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In deze uitgave o.a.:

Nieuwe 
Hoofdsponsor 
Tijssen Goed
voor Dieren 

Antwoord op: 
Wie is Patrick
Kuipers? 

“Wij willen graag voortbouwen 
op het bestaande fundament, 
dat heel stevig is.” 
Kaspar Scheltema, nieuwe voorzitter



Accountancy - Belastingen - Advies

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

www.gt.nl

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

Grant Thornton
Schipholweg 68d

Postbus 2154
2301 CD  Leiden

T 071 - 524 09 09 
www.gt.nl

lekker vers brood

verrukkelijk gebak

heerlijk banket

verrassende specialiteiten

DA COSTASINGEL 33 DORPSSTRAAT 115

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK HAZERSWOUDE-DORP 

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

BESTELFAX 071-341 64 35

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

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

bedrijfsgebouwen.
Alle onderhoudswerken en verbouwingen.

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

Wij verzorgen Uw bouwaanvraag 
en vergunningen.

Dorpsstraat 241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

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

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

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

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

AUTOHUIS DE JONG
VOOR BETAALBAAR ONDERHOUD

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

VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S
VERKOOP NIEUWE AUTO’S 

SCHADEREPARATIE
BANDEN OPSLAG (zomer en winter)

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

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
Tel.: (071) 341 60 55

Penningmeester:
Norbert Jansen
Tel.: (071) 341 45 64

Bestuurslid WTC:
Vacature

Bestuurslid COTO:
Bram Schakenbos
Tel.: (071) 341 53 99

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Katie Pont
Tel.: 06 12 09 76 77

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Thessa van Mil
Tel.: (071) 888 99 41

Bernardus Kontakt
Officieel clubblad van S.V. Bernardus oktober 2015

Van de redactieVan de redactie
Een nieuw seizoen, een nieuw logo, een nieuwe kledinglijn, 
twee nieuwe voorzitters, een nieuwe vice-voorzitter bij 
de jeugdafdeling, een nieuwe hoofdsponsor, een nieuwe 
samenwerking met Unicef. Allemaal nieuw, nieuw, nieuw. 

Gelukkig is er ook nog iets dat er al was en dat is gebleven, 
het clubblad. In ieder geval dit seizoen gaan we weer mooie 
clubbladen maken zoals jullie gewend zijn. In de loop van 
het seizoen gaat het bestuur het hele clubblad gebeuren 
eens tegen het licht houden, want financieel is het wel een 
behoorlijke kostenpost. Wij gaan het mee maken. Maar ben 
je nu benieuwd naar de nieuwe voorzitters? Zij presenteren 
zich. Ben je benieuwd naar het nieuwe logo? Staat er in. Ben 
je benieuwd naar de nieuwe hoofdsponsor? Staat erin. En 
nog veel meer. Helaas hebben we  de afgelopen periode ook 
een paar prominente leden verloren. Ook hier wordt uiteraard 
aandacht aan gegeven. Wij als redactie wensen jullie weer heel 
veel lees plezier toe.
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Da Costasingel 1-2
Hazerswoude rijndijk
Tel.: (071) 341 51 15
www.hou-sing.com

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

Bezorgtijden (dagelijks) 17.00 - 20.00 uur

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

C

A F

E

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

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF

Technisch Installatie Bedrijf

DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Voor al uw installatiewerk!

Dorpsstraat 31

2396 HB  Koudekerk a/d Rijn

Tel. 071 - 341 50 22

Leo Wortman Fax 071 - 341 30 10

MEDO   CEAN

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

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

www.tibdeboer.nl

CENTR. VERWARMING

ELEKTROTECHNIEK

GAS

WATER

DAKWERKEN

LUCHTBEHANDELING
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Van de (ex)voorzitter(s)Van de (ex)voorzitter(s)
De competitie is weer gestart en de meeste elftallen hebben het 
gras alweer geroken. Heren 1 speelt verdienstelijk, maar de punten 
moeten we nog aan de tegenstander laten helaas. Dames 1 speelt 
prima en doet mee voor de bovenste plek. Heel mooi dames!!!
Jammerlijk, is het niet gelukt een volledig 2e herenteam voor 
elkaar te krijgen. Er zijn vele pogingen ondernomen, maar dit 
mocht niet baten. Wij willen graag Erwin Franssen en Jeroen van 
der Ven bedanken voor hun inzet om samen met de spelers van 
het 7e dit te realiseren. 

Inmiddels is de Algemene Ledenver-
gadering geweest en hebben wij als 
voorzitters af scheid genomen en zijn 
Kaspar Scheltema en Pieter van Mas-
trigt begonnen met hun ‘ambtstermijn’. 
Wij wensen hen veel succes en vooral 
plezier bij het uitoefenen van deze 
functie. We zijn bijzonder gelukkig dat 
ook Dick Straathof (jeugdvorrzitter) nu 
een maatje heeft gevonden in Anthony 
Blom. Samen gaan zij nu het jeug-
dvoorzitterschap doen. En natuurlijk 
Ans van der Linden en Anja de Jong 
die Norbert de Jong gaan vervangen 
als kantinevoorzitter. De bestuurska-
mer wordt te klein denk ik met deze 
duo- schappen. Maar een zeer goede 
zaak voor de club. 

Verderop in dit weer zo prachtige club-
blad, vertellen wij nog graag wat ons 
de afgelopen drie jaar heeft gemo-
tiveerd, de hoogte- en dieptepunten, 
leukste momenten, kortom een kleine 
terugblik op ons voorzitterschap. 

Natuurlijk zijn wij nog vaak op de club 
aanwezig. Wij blijven ons inzetten 
want er stroomt natuurlijk oranje-wit 
bloed door onze aderen. 

Wij wensen iedereen het allerbeste en 
zien jullie uiteraard weer langs de lijn 
of in het clubhuis. 

De (ex) voorzitters,
John Wesseling en Peter Brabander
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Jubileumuitgave	  65	  jaar	  
Bernardus	  historie	  
	  
	  
Hebt	  u	  hem	  al?	  
	  
De	  historie	  van	  65	  jaar	  SV	  Bernardus	  is	  nog	  steeds	  
verkrijgbaar.	   Het	   is	   een	   naslagwerk	   dat	   n.a.v.	   de	  
destijds	  gehouden	  expositie	  is	  samengesteld.	  	  
	  
Het	   boek	   verdient	   een	   mooie	   plek	   in	   de	  
boekenkast.	  Een	  boek	  dat	   je	  er	  vaak	  uit	   zult	  halen	  
om	   nog	   eens	   oude	   verhalen	   te	   lezen	   of	   mooie	  
herinneringen	  op	  te	  halen.	  Een	  boek	  dat	  ook	  leuk	  is	  
om	   aan	   anderen	   (zoals	   bv.	   vroegere	   Bernardus-‐
leden	  of	  oud-‐Hazerswoudenaren)	  cadeau	  te	  doen.	  
	  
