hedwig voor de gastvrijheid.

Ook een dankwoord aan onze sponsoren:
Bike Totaal van der Post
Sport2bfit
Jumbo
Bij Ons Bloemen
Hulst Tuinplanten
Hulst Partijen
Koffiehuis Kanaalzicht
Pim Prove concept-creatie-communicatie (Pim Peelen)
SV Bernardus
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     an 3e editie tijdrit SVB

Volledige uitslag :
  

1. Ben de Boer 35 min. 55 sec. (42,26 km./u.)

2. Olga de Boer-van Velzen 36,34 (41,51)

3. Ubbo Kuper 37,34 (40,41)

4. Tom van Velzen 38,16 (39,67)

5. Martijn Roozendaal 38,22 39,57)

6. Klaas van Dijk 38,36 (39,33)

7. Jan Verkleij 38,41 (39,24)

8. Niels Jetten 38,50 (39,09)

9. Mike Kok 40,16 (37,70)  

10. Piet Smits jr. 40,17 (37,68)

11. Dick Sol 40,25    (37,56)

12. Bart Meerwijk 41,21 (36,71)

13. Gerbrand van Breugel 41,45 (36,36)

14. Auke Noorlander 42,14 (35,94)

15. Erik van der Meer 42,39 (35,59)

16. Arjan van Aalst 42,41 (35,56)

17. Marcel Valk 42,58 (35,33)

18. Loek Verkleij 43,17 (35,07)

19. Koen Mathot 43,37 (34,80)

20. Bart ten Doeschate 43,40 (34,76)

21. Bart Terpstra 44,11 (34,36)

22. Kaspar Scheltema 44,12 (34,34)

23. Justin Spijk 44,12 (34,34)

24. Bart Sol 44,46 (33,91)

25. Wouter Dannenberg 44,54 (33,81)

26. Dick Bennis 45,19 (33,50)

27. Piet de Boer 46,00 (33,00)

28. Sofie de Groot 46,08 (32,90)

29. JP Hoogenboom 46,08 (32,90)

30. JW Feddes 46,24 (32,72)

31. Dick Tijssen 46,42 (32,51)

32. Daniëlle Hoekstra 47,04 (32,25)

33. Ferry Kempen 47,09 (32,20)

34. Wim de Goede 47,33 (31,92)

35. Kirsten de Brabander 47,40 (31,85)

36. Ruud Kempen 47,54 (31,69)

37. Maarten Verkleij 48,00 (31,63)

38. Romy Kempen 48,11 (31,50)

39. Pieter v.Haastert 48,25 (31,35)

40. Corne van Veen 50,05 (30,31)

41. Thierry v.Leeuwen 50,16 (30,20)

42. Jorrit Winters 50,21 (30,15)

43. Gerrit Stemmer 51,30 (29,48)

44. Ronald Wagenvoo 51,44 (29,34)

45. William Hoogeveen 52,10 (29,10)

46. Johan de Jong 52,24 (28,97)

47. Richard de Wit 52,33 (28,89)

48. Arjan ten Brink 52,37 (28,85)

49. Sjef Bos 53,29 (28,38)

50. Marcel Wagenvoort 53,33 (28,35)

51. Netty Kempen 54,16 (27,97)

52. Leny Dubbeld 60,29 (25.10)

53. Jos van Keulen 61,08 (24,83)

54. Frans v.d.Meer 62,54 (24,13)

N.b.  Geen finishtijd wegens van route geraakt/parcours niet juist gereden: Ellen Winters-Hoogervorst en Marten Ziegelaar

Organisatie Open Tijdrit SV Bernardus, Peter de Brabander, Arnout Meertens, Norbert de Jong,Dirk Jansen en Pierre Kempen
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Op de laatst gehouden medewerkersavond, 
afgelopen april, werd de vrijwilligersprijs, in 
2016 nieuw leven ingeblazen en toen postuum 
uitgereikt aan Jan de Groot, uitgereikt.
Hans de Boer had de eer om (helaas niet zelf 
aanwezig) de “Jan de Groot memorial” in 
ontvangst te nemen.
Een goede aanleiding om Hans (en uiteraard 
Rinie), Bernardus-mensen in hart en nieren, 
aan een vraaggesprek te onderwerpen.

Hans, kan je iets over jezelf vertellen?
Ja, wie is Hans de Boer? 
Geboren op 4 maart 1950 als 4e kind in een gezin van 12 
kinderen (3 meiden en 9 jongens).
Getrouwd met Rinie in 1973. Ik heb haar leren kennen 
op een bedrijfsfeestje op Ursula in Nieuwveen. Op die 
zorginstelling voor zwakbegaafde kinderen (als die 
benaming correct is) werd toen een feestje gegeven voor de 
leiding en begeleidsters, allemaal meiden, en het was wel 
leuk als er ook een paar gasten kwamen. Samen met onder 
andere broer Bernard, neef Jan de Boer, en Bernard van der 
Laan werden wij daar uitgenodigd en zo is het balletje gaan 
rollen.
We hebben 3 kinderen; Marije(41), Peter(40) en Sijmen(38).
Toen ik van de ambachtsschool kwam, heb ik eerst een 
paar jaar bij aannemersbedrijf Pieterse in Zoeterwoude in 
loondienst gewerkt.
Vanaf 1975 tot 1986 heb ik bij vader Jan gewerkt (v.o.f. 
Jan de Boer & zn.) en toen we in 1986 naar Rijndijk 13 
verhuisden, ben ik mijn eigen bedrijf, Aannemersbedrijf 
Hans de Boer, begonnen. Eind jaren ’90 kwamen Peter 
en Sijmen erbij en sinds een jaar of vier zijn zij de baas en 
doe ik waar ik zin in heb, d.w.z. veel klusjes voor hen en 
voor bijvoorbeeld Pleijn’68, de Bernarduskerk en zoals de 
laatste tijd veel voor broer Joop, die verhuisd is van de 
Rhijnenburch naar het Zwaantje.

Je hebt een heel lange voetbalcarrière achter je. Hoe 
zag die eruit?
Ik was 11 jaar (1961) toen ik begon (wat eigenlijk pas bij 12 
jaar mocht) zoals bijna iedereen bij toen nog R.K.S.V. Sint 
Bernardus bij leider Gerard van der Meer. Dat was in de C. 
Na de jeugd doorlopen te hebben, kwam ik in de senioren 
in het 4e elftal (toen het een na laagste elftal) te voetballen. 
Op dinsdag- en donderdagavond ging ik naar de 
handelsavondschool en kon dus niet trainen. Later kwam 
ik in het 2e elftal en in het seizoen ’72-’73 heb ik zelfs nog 
in het 1e gespeeld, onder trainer Siera. Mijn voetbalcarrière 
liet altijd vrijwel parallel met die van Bert Meijer.
Mijn mooiste tijd was misschien wel in de herfst van mijn 
carrière in weer het 4e met veel oud-eerste elftalspelers als 
Dirk van Wetten, Pim van Wetten, Bart de Roo. Maar ook 
Peter van Veldhoven, Peter van Wingerden en Peter van Ark 
zaten in dat team.
Legendarisch waren de uitgaansweekendjes met vrouwen 
en kinderen (tussen 1984 en 1994) o.a. naar Giethoorn, 

Hans de Boer, ruim een halve        eeuw Bernardus-man
door Dirk Jansen

Gasselternijveen en de Ardennen (wildwaterkano op de 
Lesse – van Wingerden: “vanaf nu zien jullie alleen mijn rug 
nog maar”, om vervolgens vast te lopen op een kei).
Drie jaar geleden ben ik op mijn 64e met voetballen, 
gestopt.