Het	  boek	  is	  te	  koop	  voor	  een	  ‘voetbalvrienden’	  prijs	  van	  €7,50.	  	  
	  
Bestellen	  kan	  via	  de	  mail,	  telefonisch	  of	  melden	  aan	  ons:	  
pr@bernardus.nl	  	  
info@arnodegroot.com	  (telefoon	  Arno:	  06-‐24218972)	  
hcmmeijer@planet.nl	  (telefoon	  Bert:	  06-‐53955946)	  
	  
Bert	  Meijer	  /	  Arno	  de	  Groot.	  
	  
	  
	  
	  
	  
foto	   uit	   het	   boek:	  
de	   jeugd	   van	  
Bernardus	   in	   op-‐
tocht	   naar	   het	  
nieuwe	   sportcom-‐
plex	   in	   de	   wijk	  
Rhynenburg	  	  	  	  	  	  	  	  
(16	   augustus	   1980)
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In de afgelopen zomermaanden hebben wij het 
verlies moeten betreuren van een groot aantal 
mensen die veel hebben betekend voor de 
Hazerswoudse gemeenschap en zeker ook voor 
onze vereniging. In sommige gevallen een verlies 
dat niet geheel onverwachts kwam, in andere 
gevallen als een klap bij heldere hemel.

Op zulke momenten van herdenken en afscheid nemen, 
realiseren we ons hoe betrekkelijk en hoe vergankelijk het 
leven is. Herinneringen worden opgehaald en zorgen vaak voor 
een glimlach. Soms leiden anekdotes, verteld in een kleine en 
vertrouwde kring, zelfs tot een ontspannen sfeer en, hoe vreemd 
het misschien ook klinkt, tot een ’gezellige’ bijeenkomst.

Afhankelijk van hoe dichtbij of verder we van de overledene staan 
of stonden, pakken we na verloop van een bepaalde tijd de draad 
van het leven weer op, immers het leven gaat verder. Met het 
oppakken van die draad vergeten we vaak ook even snel weer 
hoe relatief alles is en dat geluk in de eenvoud ligt. En dat we 
dat vergeten is jammer. 

De bankrekening, aanschaf van nieuwe meubels of auto, de 
vakantie (liefst nog even luxer, verder, langer dan die van de 
buren of collega) zijn weer van levensbelang en even snel als 
het oerbesef van de vergankelijkheid van het leven dat op zo’n 
moment tot ons doordrong, zijn we het alweer vergeten en 
vervallen we weer in de ratrace;

en zijn we weer op de goede weg, 
want ziet, hoe rijk het leven is,
we zien de televisiequiz
en wonen in betonnen dozen
met flink veel glas dan kun je zien
hoe het bankstel staat bij Mien
en d’r dressoir met plastic rozen.
      (Wim Sonneveld)

Column
Dirk Jansen

Carpe diem
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Een kennismaking met      de nieuwe voorzitters
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Wie is Kaspar Scheltema? Ik ben 
opgegroeid in Haren, een dorpje vlakbij 
Groningen. Na mijn middelbare schoolperiode 
en studententijd in Groningen ben ik naar 
Amsterdam verhuisd en voor KLM gaan 
werken in Amstelveen. Ik heb daar onder 
andere aan de samenwerking met Air 
France gewerkt en geef nu innovatie en 
nieuwe samenwerkingen voor KLM vorm. 
In Groningen heb ik Viviane leren kennen, in 
2002 zijn we getrouwd en samen zijn wij de 
trotse ouders van drie kinderen: Lieke, Michiel 
en Lars. Ik hou van sporten, lekker eten en 
reizen. In dat opzicht komt het goed uit dat ik 
bij KLM werk ;-).

Hoe ben je dan in Hazerswoude 
verzeild geraakt? Dat komt door mijn 
vrouw Viviane. Zij werkt bij Heineken in 
Zoeterwoude en voor ons was het de keuze: 
Amsterdam (dichtbij KLM) of Leiden (dichtbij 
Heineken). We hebben toen gekozen voor 
Leiden omdat we het een gezellige stad 
vonden en we er een nostalgisch wevershuisje 
konden kopen in het centrum. Daar hebben 
we met veel plezier gewoond tot de kinderen 
kwamen. Wij zijn allebei opgegroeid in een 
dorp en het leek ons leuk als onze kinderen 
ook lekker buiten zouden kunnen opgroeien. 
Zo zijn we 12 jaar geleden aan de Rijndijk 
terecht gekomen. 

Heb je vroeger zelf ook gevoetbald? 
Eigenlijk nooit voor een club, maar wel vaak 
met mijn vrienden op straat of op veldjes.
Dat vind ik ook het leuke aan voetbal, je kunt 
bijna altijd wel een plekje vinden waar je 
even kan voetballen. Bij andere sporten die 
ik gedaan heb zoals hockey of tennis is dat 
toch moeilijker en moet je naar de club toe 
gaan om (even) te kunnen spelen. In mijn 
jeugd was ik altijd veel buiten aan het sporten 

en ik kon goed hardlopen. Daarom mocht ik 
meedoen aan een schoolvoetbaltoernooi en 
hebben we zelfs de finale van de provincie 
Groningen gehaald. Toen mochten we in 
het FC Groningen stadion spelen. Dat was 
echt superspannend en er waren heel veel 
toeschouwers, want na onze wedstrijd zou 
FC Groningen zelf spelen. 

Doe je nu nog aan sport? Ik heb sporten 
altijd superleuk gevonden en krijg er veel 
energie van! Twee jaar geleden heb ik nog de 
Marathon van Amsterdam gelopen en verder 
(race)fiets en tennis ik (on)regelmatig. Alleen 
komt daar nu even weinig van terecht omdat 
ik bij het ouder-kindtoernooi van Bernardus 
deze zomer mijn enkel heb gebroken bij een 
mislukte passeerbeweging… Dat was niet 
heel handig. Dan zie je maar weer dat een 
ongeluk in een klein hoekje zit en zeker als je 
wat ouder wordt, je goed moet opletten.

Hoe ben je bij Bernardus terecht 
gekomen? Dat komt door mijn 2 zoons, 
Michiel (E1) en Lars (F2). Die spelen al een 
aantal jaar met veel plezier bij Bernardus. Dan 
merk je dat Bernardus echt een dorpsclub is 
waar ze al hun vriendjes en vriendinnetjes 
tegenkomen. 

Waarom wilde je voorzitter van 
Bernardus worden? Toen ik ervoor 
gepolst werd, heb ik er wel goed over 
nagedacht. Voor mij was al snel duidelijk 
dat ik het net als Peter en John graag in 
duoschap zou willen doen. Want ik moet het 
wel combineren met mijn werk bij KLM en mijn 
gezin. Ik ben dan ook erg blij dat ik Pieter van 
Mastrigt met zijn voetbalervaring heb kunnen 
overhalen vicevoorzitter te worden! 

Echt enthousiast zijn we geworden toen ik 

Een kennismaking met      de nieuwe voorzitters
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zag hoe actief en betrokken het bestuur, de 
commissies en de vrijwilligers van Bernardus 
zijn. Dat is wat Bernardus zo bijzonder en 
belangrijk voor het dorp maakt en daar willen 
wij graag een steentje aan bijdragen! In de 
gemeenteraad, waar ik 4 jaar in gezeten heb, 
werd ook zeer lovend over het Rijnwoudse 
clubmodel gesproken.

Hoe zie jij Bernardus? Ik zie Bernardus 
als een gezellige dorpsclub, waar meer 
is dan alleen voetbal. Want naast voetbal 
zijn er nog heel veel andere activiteiten 
die bij Bernardus georganiseerd worden, 
van Koningsdag tot kaartavonden en crazy 
piano’s. Bernardus voelt voor mij als een 
‘familie- en vriendenclub’, waarbij gezelligheid 
centraal staat. Die combinatie spreekt mij aan, 
want juist dat groepsgevoel en de gezelligheid 
maakt dat mensen met plezier naar Bernardus 
toekomen. 

Wat is je ambitie met Bernardus? 
Ik wil graag voortbouwen op het bestaande 
fundament, dat heel stevig is. Het is toch 
fantastisch waar Bernardus nu staat. Een 
gezellige en financieel gezonde club met 600 
actieve leden, spelend in de 3e klasse en 
met vele betrokken vrijwilligers. Daar willen 
we als Bestuur dus graag aan vasthouden, 
voortborduren en wat communicatie betreft 
versterken.

Wie is Pieter van Mastrigt? Zo’n 47 jaar 
geleden ben ik geboren en getogen in het 
Brabantse Zevenbergen (14.000 inwoners) en 
heb ik gestudeerd in Breda. Na mijn diensttijd 
ben ik voor mijn werk richting Leiden 
getrokken en samen gaan wonen met mijn 
huidige vrouw Isabelle. Samen hebben we 
drie kinderen, waarvan onze 2 zoons, Maikel 
(B2) en Olle (F2) bij Bernardus voetballen en 
onze dochter Luna ook gevoetbald heeft, maar 

nu graag turnt en danst. Na mijn MBO-studie 
en diensttijd ben ik gaan werken en heb ik 
mijn HBO (Economie) gehaald in de 
avonduren. Sinds die tijd heb ik altijd 
financieel gerelateerde functies vervuld en 
momenteel ben ik werkzaam als Finance 
Director/Business Controller bij een 
internationaal bedrijf dat gevestigd is in 
Rotterdam. Voordat we kinderen kregen, heb 
ik samen met mijn vrouw en vrienden altijd 
graag gereisd. Met een rugzak en een 
vliegticket op de ‘bonne voie’ door 
verschillende landen trekken en de cultuur 
aldaar leren kennen, vonden we een heerlijke 
invulling van onze vakanties. 

Hoe ben je dan in Hazerswoude 
verzeild geraakt? We hebben 8 jaar in 
een leuk appartement in Leiden gewoond, 
echter nadat onze eerste zoon Maikel werd 
geboren, hadden we niet het idee om onze 
kinderen in deze stad te laten opgroeien. Zelf 
kwam ik uit een ‘groot dorp’ met Brabantse 
gezelligheid, dus feitelijk zochten we naar iets 
dergelijks rondom Leiden. Uiteindelijk zijn we 
in Hazerswoude-Rijndijk terechtgekomen, 
waar we al zo’n 14 jaar met veel plezier 
wonen en de gezelligheid van een dorp 
hebben gevonden.
 
Heb je vroeger zelf ook gevoetbald?
Voetbal is er met de paplepel ingegoten, sinds 
mijn vijfde ben ik bij de plaatselijke 
voetbalverenging Seolto in Zevenbergen gaan 
voetballen, totdat ik op mijn dertigste, door 
onder andere blessures, ben gestopt. Bij 
Seolto heb ik altijd in de selectie-elftallen 
gespeeld en heb jaren in Seolto 1 gespeeld. 
Bij deze dorpse zaterdagverenging, 
vergelijkbaar met een club als Bernardus, heb 
ik de gloriejaren mee mogen maken, waarbij 
we in de jaren ’90 van afdelingsvoetbal 
promoveerden naar uiteindelijk de 2e klasse 
KNVB. Seolto heeft zelfs nog een 2-tal jaar in 
de 1e klas KNVB mogen spelen, echter dit was 
na mijn actieve voetbalcarrière. 
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Doe je nu nog aan sport? Na 25 jaar 
voetbal, met 2 keer in de week trainen en op 
zaterdag voetballen, heb ik een hele tijd niets 
gedaan. Totdat er een folder in de bus viel van 
de plaatselijke tennisvereniging HTC, waarbij 
een paar proeflessen konden worden 
genomen. Sinds die tijd ben ik gaan tennissen 
en lid van HTC, een gezellige dorpsvereniging 
met dezelfde familiecultuur als Bernardus. 

Hoe ben je bij Bernardus terecht 
gekomen? Dat komt door mijn oudste zoon 
Maikel, die begonnen is bij de Hummels van 
Bernardus. Tot en met het seizoen 2013-2014 
ben ik altijd leider geweest van zijn elftal en 
heb ik Bernardus als vereniging leren kennen. 
Nadat mijn jongste zoon is gaan voetballen bij 
de F, ben ik gestopt als leider, echter draag ik 
altijd nog mijn steentje bij als scheidsrechter/ 
grensrechter of invalleider bij de B2.

Waarom wilde je vicevoorzitter van 
Bernardus worden? Vlak voor de 
vakantie ben ik benaderd door de huidige 
voorzitter Kaspar Scheltema. Zijn jongste zoon 
en mijn jongste zoon spelen in de F2 en we 
hebben langs de lijn regelmatig gesprekken 
over Bernardus, de gezelligheid, de leuke 
sfeer met de ouders en de inzet van de 
enthousiaste vrijwilligers. Feitelijk had ik in 
eerste instantie zo mijn twijfels, omdat een 
drukke baan, een gezin met 3 kinderen en een 
balletje slaan bij HTC al heel wat vrije tijd 
opslokt, dus was de vraag voor mezelf of ik 
wel voldoende energie en tijd kon steken in 
Bernardus. Echter na een heerlijke vakantie 
en enkele goede gesprekken, zag ik het 
enthousiasme en de betrokkenheid van het 
bestuur, de commissies en de vele 
vrijwilligers, dat ik het een unieke kans vond 
om, in een duobaan (als vicevoorzitter), een 
bijdrage te leveren aan Bernardus.