Maar toch ben je nog veel op de groene mat te 
bewonderen.
Dat klopt ja. Sinds die tijd ben ik ook senioren gaan fluiten. 
Een gehoorapparaat bleek toen wel makkelijk, je zet hem 
uit als het jou uitkomt … Sinds een jaar of tien floot ik al bij 
de jeugd (bij mijn kleinkinderen); we hebben met een man of 
tien nog de cursus gedaan. Van die tien zijn Johan de Jong 
en ik geloof ik nog de enigen die fluiten.
Ondanks het commentaar dat je vaak krijgt als 
scheidsrechter beleef ik er nog het nodige plezier aan en 
hoop hier nog lang mee door te gaan.

Je bent uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Vertel 
eens iets meer over al de activiteiten, niet alleen bij 
SVB maar ook bij andere organisaties, want je/jullie zijn 
bijzonder maatschappelijk betrokken.
Rinie en ik draaien 1x per maand bardienst op zondag, die 
ik dan gelijk combineer met telefoon-/bestuursdienst. Dat is 
een mooie Bernardusdag van 8.00 uur tot 20.00 uur.
Op Koninginnedag/Koningsdag was ik ook altijd betrokken 
o.a. bij het “kratstapelen” en ik ben bij veel bouwactiviteiten 
betrokken geweest, zoals de tribunebouw, realisering 
van de lichtmasten en de tegelwerkzaamheden in de 
kleedkamers. “Ze weten me altijd te vinden”.
Daarnaast zit ik in de klusgroep van de Bernarduskerk 
en onlangs hebben we het dak van de kerk vernieuwd. 
Momenteel zijn we ook bezig met een renovatie (toiletgroep) 
bij Pleijn’68 en in september (19-24) ga ik met Hein Verkleij, 
Jan Wesselingh en Dirk Heemskerk mee als cateraars 
met de E.F.I.-fietstocht (Every Fucking Inch). Dat is een 
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Hans de Boer, ruim een halve        eeuw Bernardus-man

fietstocht van Basel naar Hazerswoude onder de bezielende 
leiding van Pieter Heemskerk.
50 Deelnemers halen via deze fietstocht geld op voor 
kankeronderzoek voor het Anthony van Leeuwenhoek 
ziekenhuis.

Tenslotte Hans, hoe zie je de toekomst voor Bernardus, 
zowel sportief als organisatorisch en heb je daarin 
wensen?
Op sportief gebied zie ik het heel zonnig in met deze 
spelersgroep en trainersstaf. Het is een jonge groep die 
gemotiveerd en goed bezig is.
Het plezier spat eraf en er zit nog een hoop rek in.
Qua organisatie hoop ik dat er meer medewerkers komen, 
want dat is toch de kurk waar een vereniging op drijft.
Persoonlijk hoop ik nog lang door te kunnen en mogen 
gaan met de dingen waar ik mee bezig ben.

Hans en Rinie, bedankt voor dit prettige gesprek en mijn 
waardering voor jullie, die al groot was, is alleen maar 
gegroeid.
Namens alle leden van S.V. Bernardus hartelijk dank voor 
jullie inzet voor de club, dat we daar nog lang gebruik van 
mogen maken en van mogen genieten en nog van harte 
gefeliciteerd met de “Jan de Groot memorial”. 
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Van de JeugdvoorzittersVan de Jeugdvoorzitters
Het seizoen 2016/2017 zit er weer op en ook dit jaar hebben wij weer 3 kampioenen bij de 
jeugd de JO9-1 ,JO9-3 en JO11-3 zijn kampioen geworden iets waar we trots op kunnen zijn 
want kampioen worden is niet voor iedereen weg gelegd.

Dan niet te vergeten de ontwikkeling van de meisjes in het voetbal algemeen maar zeker 
ook bij Bernardus. Voor volgend seizoen hebben wij weer 4 meiden teams, dit is een 
mooie ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd dat wij ook een meisjes coördinator hebben 
moeten aanstellen, Mike Ammerlaan, om alles te proberen in goede banen te leiden en als 
aanspreekpunt te gaan fungeren voor de trainers en ouders indien nodig. Verder Rien van Elk 
die halverwege het seizoen bij ons is binnen gekomen en wij hebben hem gevraagd om gelijk 
te beginnen. Wij moeten echt zeggen dat dit allemaal op het juiste moment is gepasseerd, 
om zo alvast naar het nieuwe seizoen toe te werken. Rien is binnen de JTC de juiste persoon 
bij Bernardus die we hard nodig hadden en ondertussen heeft iedereen  al kennis met hem 
gemaakt.

Het Jeugdbestuur is ook al bezig met de nieuwe opzet van de KNVB. Dit vergt veel 
voorbereiding, doeltjes genoeg want de vaste doeltjes op het kunstgras zijn alleen nog voor 
de training straks. De doeltjes moeten straks op andere plaatsen komen voor de JO9, verder 
moeten er nog aanduidingen op of rond het veld komen omdat op zaterdag de velden moeten 
worden uitgezet door de leiders of de COTO. 

Op het moment van schrijven hoop ik dat we volgend seizoen weer een A/JO19 en een B/
JO17 kunnen inschrijven bij de KNVB dit om de doorstroming naar de senioren een beetje 
op peil te houden, ook al valt dit niet mee in deze leeftijdsgroep. Gelukkig is dit niet alleen bij 
Bernardus het geval maar speelt dit landelijk.

Nu ook nog even vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Dit seizoen gaat later gaat starten 
dan gebruikelijk met de bekerwedstrijden, waardoor het seizoen langer zal doorlopen in 2018. 
Daar sluipt een klein gevaar bij in dat de toernooien in het nauw gaan komen omdat de velden 
ook nog eens dicht gaan (gras) en er al selectie wedstrijden staan gepland aan het einde van 
het seizoen. Ook is er nog een vacature om de Toernooicommissie te vertegenwoordigen  dus 
aanmelden kan altijd via jeugdcommissie@bernardus.nl

Namens het Jeugdbestuur wil ik via deze weg iedereen bedanken die zich het afgelopen 
seizoen heeft ingezet om Bernardus te ondersteunen op welke manier dan ook, waardoor wij 
nu weer met een tevreden gevoel achterom kunnen kijken hoe het seizoen is verlopen.

Vrijwilligers is een teruglopend iets bij de verenigingen ook bij Bernardus, jammer genoeg 
bijna niet voor te stellen maar het is toch echt zo, maar wanneer u in de gelegenheid bent om 
iets te kunnen betekenen voor Bernardus horen wij dit graag. Het hoeft geen verplichting te 
zijn van iedere week, maar alle inzet is meegenomen en wij heten u dan natuurlijk van harte 
welkom om onze mooie club te helpen ondersteunen.

 
Namens de Jeugdcommissie wensen wij u een fijne vakantie !!!

Dick Straathof en Anthony Blom
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Kampioenen	  

Buiten	  ons	  standaardteam	  op	  zondag,	  behaalden	  ook	  de	  volgende	  teams	  het	  
kampioenschap	  in	  hun	  klasse,	  proficiat!	  

	  

Bernardus	  JO9-‐3	  Kampioen!!!	  