Hoe zie jij Bernardus? Bernardus is 
eigenlijk meer dan een voetbalclub. Het is een 
grote familie met sterke betrokkenheid met de 

(plaatselijke) gemeenschap. Naast het feit dat, 
op werkdagen, de BSO gebruik maakt van 
onze accommodatie, organiseert of 
ondersteunt het tal van activiteiten (die niet 
alleen voor Bernardus-leden worden 
georganiseerd), zoals kaartavonden, quizzen, 
bingo’s en natuurlijk niet te vergeten het 
jaarlijkse Koningsdagfeest. Het feit dat 
Bernardus vanaf het seizoen 2015-2016 
UNICEF steunt en dit uitdraagt op alle 
voetbaltenues, zegt iets over de verenging 
Bernardus en waar ze voor staat. 

Wat is je ambitie met Bernardus? 
Bernardus is een financieel gezonde 
vereniging met sterk betrokken enthousiaste 
vrijwilligers. Er staat momenteel een goede 
organisatie, waar we op verder gaan bouwen. 
Ik vergelijk een organisatie altijd met een 
voetbalelftal. Om te kunnen winnen heb je een 
goede balans nodig, waarbij een ieder een 
bepaalde taak en verantwoordelijk heeft. 
Als we allemaal door elkaar gaan lopen, 
winnen we geen wedstrijd, maar als we 
samenwerken, komen we een heel eind. 
Momenteel staat er een goede basis, echter 
zijn er altijd nog een aantal functies binnen het 
bestuur en de commissies niet ingevuld. 
De eerste ambitie is om deze vacatures in te 
vullen, zodat we een nog sterker fundament 
hebben voor een gezonde toekomst van 
Bernardus. Dus wil je een bijdrage leveren 
aan deze mooie verenging, aarzel dan niet en 
meld je aan! De sportieve ambitie is om met 
Bernardus minimaal derde klasse KNVB-
niveau te spelen, maar deze sportieve ambitie 
mag nooit ten koste gaan van de sfeer en de 
cultuur van de verenging, een dorpsclub van 
en voor iedereen.



12

V.l.n.r.: Dick, Rieks, Paul-Peter en Philip Tijssen

Met trots presenteert het bestuur onze nieu-
we hoofdsponsor: Tijssen Goed voor Dieren. 
Geen onbekende naam in Hazerswoude, maar 
een nadere kennismaking met het bedrijf is 
geen overbodige luxe. In gesprek met de vier 
eigenaren Dick, Rieks, Paul-Peter en Philip 
Tijssen komen we erachter wat er nu precies 
gebeurt in het pand aan de Rijndijk, hoe het 
ooit begonnen is én wat de doorslag gaf voor 
een mooie overeenkomst met onze club.

Even voorstellen: Tijssen      Goed voor Dieren b.v.
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Dit seizoen mogen we jullie verwelkomen als 
onze hoofdsponsor! Daar zijn we heel trots 
op! Hoewel Tijssen voor een groot deel van 
onze leden niet onbekend is, lijkt een 
introductie van jullie bedrijf wel op z’n plaats. 
Kunnen jullie vertellen wat jullie precies doen, 
voor wie en waar?

We zijn een productiebedrijf in diervoeders- en 
dierbenodigdheden. Van oorsprong zijn we een 
veevoederbedrijf, maar inmiddels doen we veel 
meer dan dat. We maken diervoeding, dat houdt 
in dat we granen en zaden hier verwerken in 
specifieke samenstellingen voor o.a. 
knaagdieren, kippen, vogels, honden, katten, 
paarden en rundvee. De granen en zaden komen 
in bulk onze fabriek binnen, en wij bewerken, 
reinigen, breken of pletten deze voordat we ze 
mengen tot de juiste samenstelling voor de 
gewenste diervoeding. Daarnaast leveren we 
tussen de 10.000 en 12.000 
groothandelsartikelen zoals hals-banden, 
honden- en kattenmanden, medische artikelen 
en andere dierbenodigdheden. We leveren aan 
groothandelaren en detail-handelaren zoals 
dierenspeciaalzaken, tuincentra en trimsalons, 
en daarnaast ook nog steeds aan agrariërs, 
melkveehouders en maneges. Sinds twee jaar 
doen we daarnaast aan ‘drop shipping’, wat 
inhoudt dat een ‘webshop’ een bestelling van 
een consument bij ons plaatst, en dat wij deze 
rechtstreeks naar de consument verzenden. 
Dit gaat altijd via een groothandel of dieren-
speciaalzaak, zelf leveren wij niet aan 
particulieren. Wat ons onderscheidt van andere 
diervoeders, is dat wij zowel grote, bekende 
merken hebben zoals Whiskas en Pedigree, 
alsmede eigen merken en exclusief leverbare 
merken. We proberen er met ons uitgebreide 
assortiment en complete service voor te zorgen 
dat de speciaalzaak zich kan onderscheiden van 
bijvoorbeeld supermarkten. Met een stuk eigen 
merkbeleid proberen we ons assortiment zo 
breed mogelijk te maken. Voorbeelden van die 
eigen merken zijn ‘Lars’ voor honden, en ‘Linda’ 
voor katten. 

Met de nieuwbouw in 2010 is de vloeropper-
vlakte van ons bedrijf aan de Rijndijk 83 gegroeid 
naar 10.500m², waarvan de productie-unit 
1.000m² in beslag neemt. Met de nieuwbouw 
hebben we ook de activiteiten die we voorheen 
op onze locatie in Zoetermeer en in de fabriek 

aan de Rijn uitvoerden, naar het nieuwe pand 
gehaald. Nu we 5 jaar verder zijn, merken we al 
dat het weer aan de krappe kant begint te 
worden dus kijken we naar verdere uitbreiding. 
Momen-teel hebben we 52 mensen in dienst. 

Als broers en neven vormen jullie de directie 
van Tijssen Goed voor Dieren. Maar de 
historie van het bedrijf gaat nog veel verder 
terug. Kunnen jullie iets vertellen over de 
ontstaansgeschiedenis?

De eerste papieren dateren uit 1858, toen 
Wilhelm Tijssen een bedrijf oprichtte in bloem en 
peulvruchten, genaamd Firma W. Tijssen. In 
1890 hebben zijn twee zoons, Willem en Dick 
Tijssen, dit bedrijf overgenomen. 40 jaar later 
kwam de derde generatie aan het roer; drie van 
Dicks zonen namen onder de naam Th. Tijssen 
en Zonen het stokje over: Johannes, Dick en 
Piet. Weer 35 jaar later, het is inmiddels 1965, 
gaan Piet (zoon van Johannes) en Dick (zoon van 
Dick) als neven samen verder onder de naam 
Tijssen Veevoeder B.V. In 1991 hebben wij als 5e 
generatie het stokje overgenomen: Dick en Rieks 
(zonen van Dick) en Paul-Peter en Philip (zonen 
van Piet). Wij veranderden de bedrijfsnaam in 
Tijssen Goed voor Dieren. Dit doet vermoeden 
dat wij achterneven van elkaar zijn, maar niets is 
minder waar; de echtgenotes van onze vaders 
Dick sr. en Piet zijn zussen, waardoor wij toch 
volle neven van elkaar zijn!