Zaterdag	  8	  april	  zijn	  de	  
jongens	  van	  Bernardus	  
JO9-‐3	  ongeslagen	  
kampioen	  geworden.	  
De	  wedstrijd	  moest	  
gewonnen	  worden	  om	  
kampioen	  te	  worden.	  	  
De	  tegenstander	  BSC	  
JO9-‐5	  uit	  Benthuizen	  
stond	  3de	  in	  de	  
competitie.	  Dit	  zou	  
dus	  zeker	  geen	  
gemakkelijke	  wedstrijd	  
worden.	  Het	  terras	  
was	  versierd	  en	  langs	  
het	  veld	  waren	  al	  ballonnen	  opgehangen.	  Daarnaast	  was	  er	  al	  een	  spandoek	  opgehangen	  met	  de	  
tekst”	  Bernardus	  F3	  	  bijna	  kampioen”.	  Ook	  	  de	  kleedkamer	  was	  	  mooi	  versierd	  voor	  de	  jongens.	  
Langzamerhand	  kwamen	  er	  steeds	  meer	  toeschouwers	  kijken:	  opa’s,	  oma’s,	  papa’s,	  mama’s	  enz.	  
Iedereen	  was	  er	  klaar	  	  voor.	  Alles	  was	  geregeld:	  kampioensshirts	  lagen	  klaar,	  taart	  lag	  in	  de	  koelkast,	  
patat	  lag	  in	  het	  vet,	  bloemen	  stonden	  in	  de	  vaas,	  bekers	  en	  medailles	  waren	  geregeld;	  	  er	  moest	  
alleen	  nog	  maar	  gewonnen	  worden.	  En	  dat	  was	  iets	  te	  gemakkelijk	  gezegd.	  De	  jongens	  hadden	  
duidelijk	  last	  van	  hun	  zenuwen,	  want	  binnen	  5	  minuten	  stonden	  onze	  toppers	  al	  met	  3-‐0	  achter!!!!.	  
Het	  zal	  toch	  niet	  gebeuren	  dat	  we	  alle	  voorbereidingen	  voor	  niets	  hadden	  gedaan.	  Van	  de	  ergste	  
schrik	  bekomen	  gingen	  de	  jongens	  iets	  beter	  voetballen	  en	  kwamen	  terug	  tot	  3-‐2.	  Met	  de	  rust	  
stonden	  we	  	  4-‐3	  achter;	  er	  moest	  nog	  wel	  wat	  gaan	  gebeuren	  de	  2de	  helft.	  Gelukkig	  gooiden	  onze	  
toppers	  de	  2de	  helft	  alle	  zenuwen	  aan	  de	  kant	  en	  gingen	  er	  met	  z’n	  allen	  vol	  tegenaan.	  Dit	  resulteerde	  
dan	  ook	  in	  een	  aantal	  doelpunten	  voor	  ons.	  Nadat	  we	  zelfs	  nog	  	  achter	  kwamen	  met	  6-‐4,	  	  gooiden	  we	  
er	  nog	  een	  schepje	  bovenop.	  BSC	  raakte	  zichtbaar	  vermoeid	  en	  onze	  toppers	  roken	  hun	  kansen.	  We	  
kwamen	  terug	  tot	  6-‐6	  waarna	  we	  er	  gelijk	  overheen	  gingen	  en	  zelfs	  de	  overwinning	  binnen	  haalden.	  
8-‐6!!!	  Na	  een	  moeizame	  eerste	  helft	  en	  hele	  goede	  2de	  helft	  	  was	  dit	  ook	  de	  eindstand	  waardoor	  	  
onze	  toppers	  ongeslagen	  kampioen	  werden!!!	  	  Het	  feest	  kon	  beginnen.!!!	  	  Na	  mooie	  woorden,	  
bloemen,	  een	  beker	  en	  een	  medaille	  van	  Bernardus	  te	  hebben	  gekregen,	  kreeg	  de	  pers,	  die	  in	  grote	  
getallen	  aanwezig	  was,	  de	  kans	  om	  kiekjes	  te	  maken	  van	  het	  kampioensteam.	  In	  de	  kantine	  was	  er	  
taart	  en	  patat.	  Het	  feest	  werd	  compleet	  met	  een	  ereronde	  door	  het	  dorp	  op	  de	  bekende	  platte	  kar	  
zodat	  iedereen	  te	  weten	  kwam	  dat	  Bernardus	  F3	  kampioen	  is	  geworden.	  
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Bernardus	  JO9-‐1	  kampioen!	  	  
	  
Wat	  een	  fantastisch	  resultaat	  na	  een	  mooi	  voetbalseizoen	  vol	  strijd	  en	  wil	  om	  te	  winnen.	  Vanaf	  de	  
eerste	  wedstrijd	  in	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  lieten	  de	  mannen	  stuk	  voor	  stuk	  een	  stijgende	  lijn	  zien	  
in	  hun	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  hebben	  ze	  hun	  definitie	  van	  “kampioenselftal”	  bepaald:	  de	  
verdediging	  als	  een	  onneembare	  vestiging,	  het	  middenveld	  waar	  de	  technische	  hoogstandjes	  werden	  
getoond,	  de	  aanval	  vanwaar	  elke	  wedstrijd	  weer	  de	  doelpunten	  werden	  gescoord	  en	  de	  twee	  
trainers	  al	  aanmoedigend	  langs	  de	  lijn.	  	  
Met	  9	  man	  sterk	  liet	  het	  “elftal”	  aan	  hun	  tegenstanders	  zien	  wie	  de	  betere	  was.	  Of	  het	  nu	  vroor,	  
regende	  of	  de	  zon	  scheen,	  de	  mannen	  gingen	  elke	  wedstrijd	  vol	  voor	  de	  winst.	  Ook	  al	  werd	  dit	  niet	  
altijd	  beloond	  met	  een	  overwinning,	  ze	  lieten	  de	  koppies	  niet	  hangen	  en	  lieten	  de	  volgende	  wedstrijd	  
gewoon	  nog	  meer	  strijd	  zien.	  	  
	  
De	  climax	  van	  het	  seizoen	  was	  de	  allerlaatste	  wedstrijd.	  Een	  rechtstreeks	  duel	  om	  het	  
kampioenschap:	  de	  nummer	  1	  (Bernardus)	  tegen	  de	  nummer	  2	  (Alphense	  Boys).	  Een	  spannende	  
wedstrijd	  met	  een	  meer	  dan	  verdiende	  overwinning	  voor	  Bernardus.	  Het	  	  bevestigde	  wat	  wij	  eigenlijk	  
al	  lang	  wisten,	  onze	  mannen	  zijn	  kampioen!!	  	  
De	  helden	  van	  JO9-‐1	  waren	  door	  het	  dolle	  heen,	  het	  publiek	  ging	  uit	  zijn	  dak	  en	  ook	  de	  trainers	  
vierden	  mee	  in	  de	  feestvreugde!	  Hierna	  barstte	  het	  feest	  los	  met	  een	  ereronde	  langs	  het	  
dolenthousiaste	  publiek,	  oranje	  rozen,	  kampioen	  t-‐shirts,	  bekers,	  bidons	  met	  drop	  en	  als	  klap	  op	  de	  
vuurpijl	  een	  tocht	  op	  de	  platte	  kar	  door	  Hazerswoude.	  
Een	  geweldige	  afsluiting	  van	  een	  fantastisch	  seizoen!	  
	  
Tijd	  om	  de	  helden	  van	  JO9-‐1	  voor	  te	  
stellen:	  
Siem	  (keeper)	  
De	  Rots	  (in	  de	  branding)	  -‐	  Door	  zijn	  lengte	  
en	  sprongkracht	  een	  ideale	  keeper	  die	  
heel	  wat	  onmogelijke	  ballen	  en	  punten	  
heeft	  “gepakt”	  
Thijmen	  (verdediger)	  
De	  Pitbull	  -‐	  Fantastische	  verdediger	  waar	  
zelfs	  Ronaldo	  niet	  langs	  komt.	  Kan	  zich	  als	  
geen	  ander	  “vast	  bijten”	  in	  zijn	  
tegenstander.	  Snelheid,	  duelkracht	  en	  
ook	  nog	  goede	  voortzettingen.	  
Finn	  (verdediger)	  
De	  Kilometervreter	  -‐	  Bleef	  de	  
tegenstander	  achterna	  zitten	  om	  de	  bal	  
terug	  te	  veroveren.	  Heeft	  vele	  aanvallen	  
onderbroken	  en	  doelpunten	  voorkomen.	  
Teun	  (verdediger)	  
De	  Tank	  -‐	  Niets	  en	  niemand	  ontziend	  als	  
Teun	  voor	  de	  bal	  gaat.	  Altijd	  inzet	  en	  als	  
winnaar	  uit	  het	  duel	  met	  de	  tegenstander	  
komend.	  
Olle	  (verdediger/middenvelder)	  
De	  Alleskunner	  -‐	  Zowel	  verdedigend	  als	  
aanvallend	  geweldige	  bijdragen.	  Het	  
voorkomen	  en	  maken	  van	  doelpunten.	  
Het	  zijn	  er	  weinigen	  gegeven.	  
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Sil	  (middenveld)	  
De	  Stofzuiger	  -‐	  Hij	  pakt	  alle	  ballen	  op	  die	  in	  zijn	  buurt	  komen.	  Een	  fantastische	  inzet	  met	  een	  enorm	  
schot.	  Ideaal	  voor	  de	  moderne	  middenvelder.	  
Justin	  (middenveld/aanval)	  
De	  Strateeg	  -‐	  Altijd	  slim	  spelend	  tussen	  middenveld	  en	  aanval.	  Tegenstanders	  in	  verwarring	  brengend	  
en	  doelpunten	  makend.	  
Sem	  (middenveld/aanval)	  
De	  Technicus	  -‐	  Zijn	  soms	  Messiaanse	  dribbels	  en	  doelpunten	  hebben	  heel	  wat	  tegenstanders	  naar	  
adem	  doen	  happen	  en	  in	  verwondering	  achter	  gelaten.	  
Lars	  (aanval)	  
Het	  Kanon	  -‐	  Zijn	  verwoestende	  schoten	  (en	  daardoor	  doelpunten)	  hebben	  keepers	  doen	  bukken	  en	  
doen	  huilen.	  
	  
Vriendelijke	  groeten	  van	  twee	  trotse	  trainers,	  Ilja	  Taal	  en	  Eric	  Geerars.	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De	  kampioenen	  JO11-‐3	  van	  Bernardus.	  

Dit	  team	  is	  ongeslagen	  kampioen	  geworden	  door	  samen	  te	  werken	  en	  voor	  elkaar	  te	  werken.	  Ze	  
stonden	  het	  hele	  jaar	  op	  de	  2e	  plek	  achter	  Meerburg	  met	  minimaal	  1	  wedstrijd	  minder	  gespeeld	  te	  
hebben.	  Dus	  kwam	  het	  aan	  op	  de	  laatste	  wedstrijd	  uit	  tegen	  ARC.	  

En	  wat	  een	  wedstrijd	  was	  dat:	  In	  het	  begin	  kwamen	  ze	  met	  1-‐0	  achter	  en	  gierden	  de	  zenuwen	  door	  
het	  lijf.	  Zelfs	  de	  ouders,	  broers	  en	  zussen,	  opa’s	  en	  oma’s	  die	  gekomen	  waren	  om	  deze	  jongens	  aan	  
te	  moedigen	  vonden	  het	  spannend.	  	  
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Gelukkig	  viel	  al	  snel	  een	  extra	  doelpunt	  voor	  het	  gelijkspel	  (1-‐1),	  en	  konden	  de	  jongens	  opnieuw	  
beginnen.	  Iedereen	  moest	  zichzelf	  herpakken,	  ook	  het	  publiek.	  

Toen	  de	  1-‐2	  voor	  Bernardus	  viel,	  durfde	  we	  te	  hopen	  dat	  het	  kon	  lukken.	  Helaas	  voor	  Bernardus	  
maakte	  ARC	  een	  tegendoelpunt.	  Met	  2-‐2	  was	  het	  billenknijpend	  spannend.	  Bernardus	  kon	  alleen	  
kampioen	  worden	  met	  een	  winst	  in	  de	  pocket.	  

Voor	  sommige	  spelers	  en	  toeschouwers	  werd	  het	  soms	  te	  veel.	  Zelfs	  de	  trainers	  storten	  ter	  aarde	  als	  
een	  mooie	  kans	  niet	  benut	  werd.	  

Toch	  lukt	  het	  JO11-‐3	  van	  Bernardus	  om	  nog	  een	  doelpunt	  te	  scoren	  en	  werd	  het	  2-‐3.	  Maar	  met	  nog	  
10	  minuten	  op	  de	  klok	  was	  nog	  niemand	  er	  gerust	  op	  dat	  het	  kampioenschap	  binnen	  was.	  

Gelukkig	  viel	  5	  minuten	  voor	  het	  einde	  het	  verlossende	  doelpunt	  en	  was	  het	  2-‐4.	  	  
Het	  publiek,	  coaches	  en	  begeleiders	  gingen	  uit	  hun	  dak	  met	  hun	  oranje	  versieringen	  en	  toeters.	  De	  
jongens	  hoefde	  alleen	  nog	  maar	  de	  wedstrijd	  uit	  te	  spelen,	  wat	  ze	  met	  verve	  deden.	  

Na	  de	  wedstrijd	  stormden	  iedereen	  het	  veld	  op	  om	  de	  jongens	  te	  feliciteren.	  Ze	  gingen	  op	  de	  foto	  
met	  hun	  begeleider	  en	  trainers	  en	  natuurlijk	  hun	  kampioensspandoek.	  De	  rit	  op	  de	  platte	  kar	  door	  
het	  dorp	  was	  verzekerd.	  

Ik	  als	  begeleider	  ben	  supertrots	  op	  onze	  jongens	  (Thanu,	  Levy,	  Nout,	  Maurits,	  Diesel,	  Daan,	  Jerre,	  
Jayden,	  Dante),	  die	  door	  samenwerken	  een	  mooi	  jaar	  achter	  de	  rug	  hebben.	  Ook	  ben	  ik	  trots	  op	  onze	  
2	  trainers	  (Luuk	  en	  Cas)	  die	  deze	  jongens	  geleerd	  hebben	  dat	  je	  door	  samenspel,	  positiespel	  en	  iets	  
voor	  elkaar	  over	  hebben	  meer	  voor	  elkaar	  krijgt	  dan	  alleen	  voetbal.	  Het	  is	  een	  groep	  jongens	  die	  
interesse	  in	  elkaar	  heeft	  en	  snapt	  dat	  iedereen	  goede	  en	  mindere	  goede	  kwaliteiten	  heeft,	  maar	  door	  
daar	  gebruik	  van	  te	  maken	  je	  een	  topteam	  kan	  zijn.	  

Dante,	  Jayden,	  Jerre,	  Daan,	  Diesel,	  Maurits,	  Nout,	  Thanu	  en	  Levy.	  Top	  gedaan	  mannen	  en	  onthoud	  
dit:	  Jullie	  zijn	  kampioenen	  2016/2017	  en	  voor	  mij	  blijven	  jullie	  kampioenen.	  