Dan naar jullie nieuwe rol als hoofdsponsor 
van onze club. Hoe is dat verlopen, hebben 
jullie er lang over moeten nadenken, 
wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven?

Philip heeft een aantal keer contact gehad met 
Gerbrand van Breugel van de PR-commissie 
omdat we als bedrijf graag iets aan sponsoring 
wilden doen. Bij Meerburg en Hazerswoudse 
Boys sponsorden we al teams, en bij Bernardus 
op dat moment nog niet. Uiteindelijk kwam vorig 
jaar ter sprake dat Bernardus op zoek was naar 
een nieuwe hoofdsponsor. Dat hebben we met 
z’n vieren meermalen besproken, want om eerlijk 
te zijn, zijn we er niet zo goed in om op de 
voorgrond te treden en vinden we het best 
moeilijk om als hoofdsponsor op te treden. 
Daarnaast hebben we alle 4 gevoetbald bij 
Meerburg, waar Dick nog steeds actief is als 
vrijwilliger. Dan zeg je niet zomaar ja tegen een 

Even voorstellen: Tijssen      Goed voor Dieren b.v.
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hoofdsponsorcontract bij een ‘andere 
vereniging’. Wel spelen onze zoons Daan, Ties 
en Boaz bij Bernardus, dus de club betekent ook 
zeker iets voor ons. Uiteindelijk heeft de 
doorslag gegeven dat we het belangrijk vinden 
als bedrijf om ook op een andere manier bezig te 
zijn met ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’. We verkopen niet aan particulieren 
dus in dat opzicht is het voor ons niet 
interessant, maar we vinden het wel belangrijk 
om iets voor onze omgeving te betekenen. 
Daarnaast zijn wij alle vier mensen met hart voor 
verenigingen en weten we hoe moeilijk het voor 
clubs is in deze tijd om sponsors te vinden. Het 
feit dat wij alle vier clubmensen zijn die graag 
hun steentje bijdragen aan lokale activiteiten, 
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om de 
nieuwe hoofdsponsor van Bernardus te worden. 

Philip en Rieks zijn inderdaad beide al een 
tijdje bij Bernardus bekend, als vaders langs 
de lijn. Met name het hart van Dick ligt nog 
wel bij Meerburg dus. Uit betrouwbare bron 
hebben we zelfs iets vernomen over 
aanvullende eisen op het sponsorcontract, 
kun jij daar misschien iets meer over vertellen 
Dick?

Nou, dat valt wel mee. Als er 6 punten naar 
Meerburg gaan en als wij de wedstrijdbal van 

Bernardus - Meerburg mogen sponsoren, is er 
niks aan de hand. O ja, en ik ga ervan uit dat 
mijn neefje Alex in het eerste wordt opgesteld. 
Dat is alles. 

Het contract wordt straks getekend, betekent 
dat dat daarmee alles goed is en jullie er 
allemaal volledig achterstaan of is er nog wel 
een klein beetje dwang in het spel?

Nee, we staan er volledig achter. De relatie 
tussen Meerburg en Bernardus is altijd goed 
geweest, dat scheelt sowieso. We staan volledig 
achter onze nieuwe rol als hoofdsponsor van 
deze mooie club. 

Is er nog iets dat jullie graag zouden willen 
meegeven aan onze leden, of misschien aan 
de spelers van Heren 1 die straks met jullie 
naam op hun borst rondlopen?

Draag de clubkleuren met daarop ons logo met 
volle trots en zie er zo veel mogelijk punten mee 
te behalen! 
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Nog één keer ‘Van de       Damessupporter’
Een paar weken vroeg 
Dirk Jansen mij weer 
eens een bijdrage voor 
het clubblad te leveren. 
Voorheen gingen mijn 
stukjes altijd over de 
dames- en meisjesafdeling, 
maar omdat ik niet meer 
zo betrokken ben, mis ik 
een hoop ins en outs. Ik 
zou graag de gave bezitten 
om scherpe columns te 
schrijven, maar helaas dat 
talent bezit ik niet.

Eigenlijk vind ik dat ik niet zoveel te 
melden heb, daarbij is mijn trouwste 
lezer helaas overleden deze zomer. 
Toch deze maand een bijdrage voor het 
clubblad en zowaar het gaat over onze 
meiden.
Manlief Rob is met ingang van 
dit seizoen een van de assistent-
scheidsrechters van Dames 1 en het is 
wel leuk om van te voren een beetje te 
weten met welke dames hij te maken 
krijgt en hoe Patrick, onze nieuwe trainer, 
het doet. Door vakantie- en andere 
verplichtingen waren wij nog niet in de 
gelegenheid geweest een wedstrijd van 
de dames te bekijken. Dat zou dus gaan 
gebeuren, prachtig weer, thuis om 13.15 
uur, met blije hond mee op weg naar wat 
een leuke voetbalmiddag zou moeten 
worden.

We waren op tijd, stonden pole-
position langs de lijn, we hebben de 
aftrap meegemaakt en toen was het 
klaar. Mijnheer Beeldsnijder staakte 
de wedstrijd omdat een speelster van 
de Meern geblesseerd uitviel en toen 
hadden zij nog zes speelsters. Dus... 
wat bleek, De Meern Vrouwen 1 was 
met slechts zeven speelsters afgereisd 
naar Hazerswoude. Zij hadden ons 
vooraf gevraagd de wedstrijd naar een 
doordeweekse avond te verzetten, nu 
zou dat niet in ons voordeel zijn, dus 
hebben wij De Meern vriendelijk verzocht 
hun uiterste best te doen om toch 
aan voldoende speelsters te geraken. 
Toevallig heb ik de briefwisseling gezien 
tussen Katie en de wedstrijdsecretaris 
van de Meern en ja hoor ze zouden 
voldoende speelsters hebben. Het 
lijkt me ook logisch dat als je een 
vrouwenteam, 3 MA’s en een MB hebt, 
je op zondag een team op de been moet 
kunnen brengen. Een veel gestelde 
vraag langs de lijn was waarom ze de 
moeite hadden genomen om toch te 
komen, als je vooraf weet dat je niet 
meer gaat doen dan aftrappen. Volgens 
zeggen van De Meern was dit op advies 
van de KNVB(?), die had ze aangeraden 
toch naar Hazerswoude af te reizen. Ik 
vraag me wel af of de KNVB hun advies 
op deze manier uitgelegd wil zien.
Ik mag hopen dat dit geen trend wordt, 
iedereen klaar staan op het veld, er 
vallen er een of twee om en iedereen 
gaat weer naar huis. Ik dacht dat ik twee 
jaar geleden echt alles voorbij had zien 
komen om een competitie te vervalsen 

Nog één keer ‘Van de       Damessupporter’
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Nog één keer ‘Van de       Damessupporter’