	   	   	   	   	   	   	   Sandra	  Rijsdijk	  (begeleider	  JO11-‐3)	  
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Douchen na trainingen en wedstrijden
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen niet douchen na 
een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer 
spelers niet, dan wel douchen op de club. Het lijkt misschien gemakkelijk 
en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te laten 
fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar huis 
te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen 
douchen na het sporten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd 
of training geen thema. Het was verplicht. 
Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek 
vergeten want er kwam gewoon een 
handdoek uit mijn sporttas en een fles douche 
shampoo. Vroeger was het geen thema. 
In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol 
heeft over hygiëne en gezond sporten is het 
daarom voor mij een raadsel waarom ouders 
het toestaan dat hun kinderen zich na afloop 
van een sportactiviteit niet direct op de club 
douchen.
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Fotomoment. Achter de hoofdtribune van stadion de Vijverberg. Een meisje met hoofddoek 
maakt een selfie met middenvelder Jackie Groenen van de OranjeLeeuwinnen. Ze lachen 
ontspannen en kijken in de camera alsof ze naar iets oneindigs turen. Hun hoofden dichtbij 
elkaar. Het is direct na de wedstrijd tegen IJsland en symbolisch voor memorabele weken in het 
vrouwenvoetbal. Zo plaatsten de vrouwen onder 19 en 17 zich voor het EK, heeft voetbalclub 
Excelsior-Barendrecht zich als negende club ingeschreven voor de Eredivisie Vrouwen, werd de 
wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen tegen Frankrijk voor meer dan tienduizend toeschouwers 
gespeeld (een record voor een oefenwedstrijd) en stond op Goede Vrijdag een interessant ach-
tergrondverhaal in dagblad de Stentor: ‘Meiden bestormen voetbalclubs’.

In dat artikel wordt de snelle opmars van het vrouwenvoetbal geanalyseerd. Kort samengevat 
luidt de slotsom van het stuk, dat naarmate er meer meiden komen voetballen de sfeer in het 
voetbal (en de club) positief verandert. “Met de toename van het aantal meisjes wordt voetbal 
nog meer een familiesport,” zegt Dick van den Bosch, jeugdcoördinator bij VV Heerde. “Ou-
ders komen niet alleen naar hun zoon kijken, maar ook naar hun dochter die een veld verderop 
speelt. Leuk!”

En of dat leuk is. We zien het terug in de cijfers van de KNVB. Zo telden we in 2012 127.000 
vrouwelijke leden bij de bond, nu zijn dat er al 153.000. Het vrouwenvoetbal is dus duidelijk in 
opmars. Moet ook. De ontwikkeling valt samen met de KNVB-visie waarin we verwachten dat 
vrouwenvoetbal zal uitgroeien tot de populairste vrouwensport van het land. Maar eerlijk is eer-
lijk, zover zijn we nog lang niet. Het ontbreekt nog aan een strakke organisatie met een stevige 
structuur en goede bestuurders. Daphne Koster, speelster van Ajax, vroeg mij laatst waarom 
een aantal speelster van de OranjeLeeuwinnen nog steeds moet werken naast hun carrière als 
profvoetballer. ‘Kan de KNVB daar geen betere voorwaarden voor creëren?’

Goede vraag. Antwoord? Lastig. We zijn als KNVB namelijk niet verantwoordelijk voor de beta-
ling van de internationals, maar willen wel kijken hoe we voetbalsters met een groot talent kun-
nen helpen bij wat ze het beste en liefste doen: voetballen. Dat past ook in de miljoenen, die we 
blijven investeren in de organisatie van het vrouwenvoetbal. Met als eerste grote stap de opzet 
van regionale vrouwenvoetbalkernen bij bestaande voetbalclubs, waardoor elk meisje in de re-
gio volgend seizoen de kans krijgt om zich te meten met de beste speelsters uit de regio. Want 
een ding mag je van mij aannemen, wie eenmaal de sfeer heeft geproefd van een wedstrijd van 
de OranjeLeeuwinnen voor een uitverkocht stadion, is reddeloos verloren. Die sfeer is zo ontwa-
penend mooi, dat je het liefst met elke speelster een selfie zou willen maken.

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

MEIDEN BESTORMEN HET VOETBAL
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Hoe	  gaat	  het	  nu	  met…JO9-‐3!!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  KAMPIOEN!!!!!!!!	  
	  Ja,	  jullie	  lezen	  het	  goed.	  We	  zijn	  kampioen	  geworden	  en	  zelfs	  ongeslagen!!	  Met	  een	  mooi	  
doelsaldo	  van	  112	  doelpunten	  voor	  en	  37	  tegen.	  

Nadat	  we	  in	  de	  winterstop	  al	  bovenaan	  stonden,	  hebben	  we	  dat	  door	  kunnen	  trekken	  naar	  
het	  einde	  van	  de	  competitie.	  Naar	  de	  stand	  gekeken,	  lijkt	  het	  of	  we	  makkelijk	  kampioen	  zijn	  
geworden,	  maar	  dat	  is	  niet	  helemaal	  het	  geval.	  Het	  verschil	  in	  de	  competitie	  was	  nogal	  
groot.	  Er	  waren	  2	  teams	  die	  echt	  te	  hoog	  ingedeeld	  waren;	  de	  rest	  was	  redelijk	  gelijk	  aan	  
elkaar.	  Naar	  onze	  wedstrijden	  gekeken	  waren	  we	  zeker	  niet	  altijd	  het	  beste	  team,	  maar	  we	  
hebben	  meerdere	  spelers	  die	  echt	  het	  verschil	  kunnen	  maken.	  Door	  hun	  individuele	  acties	  
hebben	  we	  de	  meeste	  wedstrijden	  toch	  kunnen	  winnen.	  We	  hebben	  een	  aantal	  wedstrijden	  
gehad	  waarin	  de	  tegenstander	  het	  betere	  spel	  had,	  maar	  waar	  wij	  er	  toch	  met	  de	  
overwinning	  vandoor	  gingen.	  Na	  de	  winterstop	  was	  het	  de	  bedoeling	  om	  de	  posities	  in	  het	  
veld	  beter	  bezet	  te	  krijgen	  om	  zo	  toch	  te	  proberen	  er	  wat	  meer	  voetbal	  in	  te	  krijgen.	  Dit	  is	  
redelijk	  gelukt.	  Ons	  grootste	  wapen	  om	  een	  wedstrijd	  te	  winnen	  was	  toch	  echt	  de	  
ouderwetse	  counter.	  Met	  Luuk	  op	  doel	  konden	  we	  dat	  goed	  uitvoeren.	  Als	  Luuk	  de	  bal	  had	  
en	  hem	  uitschoot,	  ging	  de	  bal	  al	  over	  de	  helft	  van	  het	  veld	  en	  met	  de	  snelheid	  van	  Duco	  en	  
Jerome	  voorin	  was	  dit	  meteen	  gevaarlijk.	  Zo	  hebben	  we	  de	  meeste	  wedstrijden	  kunnen	  
winnen.	  Niet	  alleen	  door	  deze	  jongens,	  maar	  ook	  doordat	  we	  achterin	  met	  Tom,	  Julian,	  
Timme	  en	  Max	  4	  echte	  verdedigers	  hebben	  die	  weinig	  doelpunten	  hebben	  weggegeven.	  
Onze	  doelman	  Luuk	  is	  met	  zijn	  goede	  reddingen	  heel	  belangrijk	  geweest.	  Met	  Freek	  als	  een	  
echte	  goaltjesdief	  en	  met	  Stef	  en	  Finn	  die	  overal	  inzetbaar	  zijn,	  wat	  ook	  erg	  belangrijk	  is,	  
hebben	  we	  zo	  een	  goede	  mix	  aan	  spelers.	  
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Ik	  zal	  ze	  nog	  even	  met	  jullie	  doornemen.	  	  

Luuk	  	  

Onze	  keeper	  in	  de	  belangrijke	  wedstrijden.	  Hij	  kan	  heel	  goed	  keepen	  en	  heeft	  zo	  echt	  punten	  voor	  ons	  
gepakt	  als	  keeper.	  Daarnaast	  heeft	  hij	  met	  zijn	  uittrap	  een	  aantal	  assists	  op	  zijn	  naam.	  Wil	  het	  liefst	  
voetballen,	  lees:	  hooghouden,	  en	  op	  doel	  schieten,	  maar	  gelukkig	  voor	  ons	  wilde	  hij	  toch	  de	  meeste	  
wedstrijden	  op	  het	  doel	  staan.	  

Tom	  

Is	  een	  echte	  laatste	  man.	  Weet	  goed	  wanneer	  hij	  moet	  instappen	  om	  de	  bal	  af	  te	  pakken.	  Ook	  blijft	  hij	  
rustig	  aan	  de	  bal	  en	  speelt	  al	  goed	  over	  naar	  iemand	  die	  vrij	  staat.	  Tom	  is	  helaas	  nog	  wel	  gauw	  
afgeleid	  en	  vindt	  het	  ook	  leuk	  om	  af	  en	  toe	  te	  laten	  zien	  dat	  hij	  goed	  kan	  dansen.	  Dankzij	  hem	  hebben	  
we	  maar	  heel	  weinig	  doelpunten	  tegen	  gekregen.	  

Julian	  

Is	  ook	  een	  goede	  verdediger.	  Doet	  geen	  gekke	  dingen	  met	  de	  bal,	  helaas	  wel	  af	  en	  toe	  zonder	  bal,	  
maar	  is	  zeker	  heel	  erg	  gegroeid	  dit	  seizoen.	  Vooral	  het	  schieten	  en	  overspelen	  is	  een	  stuk	  verbetert.	  
Hij	  kan	  al	  steeds	  beter	  de	  bal	  afpakken	  van	  de	  tegenstander.	  

Max	  

Is	  nog	  steeds	  een	  echte	  keiharde	  verdediger.	  Hij	  gaat	  steeds	  beter	  zijn	  best	  doen	  in	  het	  veld.	  Waar	  hij	  
in	  het	  begin	  alleen	  nog	  maar	  achterin	  bleef,	  gaat	  hij	  nu	  af	  en	  toe	  meedoen	  met	  aanvallen.	  Hierdoor	  
krijgt	  steeds	  meer	  plezier	  in	  het	  voetballen.	  Hij	  moet	  nog	  wel	  leren	  om	  zich	  in	  te	  houden	  in	  de	  
duels,maar	  dat	  gaat	  zeker	  goed	  komen.	  

Timme	  

Is	  de	  laatste	  maanden	  erg	  vooruit	  gegaan.	  Vooral	  zijn	  traptechniek	  heeft	  hij	  verbetert	  en	  dat	  heeft	  
ook	  al	  tot	  een	  aantal	  doelpunten	  geleid.	  Dankzij	  zijn	  corners	  zijn	  we	  vaak	  gevaarlijk	  geweest.	  Hij	  gaat	  
als	  enige	  door	  naar	  de	  JO11	  en	  is	  daar	  ook	  zeker	  klaar	  voor.	  

Finn	  

Is	  een	  alleskunnertje.	  Hij	  kan	  overal	  in	  het	  veld	  spelen.	  Als	  hij	  achterin	  staat,kan	  hij	  goed	  de	  bal	  
afpakken	  en	  met	  zijn	  snelheid	  is	  hij	  voorin	  ook	  gevaarlijk.	  Hij	  pakt	  ook	  af	  en	  toe	  zijn	  doelpuntje	  mee.	  
Naast	  zijn	  voetbalspel	  zijn	  vooral	  zijn	  	  inzet	  en	  enthousiasme	  vooruit	  gegaan.	  Wat	  leuk	  is	  om	  te	  zien	  
voor	  de	  trainers.	  

Stef	  

Is	  een	  gezellige	  jongen	  om	  er	  in	  het	  veld	  bij	  te	  hebben.	  Maar	  kan	  zeker	  ook	  wel	  voetballen.	  Vooral	  als	  
hij	  de	  bal	  heeft,	  is	  hij	  moeilijk	  van	  de	  bal	  af	  te	  krijgen.	  Meestal	  houdt	  hij	  de	  bal	  net	  iets	  te	  lang	  vast	  
zodat	  het	  de	  tegenstander	  toch	  lukt	  om	  de	  bal	  af	  te	  pakken.	  Hij	  moet	  nog	  wel	  leren	  met	  
teleurstellingen	  (bijvoorbeeld	  als	  hij	  de	  bal	  niet	  krijgt	  terwijl	  hij	  vrij	  staat)	  om	  te	  gaan	  en	  dan	  zal	  het	  
zeker	  nog	  beter	  gaan.	  	  

Jerome	  

Is	  een	  van	  onze	  sterspelers.	  Heeft,in	  het	  veld,	  een	  goede	  mentaliteit	  en	  kan	  met	  zijn	  snelheid	  voor	  veel	  
gevaar	  zorgen.	  Ondanks	  dat	  zijn	  schottechniek	  nog	  niet	  goed	  is,	  heeft	  hij	  wel	  heel	  veel	  doelpunten	  
gemaakt.	  Dit	  is	  zeker	  nog	  een	  punt	  om	  aan	  te	  werken.	  Zijn	  balgevoel	  is	  daarentegen	  wel	  in	  orde	  en	  
ook	  met	  zijn	  hoofd	  kan	  hij	  scoren(al	  is	  dit	  wel	  vanaf	  de	  grond).	  
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Freek	  

Is	  nog	  steeds	  onze	  benjamin.	  In	  het	  veld	  zie	  dat	  niet	  terug.	  Hij	  is	  met	  zijn	  techniek	  en	  inzicht	  heel	  
belangrijk	  voor	  ons	  geweest.	  Voor	  het	  doel	  staat	  hij	  vaak	  op	  de	  goede	  plek	  om	  de	  bal	  erin	  te	  schieten.	  
Vooral	  zijn	  mentaliteit	  is	  dik	  in	  orde.	  Wil	  altijd	  winnen	  en	  gaat	  voorop	  in	  de	  strijd.	  Alleen	  komt	  hij	  
daarin	  fysiek	  nog	  wat	  te	  kort	  waardoor	  hij	  regelmatig	  op	  de	  grond	  ligt	  met	  wat	  pijntjes	  (of	  zal	  dit	  
slimmigheid	  zijn	  zodat	  de	  tegenstander	  niet	  gelijk	  kan	  gaan	  aanvallen?).	  

Mats	  

Is	  er	  halverwege	  het	  seizoen	  bij	  gekomen,	  maar	  heeft	  zich	  snel	  aangepast.	  Helaas	  heeft	  hij	  niet	  zoveel	  
wedstrijden	  mee	  mogen	  spelen.	  De	  wedstrijden	  die	  hij	  heeft	  meegedaan,	  deed	  hij	  het	  hartstikke	  goed.	  
Hij	  mag	  nog	  iets	  serieuzer	  worden	  in	  het	  veld	  en	  niet	  teveel	  kletsen	  met	  zijn	  keeper.	  	  

Jared	  

Ook	  hij	  is	  er	  later	  bij	  gekomen.	  	  Jared	  is	  een	  hele	  gezellige	  jongen	  tijdens	  de	  trainingen,	  als	  hij	  
meedoet.	  Hij	  vind	  het	  leuk	  om	  lekker	  op	  de	  tribune	  te	  spelen	  of	  op	  de	  obstacle	  baan.	  Tijdens	  de	  
training	  is	  hij	  wat	  snel	  afgeleid.	  De	  laatste	  paar	  trainingen	  ging	  het	  gelukkig	  voor	  ons	  en	  voor	  hem	  
wel	  steeds	  beter.	  Dit	  geeft	  hoop	  voor	  volgend	  seizoen.	  