(het gevalletje veilig staan en na het 
terugtrekken van een aantal teams, 
twee of drie wedstrijden voor het eind 
van de competitie, ineens degraderen). 
Ooit hebben wij een heel seizoen 
gespeeld met 9 speelsters, soms 
hadden we met hulp van wat vriendinnen 
weleens 11 speelsters, maar meestal 
niet. We zijn toen ook helemaal onderaan 
geëindigd in de allerlaagste klasse met 
wel min een punt. Maar goed we gingen 
gewoon voetballen, onze keepster is dat 
seizoen met sprongen vooruit gegaan en 
we hebben geleerd hoe je de bal zover 
mogelijk op het parkeerterrein moet 
schieten. En ook nu is het wel eens krap, 
maar met een hoop soebatten, hulp van 
de incidenteel spelende leden en de MB 
staan er toch iedere week weer twee 
teams.
Het was fi jn geweest als we vooraf 

geweten hadden dat er niet gespeeld 
zou worden. Dan had mijnheer 
Beeldsnijder thuis van het mooie weer 
kunnen genieten, de V1 had gewoon 
om 10.00 uur kunnen spelen en het 
6e gewoon om 14.30 uur. Patrick 
had lekker fel kunnen gaan trainen 
met de dames en het had een hoop 
ergernissen gescheeld. De wedstrijd 
van Heren1 was ook geen topper, Rob 
is nog niet veel wijzer geworden. Aan 
het einde van de rit heeft alleen de 
blije hond een wereldmiddag gehad, 
lekker gezwommen, veel gelopen, twee 
klokhuizen gevonden en leuke andere 
honden ontmoet en mee gespeeld. 

Volgende keer proberen we het gewoon 
opnieuw.

Like van Beek

Nog één keer ‘Van de       Damessupporter’
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In de schijnwerpers

Iedere maandagmorgen om 9.00 uur 
geven ze ‘acte de préséance’ in en 
om ons clubhuis, acht trouwe, met 
alle respect, al wat oudere Bernardus-
leden. Wie zijn zij en wat doen ze daar 
iedere maandagmorgen?
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De maandagmorgen-groep (voortgekomen uit 
de schoonmaakgroep van maandagsmorgen 
met o.a. mevr. de Groot) is al ontstaan in 1980, 
het jaar waarin S.V.Bernardus het sportcom-
plex aan de Sweelincklaan betrok. Veel leden 
zullen niet eens weten van het bestaan van 
deze groep vrijwilligers die hun o zo belangrijke 
werk voor de club in betrekkelijke anonimiteit 
verrichten. 

De maandagmorgen-groep bestaat momenteel 
uit, zoals gezegd, acht 65+’ers, die er 
samen met de Coto (o.a. maandagavond 
op ons complex aanwezig om reparaties en 
verbouwingen uit te voeren) en Like van 
Beek voor zorgen dat ons complex veilig, 
schoon en opgeruimd is. Sinds 1980 heeft 
de samenstelling van de groep regelmatig 
wijzigingen ondergaan; vanwege fysieke 
ongemakken (Cees Bos, Jaap van Gorkum) of 
overlijden (Kees Zandbergen, Jan ten Brink, 
Sjaak van der Ven) viel er helaas wel eens 
iemand uit de hechte groep weg, maar werd de 
opengevallen plaats altijd wel weer opgevuld 
door een vutter/gepensioneerde. 

De maandagmorgen-groep wordt geleid door 
Jaap van der Ven (67), sinds 9 jaar lid en 
via zijn werk destijds als consul bij de groep 
aangesloten. Jaap zorgt ervoor dat de koelcel 
weer bijgevuld wordt en dat er om 10.00 uur 
een welverdiend vers bakkie koffie voor de 
mannen is.
Twee oudgedienden zijn Gerard Straver (75) 
en Adriaan van der Haas (74), die beide 
via hun hulp bij de bouw van de tribune, 18 
jaar geleden, bij de groep betrokken raakten. 
Gerard zorgt voornamelijk voor de afvoer van 
het papier- en glaswerk, terwijl Adriaan het 
zwerfvuil voor zijn rekening neemt.
Cees Koot (67) is via het UWV als vrijwilliger 
aangesloten en heeft al 5 jaar lang het legen 
van alle vuilnisbakken als voornaamste taak. 
Sergio Verbanac (64), beroemd en berucht 
ex-scheidsrechter in West 2, heeft zich vorig 

jaar aangemeld en is verantwoordelijk voor 
diverse schoonmaakwerkzaamheden (o.a. 
vloer aanvegen) in het clubhuis.
Nog zo’n beroemde en misschien wel meer 
beruchte ex-scheidsrechter is Andre Vermeij 
(66), die zich evenals Hein Verkleij (68), twee 
jaar geleden zelf aanmeldde. Beide heren 
zorgen ervoor dat de kleedkamers iedere week 
schoongemaakt worden.

Tenslotte is er nog een manusje-van-alles in de 
groep en wie kan je daar beter voor hebben 
dan Anton Boere (84), 12 jaar geleden 
gecontracteerd door Kees Zandbergen.
Naast al deze werkzaamheden zorgen deze 
Bernardus-mensen er ook voor dat er gesnoeid 
wordt waar nodig is en dat het terrein en de 
buitenboel schoon gehouden en opgeruimd 
worden, zijn en blijven. Waarvoor hulde!

Ondanks dit alles verrichten de heren hun werk 
op maandagmorgen nog steeds met veel 
plezier en toewijding. Wel missen zij nu al hun 
vaste bezoeker, Sjaak Straver, die iedere 
maandag wel even langs kwam, alhoewel 
oud-collega Cees Wesselingh deze taak 
moeiteloos overgenomen schijnt te hebben. 
De groep besluit unaniem met de uitnodiging 
dat Cees weer van harte welkom is bij de 
maandag morgen-groep.

Maandagmorgen-groep, onmisbaar voor de club
op de foto van links naar rechts:
Adriaan van der Haas, André Vermeij, Jaap van der Ven, Sergio Verbanac, Gerard Straver en Cees Koot

Graag willen de heren van deze gelegenheid 
gebruik maken om de leden, groot en klein, op 
te roepen om zuiniger en zorgvuldiger met ons 
complex om te gaan. Het is hen, zeer terecht, een 
doorn in het oog dat er nog steeds leden zijn die 
hun schoenen uitslaan tegen de betegelde muren 
van de kleedkamers. Toiletpapier wordt uit balda-
digheid afgerold en/of onnodig nat gemaakt en er 
wordt mee gegooid. Dingen die je thuis toch ook 
niet doet? Ook is het schrikbarend hoeveel ballen 
er over het complex zwerven en hoeveel kleding 
er in kleedkamers en clubhuis blijven liggen.
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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
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HET MOMENT VAN …………..

Een nieuwe rubriek in ons oude 
vertrouwde clubblad.