Duco	  

In	  mijn	  ogen	  onze	  echte	  sterspeler	  (maar	  dan	  vooral	  om	  dat	  het	  mijn	  zoon	  is).	  Hij	  is	  een	  echte	  
aanvaller.	  Snel	  en	  handig	  met	  de	  bal	  en	  niet	  zo	  goed	  in	  meeverdedigen.	  Gelukkig	  hoefde	  dat	  dit	  
seizoen	  ook	  niet,	  want	  we	  hebben	  al	  een	  paar	  goede	  verdedigers.	  En	  omdat	  hij	  voorin	  bleef	  hield	  hij	  
ook	  5	  verdedigers	  van	  de	  tegenstander	  achterin.	  Regelmatig	  werd	  er	  door	  de	  coach	  van	  
tegenstanders	  geroepen,	  houdt	  die	  nr.	  13	  in	  de	  gaten.	  Duco	  was	  namelijk	  de	  enige	  speler	  uit	  het	  team	  
met	  een	  rugnummer.	  Als	  hij	  nog	  gaat	  leren	  om	  goed	  over	  te	  spelen,	  dan	  kan	  hij	  nog	  beter	  worden.	  
Ook	  hij	  is	  dit	  seizoen	  erg	  vooruit	  gegaan	  en	  heeft	  een	  groot	  aandeel	  in	  het	  kampioenschap	  gehad.	  

Het	  seizoen	  is	  nu	  voorbij.	  Het	  was	  een	  heel	  leuk	  en	  leerzaam	  seizoen.	  Voor	  de	  jongens	  en	  
ook	  zeker	  voor	  de	  trainers.	  Het	  was	  een	  seizoen	  waar	  het	  voetbal	  voorop	  stond	  maar	  waar	  
we	  daarnaast	  ook	  nog	  verschillende	  leuke	  dingen	  hebben	  gedaan.	  Waaronder	  een	  
strandtraining	  en	  op	  de	  zaterdagen	  dat	  het	  afgelast	  was	  ook	  nog	  een	  aantal	  leuke	  trainingen	  
gehad.	  De	  afsluitdag	  was	  ook	  zeker	  een	  hoogtepunt	  voor	  de	  jongens.	  	  We	  zijn	  met	  onze	  
jongens	  de	  polder	  in	  geweest	  waar	  ze	  lekker	  in	  de	  sloten	  hebben	  kunnen	  baggeren.	  En	  
uiteraard	  ook	  nog	  wel	  een	  balletje	  getrapt.	  
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Ik	  wil	  alle	  ouders	  bedanken	  voor	  hun	  enthousiaste	  aanmoedigingen	  langs	  de	  kant	  en	  hun	  
medewerkingen	  aan	  de	  verschillende	  uitjes.	  Carol	  wil	  ik	  bedanken	  voor	  haar	  hulp	  tijdens	  de	  
trainingen.	  Met	  haar	  geduld	  en	  enthousiasme	  heeft	  ze	  mij	  zeker	  geholpen	  dit	  seizoen.	  Ook	  
mijn	  assistent	  trainer	  Florus	  wil	  ik	  bij	  deze	  onwijs	  bedanken.	  Mede	  door	  zijn	  gezelligheid	  en	  
enthousiasme	  heeft	  hij	  de	  groep	  naar	  het	  kampioensschap	  gecoacht.	  	  

	  

En	  dan	  wil	  uiteraard	  nog	  onze	  jongens	  bedanken.	  Jullie	  hebben	  het	  super	  gedaan	  dit	  seizoen.	  
Zijn	  echt	  een	  team	  geweest	  met	  elkaar.	  Iedereen	  kwam	  altijd	  met	  plezier	  naar	  de	  
wedstrijden	  en	  trainingen.	  En	  jullie	  waren	  er	  ook	  bijna	  altijd.	  Met	  natuurlijk	  als	  hoogtepunt	  
van	  dit	  seizoen	  het	  kampioenschap!!	  Wij	  wensen	  jullie	  allemaal	  veel	  succes	  en	  plezier	  
volgend	  seizoen.	  

Groeten	  Joost	  de	  Roo	  (trainer	  JO9-‐3)	  	  
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Hoera!!! 

Huttenbouwen tijdens de jeugdvakantie week (14 t/m 18 augustus 2017) in 
Hazerswoude-Rijndijk is een feit! 

De vergunning is rond, de inschrijving is geopend, het hout wordt verzameld en een aantal 
vrijwilligers is begonnen met de opleiding tot BHV-er of BHV-assistent. 

Wat houdt de 'Huttenbouw' eigenlijk in? 

Voor en door de basisschool jeugd van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken, wordt er op 
maandag 14 augustus, in de laatste week van de schoolvakantie, gebouwd aan houten hutjes. 
Gedurende deze week wordt er in en om het ‘Huttendorp’ gespeeld. Van donderdag op 
vrijdag is er de mogelijkheid om in je hut te slapen. 

De ‘Huttenbouw’ is onderdeel van de Jeugdvakantieweek, beide worden georganiseerd door 
vrijwilligers van de stichting Jeugdwerk. Deze stichting is in november 2017 in het leven 
geroepen met als doel leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd van Hazerswoude-
Rijndijk. 

Tijdens de Jeugdvakantieweek zullen er nog veel meer activiteiten worden georganiseerd, ook 
voor de oudere en jongere jeugd van Hazerswoude! 

Via de website www.jeugdwerk-hazerswoude.nl en onze facebookpagina Stichting Jeugdwerk 
Hazerswoude-Rijndijk kunt u op de hoogte blijven van de komende activiteiten, uw ideeën 
naar voren brengen of misschien lijkt het u wel leuk om met een van de activiteiten mee te 
helpen! 
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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 2

Afmeldingen Vanaf 25-03-2017 tot en met 06-06-2017

BaarsS MJBH00A Romeé 4-7-1997 Busken Huetstraat   55 2394 TE 071-3415050
BennisB MGFK54X Glenn 25-5-2001 Sweelincklaan   22 2394 GP 071-3410882
BoerS CFKP71N Peter de 1-4-1977 Rijndijk 152 2394 AL
BoerE PWPJ81D Stef de 8-7-2007 Rijndijk 152 2394 AL
Boer-ZijlstraV FGZV725 Petra de 14-11-1972 Rijndijk 152 2394 AL
DiggeleG QQVP43M Xander van 31-1-2002 Potgieterlaan   12 2394 VG
DorstB MCBZ23Q Mike 22-4-2001 De Deel   43 2396 EV 0713415814
HillemansS FXVP832 Pien 25-4-1986 Noordvaartlaan   21 2391 CS
HogenboomS GFZJ426 Lisa 5-10-1990 Cederstraat   53 2404 VD
HollanderD PMNR884 Sanne de 1-9-2004 Diepenbrockstraat   25 2394 GV 071-3419152
JansenS CFRG00B Saskia 6-10-1985 Hansenstraat 143 2316 BG
KampenB MGFK583 Kjeld van 22-7-2001 Steenbokstraat   52 2394 PC 071-3416597
KraanV Kees 22-5-1964 Rembrandtlaan     5 2391 CM 0172-588844
KraanA MLZN81B Nadine 15-4-1999 Rembrandtlaan     5 2391 CM 0172-588844
LaanB MCRS15Y Nick van der 25-12-2000 Melkweglaan 112 2394 NE 071-3419676
MastS CFWR99T Nina van der 22-3-1987 Du Rieustraat     6 2313 GZ
MeerT CFLR94F Leon van der 20-5-1981 Anna van Saksenlaan   11 2391 DG 0172-586996
MeijdenB NKKG69B Jamie van der 12-12-2001 Joseph Haydnlaan   15 2394 GJ
MeijdenC QHPN253 Gwen van der 28-12-2003 Joseph Haydnlaan   15 2394 GJ
MenkenD PBVX29K Lars 15-1-2004 Kruiskade     2 2394 CM 071-3419157
MonfilsT CFMW46Y Saskia 19-2-1985 Groningenstraat   16 2408 GL
PoelT CFLS77H Arno van der 9-9-1981 Tuinstraat     2B 2391 BV
SchoutenT FKHH10D Amber 16-3-1991 4e Binnenvestgracht     4 2311 NT
SlingerlandS GGBB38G Irma 8-4-1988 De Genestetstraat   48 2394 XP 071-3412207
SlootenC MJPB974 Nick van 10-2-2002 Steenbokstraat   39 2394 PE 071-3416400
SpaansE PWDY10Q Daan 26-3-2007 Diepenbrockstraat   27 2394 GV 071-5410109
SpijkB LZYR44K Ian 17-6-2000 P C Hooftstraat     1 2394 EH 06-24338239
StokkelC QQFN01I Romy 4-10-2002 Helene Swarthplantsoen  18 2394 XE 071-5720750
SzabóB NFLW22O Timo 13-5-2001 Saturnusplein     9 2394 NR
VerhorikB MDRH02E Mike 28-9-2000 Melkweglaan   91 2394 NJ 071-3415756
VuurensG NNCZ444 Milan 30-7-2003 Schubertplantsoen     6 2394 GT 071-8884099
WesterhoudG QQVP65U Bart 15-11-1999 Marga Klompestraat     4 2401 ME 0172-532867
WesterhoudG QQVR715 Koen 15-11-1999 Marga Klompestraat     4 2401 ME 0172-532867