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

Norbert de Jong

Bedankt Ans, voor het 
doorgeven van het stokje 
voor deze rubriek. Zoals 
je in jouw stukje al aangaf, 
stop ik na negen jaar als 
kantinevoorzitter van de 
vereniging. 

Hoewel ik er ‘niet zo van 
ben’, is dit stokje natuurlijk 
wel een goed moment om 
alle mensen waarmee ik 
in de loop der jaren heb 

samengewerkt te bedanken, waar ik dan ook gelijk maar 
mee begin. Dank aan alle vrijwilligers achter de bar en 
in de keuken (waar ik zo vaak ook een extra beroep 
op kon doen), maar ook zeker dank voor de goede 
samenwerking met inkoper Kees Groen, de rest van de 
kantinecommissie en natuurlijk met het bestuur. Ik heb 
leuke jaren met iedereen gehad en ik wens mijn opvolgers 
Ans en Anja dan ook heel veel succes en plezier de 
komende jaren. Ikzelf blijf zeker wel actief binnen de club.

Ik ben al zo lang bij Bernardus dat het niet meevalt om 
één moment uit heel veel leuke momenten te pikken. 
45 jaar geleden kwam ik al binnenlopen als klein jochie 
samen met m’n broer en zussen, wat niet gek is als je 
vader op dat moment secretaris van de vereniging is en je 
moeder ook hele weekenden bij Bernardus te vinden was 
omdat er ook toen altijd wel wat te doen was. Vrijwilliger 
zijn is ons dus met de paplepel ingegeven. Dus wat kies 
je dan voor moment??

Bij alles wat ik nog meer kan bedenken, is het 60-jarig 
bestaan van Bernardus voor mij wel een hoogtepunt 
geweest; een week lang was ik - uiteraard met een 
heel enthousiast en gezellig team - bijna dag en nacht 
op de club te vinden; van het opbouwen van de tent 
op het trainingsveld tot aan de afsluitende borrel ruim 
een week later. Met dit team hebben we een week 
vol hele bijzondere evenementen georganiseerd. Van 
o.a. een officiële veiling, via een heuse dinershow 
naar een spectaculaire korenavond en slotfeest. En 
alles zo ontzettend geslaagd met de zo karakteristieke 
gezelligheid van Bernardus. Ik kijk hier met een warm 
gevoel op terug. 

Het stokje wil ik dit keer graag doorgeven aan een duo. 
Een duo die voor mij allebei het voorbeeld zijn van wat 
vrijwilligers voor een club kunnen betekenen. Een duo 
waar de club altijd een beroep op kan doen op welk 
vlak dan ook; de bar, keuken, maar ook scheidsrechter, 
onderhoud, gastvrouw en zelfs op Koningsdag.  
Dus Hans en Rini de Boer, hierbij aan jullie de eer en 
ik ben benieuwd naar jullie moment!
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Patrick Kuipers,
nieuwe trainer Dames 1

Dames 1 gaat dit seizoen 
proberen een terugkeer 
naar de 2e klasse te 
verwezenlijken onder 
leiding van de nieuwe 
trainer Patrick Kuipers. 
Patrick is al enige jaren bij 
onze vereniging actief, 
maar zal voor velen onder 
ons toch nog niet echt 
bekend zijn; vandaar deze 
introductie.

Patrick Kuipers is 44 jaar, getrouwd met 
Martine, vader van dochter Tessa (19) en 
zoon Twan (14). Van oorsprong komt Patrick 
uit Heemstede waar hij tot zijn 23e gewoond 
heeft en bij H.B.C. in het 1e elftal onder de lat 
gestaan heeft. 
Na zijn verhuizing naar Alphen aan den Rijn, 
heeft Patrick 10 jaar bij Koudekerk 
gevoetbald (o.a. ook enkele wedstrijden in 
het 1e op doel), waar een sleutelbeenbreuk 
een einde maakte aan zijn actieve 
voetbalcarrière.

Welke diploma’s heb je en hoe ziet je 
trainerscarrière er tot dusver uit? 
Na mijn periode als voetballer ben ik bij 
Koudekerk als jeugdtrainer begonnen. Eerst 
bij de C3 en toen via de C1 en B1 
opgeklommen tot de A1.

door Dirk Jansen
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Samen met Willem van Vegten ben ik toen 
naar Woubrugge gegaan, waar Willem de A1 
ging doen en ik de B1 waarmee ik kampioen 
ben geworden.
Via Arjan Linstra ben ik bij Bernardus 
terechtgekomen (waar ik heel blij mee ben, 
want Bernardus vind ik een heel fijne club, 
het voelt hier als een warme deken) en heb 
ik twee jaar de B1 getraind. En nu ben ik dus 
trainer van Dames 1. 
Ik ben overigens in het bezit van het diploma 
TC3.

Ben je gevraagd om damestrainer 
te worden of moest je ook gewoon 
solliciteren? 
Bij Bernardus kende men mij natuurlijk al 
omdat ik de B1 trainde en ook omdat ik al 
twee seizoenen veteranenkeeper was. 
Jeugdvoorzitter Dick Straathof benaderde mij 
en vroeg of damestrainer niet iets voor mij 
was. Ik sta positief tegenover damesvoetbal, 
het leek mij wel wat en ik ben op gesprek 
geweest bij Priscilla en Katie en binnen een 
half uur was alles rond. Ik heb een contract 
voor 1 jaar en heb het al erg naar mijn zin, 
voel dat er een klik is met de meiden, dus 
wie weet ….

Damesvoetbal is nieuw voor je. Wat vind 
je van het niveau? 
Ik vind het niveau erg meevallen, best wel 
goed eigenlijk, een beter niveau dan ik voor 
ogen had. De meiden zijn allemaal heel 
fanatiek met het spelletje bezig en daar heb 
ik veel respect voor. Ik wil ze daarvoor ook 
graag de complimenten geven. Waar ik ook 
wel van stond te kijken, zijn de grote 
afstanden die we moeten afleggen naar de 
tegenstanders; we spelen 3e klas, maar 
moeten bijvoorbeeld naar Beesd (10.00 uur 
uit) en zo zijn er nog wel een paar ver weg.

Hoe kijk je tegen het voetbal aan en welke 
speelwijze hang je aan? 
Hoe vreemd het misschien ook klinkt om uit 
de mond van een doelman te horen, maar ik 
ben heel aanvallend ingesteld. Een keeper is 
voor mij een 11e speler en moet vanaf de 
goal meevoetballen; als je niet aanvalt, kan 
je niet scoren. Ik vond de speelwijze van de 
vorige damestrainer, Peter de Groot, te 
verdedigend. Dat is geen kritiek op hem, 
maar getuigt van een andere kijk. Zo speel ik 
bijvoorbeeld ook met een ander centraal duo 
dan Peter deed, niet omdat zij het niet goed 
deden (ze zijn bij mij vleugelverdediger 
geworden), maar ik kies weer voor andere 
meiden in het centrum.