Nieuwe Leden

ArbouwF SLDK247 Mats 26-12-2009 Albert Verweijstraat   23 2394 TK
BoerD PKDW44N Daan de 19-12-2005 Hondsdijk   23 2396 HJ 071-3410805
BoerC NKNG58S Thijs de 2-12-2003 Hondsdijk   23 2396 HJ 071-3410805
BroekhuizenD SLGY06M L.aura 22-2-2004 Rijndijk 257 2394 CE 071-3416477
GetachewC NJLB87K Sebastian 14-3-2002 Mozartlaan   55 2394 GB 071-8883817
GetachewC NNNK24Y Matti 14-3-2002 Mozartlaan   55 2394 GB 071-8883817
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Burgerlijke stand
Pagina 2 van 2

Nieuwe Leden

HaastertD SJQY29F Nouk van 19-8-2005 J P Heijestraat   13 2394 XV 071-3415441
HollanderF SKVS28U Thijs de 29-11-2010 Diepenbrockstraat   25 2394 GV 071-3419152
KrosseC MNJL40A Timo 27-3-2002 Van Beethovenlaan   95 2394 HB 071-3412885
PescottE SKDT06X Wynn 1-8-2007 Van Beethovenlaan   41 2394 HA 06-30386854
RoosF SLFX64U Keano 25-5-2009 Den Tollstraat   75 2396 CD 06-20623223
SnatersenF SLJT28U Evan 30-4-2009 Schutterstraat   26 2394 NT 071-3410457
SpaansF QNVV72R Rosanne 17-8-2008 Diepenbrockstraat   27 2394 GV 071-5410109
SpilE SLDJ96P Kiki 20-9-2006 Rijndijk 258 2394 AP 06-10842825
StolkH SLSX73L Rive 2-4-2011 Mozartlaan   30 2394 GE 071-5429099
SuijkerbuijkC MJZN65L JJ 19-8-2002 Sweelincklaan   20 2394 GP 071-7852109
ValstarF SLPZ42Y Davino 17-9-2010 Mozartlaan 111 2394 GC 06-52864007
VosA MDNY46N Lisa van der 26-7-1998 Burgemeester Verheullaa    4 2396 ES

Wijziging Lidmaatschap

FeddesU CFKQ10J Jan Willem 7-3-1979 Herman Gorterstraat     3 2394 BE
KootU CFKM02I Stefan 2-9-1984 Jacob Reviusstraat   57 2394 VL
RhijnT FKHJ23J Samantha van 2-10-1988 Jacob Reviusstraat   57 2394 VL
RijnZ MKCZ65X Frank van 5-8-1965 Rijndijk 300 2394 CG 071-3412634
TolV FGZV80G Teun van 2-9-1959 Melkweglaan   70 2394 NG 071-3415360

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 573
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Verjaardagen Jeugdspelers

02 BouwmanAnouk

02 StraathofBritt

02 WinsenKim van

04 BrinkMark ten

07 HoogenboomGijs

09 KaffaLuca

10 KuperDuco

10 OuwerkerkJessey

10 TijssenDaan

13 KersseboomKevin

13 WandersStijn

16 KapteinGiel

17 SpijkIan

20 BrinkIris ten

23 KroonSander

24 LindenAmber van der

25 GijsmanRegi

26 HakRemco van der

26 WortmanLinda

30 Rukh AlikheilDoenja

30 SzabóRalf

02 WesselingJair

03 HeijningenLuca van

04 BaarleLuuk van

04 BaarsRomeé

04 HorstRoy van der

05 VermeulenSebastiaa

06 SloosFinn

08 BoerStef de

08 ScharffLesley

09 VondelingJoe

11 EnterLuuk

11 MastrigtOlle van

11 WegerMax de

11 ZandbergenMaarten

12 LeeuwenJonas van

12 TolWesley van

14 MeijdenDenny van der

19 SelierEthan

21 VisserBrent

22 KampenKjeld van

27 BrinkEduard van den

27 KabaHamed

30 VuurensMilan

31 BlomLuke

01 GrootLuuk de

02 WinsenLars van

03 RooMaud de

06 PavanEnrico

06 SmitLynn

06 SuijkerbuijkBoy

06 VermeulenRicardo

06 ZeeuwSander van der

10 la GrandDiesel

11 RafainCarol

13 KlinkNavayo

20 VerkleijAbel

21 IbrahimIsmail

22 ArbouwStijn

24 GoedeJoe de

26 MenkenAnouk

27 StraverLennard

27 UphoffSven

28 LangeveldVeere

30 DiggelePepijn van

30 WielGuus van de

Verjaardagen Jeugdspelers

02 WesselingJair

03 HeijningenLuca van

04 BaarleLuuk van

04 HorstRoy van der

05 TalsmaJerome

05 VermeulenSebastiaa

06 SloosFinn

08 ScharffLesley

09 VondelingJoe

10 WittJared

11 EnterLuuk

11 MastrigtOlle van

11 WegerMax de

11 WijngaardKim van den

11 ZandbergenMaarten

12 LeeuwenJonas van

14 AbeysekeraThanu

14 MeijdenDenny van der

18 BoerDana de

19 SelierEthan

21 VisserBrent

26 VosLisa van der

27 BrinkEduard van den

31 BlomLuke

01 GrootLuuk de

01 PescottWynn

02 WinsenLars van

03 RooMaud de

06 SmitLynn

06 VermeulenRicardo

10 la GrandDiesel

11 RafainCarol

13 KlinkNavayo

17 SpaansRosanne

19 HaastertNouk van

19 SuijkerbuijkJJ

20 VerkleijAbel

21 IbrahimIsmail

22 ArbouwStijn

24 GoedeJoe de

26 MenkenAnouk

27 StraverLennard

27 UphoffSven

28 LangeveldVeere

30 DiggelePepijn van

30 WielGuus van de

31 KolekBas

01 KempenFloor

06 GeerarsSem

06 HavenJasper van der

06 KuylLevy

06 MarkJille van der

08 HorbaczNikolas

09 KaffaAlex

11 GriffioenRianne

11 HoogenboomSam

17 ValstarDavino

20 SpilKiki

21 ScheltemaMichiel

23 AdrichemLiv

24 SeggelenSascha van

24 SeggelenBritt van

25 BoerDevi de

26 WalterErika

26 WalterLilian

29 WesselinghMilan
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