Hoe zijn de resultaten tot nu toe? 
Voor de beker hebben we met 10-0 klop 
gehad van RCL 2 (die met het halve 1e in het 
veld stonden), met 3-2 van RKAVV 1 
gewonnen en met 5-1 van Rijnvogels 2 
gewonnen. De eerste competitiewedstrijd 
wonnen we met 4-0 van Cabauw 1 en de 
tweede wedstrijd tegen De Meern 1 is al na 
één minuut reglementair gestaakt, omdat zij 
met 7 speelsters op kwamen dagen en er 
gelijk een speelster geblesseerd(???) 
uitviel…. Dit zal nog wel een staartje krijgen.

Wat zijn je doelstellingen/verwachtingen/ 
wensen voor komend seizoen? 
De doelstelling is zeker meedoen voor het 
kampioenschap, een plek bij de eerste drie 
moet kunnen. Lager eindigen zou ik 
teleurstellend vinden. 
Verder hoop ik dat we niet in de problemen 
gaan komen door blessures en schorsingen, 
want we hebben een smalle basis en het 2e 
zit nou ook niet echt dik in de speelsters.
Patrick, bedankt en veel succes met de 
dames in het seizoen 2015-2016.
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Zondag 3e klasse A, een hernieuwde kennismaking 

door Dirk Jansen 

Na de onverwachte promotie van ons eerste elftal zijn onze jongens voor het seizoen 
2015-2016 ingedeeld in de 3e klasse A, West 2. In deze afdeling zijn heel veel 
buurverenigingen ingedeeld en staan er dus veel streekderby’s op het programma. 
Wedstrijden tegen Meerburg, SJZ, MMO en Stompwijk ’92 zullen veel publiek naar de 
Sweelincklaan trekken en hopelijk voor een heerlijke voetbalsfeer zorgen. Deze poule 
bestaat voornamelijk uit ploegen die vorig seizoen ook al in 3A ingedeeld waren en al 
meerdere seizoenen op dit niveau actief zijn. Voor de nieuwkomers uit 4A belooft het dus 
een zwaar, maar zeker ook leuk seizoen te worden tegen vele oude bekende 
tegenstanders. Een hernieuwde kennismaking met onze komende  tegenstanders: 

  RKVV Teylingen (Sportpark Roodemolen Sassenheim, 6 juni 1924) eindigde als 
2e in 3A. De club speelde de afgelopen 5 seizoenen 3x in de 3e klas en 2x in de 2e klas. 
De kampioenskandidaat heeft 3 teams op zondag, 2 teams op zaterdag en 1 
veteranenteam. 

  Stompwijk ’92 (Sportpark Meerhorst Stompwijk, 1992) eindigde als 4e in 3B. De 
omnisportvereniging heeft haar oorsprong in Stompwijkse Boys (voetbal, 28 mei 1947), 
HSV (handbal, 1949) en Gyversto (gymnastiekvereniging, 1965). In de afgelopen 5 
seizoenen kwam het 2x in de 4e klas uit en 3x in de 3e klas. Er zijn 6 seniorenteams op 
zondag en 2 op zaterdag actief. 

  RKVV Meerburg (Hans Eckplein 1 Zoeterwoude, 24 september 1928) is met meer 
dan 1000 leden de grootste vereniging en zeker ook een titelkandidaat. Onze vrienden 
uit Zoeterwoude eindigden vorig seizoen teleurstellend als 5e in 3A. De afgelopen 5 
seizoenen kwam men uit in de 4e klas(1x), 3e klas(3x) en 2e klas(1x). 

  SV M.M.O. (Vlietkade Hoogmade, 26 juni 1946) eindigde als 6e in 3A. Bij de club 
van oud-jeugdtrainer Kees van Rijn kan men naast voetballen ook handballen. ‘Met 
moeite opgericht’ kwam de laatste seizoenen 2x in de 4e klas uit en 3x in de 3e klas en 
heeft 5 seniorenteams actief op de zondag. 

  Graaf Willem II Vac (Sportpark de Roggewoning Wassenaar, 10 maart 1912) zal 
voor velen iets minder bekend zijn, maar de oudere Bernardus-leden weten ongetwijfeld 
nog dat wij ooit bij hen in de competitie zaten. De ‘familievereniging met prestatiedrang’ 
eindigde als 6e in 3C, was laatstelijk actief in de 4e klas (2x) en in de 3e klas (3x) en 
heeft op zondag 5 seniorenteams en 2 veteranenteams en op zaterdag 1 seniorenteam 
en 2 veteranenteams. Daarnaast bestaat er op zaterdag nog een team genaamd Black 
Devils. Dit is een veteranenteam dat buiten de KNVB om een competitie speelt met 
andere 100-jarige verenigingen als Quick, H.B.S., Kon. H.F.C., H.V.V., A.F.C., Concordia 
en Sparta. Een klein tikkeltje elitair misschien, maar Vac staat dan ook voor ‘Voetbal 
Aloysius College’. 
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  AVV Alphen (De Bijlen Alphen a/d Rijn, 1 maart 1909) is nog zo’n oude 
vereniging met een rijke historie, maar integendeel elitair. Als 7e geëindigd in 3B, de 
laatste 5 seizoenen 4x in de 3e klas en 1x in de 2e klas zeker een ploeg om rekening mee 
te houden. 8 Seniorenteams op zondag, 1 veteranenteam en 1 zaterdagelftal. 

  Van Nispen (Sportpark Wassenaar de Zilk, 22 oktober 1932) werd 7e in 3A. De 
club is vernoemd naar oprichter monseigneur Van Nispen, praeses van de Sint Jozef-
gezellen-vereniging. De laatste jaren 3x in de 4e klas, waar we hen nog van kennen, en 
2x in de 3e klas. Er zijn 4 seniorenteams op zondag, 2 veteranenteams en 1 
zaterdagelftal. 

  W.V.C (Sportpad Roelofarendsveen, 8 maart 2015) is de spiksplinternieuwe 
fusieclub uit Oude Wetering/ Weteringbrug. Voortgekomen uit SV Alkmania (1977), dat 
weer een samenvoeging is van Weteringse Boys (1945) en Weteringse Girls (1972), in 
1979 landskampioen bij de dames, en S.V.O.W. (Sportvereniging Oude Wetering) van 2 
mei 1946. Alkmania eindigde als 8e in 3B en S.V.O.W. als 12e in 4C op zaterdag. 
Alkmania speelde de afgelopen 5 jaar 1x in de 4e klas en 4x in de 3e klas, S.V.O.W. heeft 
de laatste 45 jaar altijd op zaterdag op het laagste niveau gevoetbald. W.V.C., wat staat 
voor Weteringse Voetbal Combinatie, gaat starten met 6 teams op zondag en 2 op 
zaterdag. Overigens was het nieuwe clubtenue voor mij nog niet op internet te vinden, 
vandaar dat we het nu nog even moeten doen met het oude tenue van Alkmania. 

  Nicolaas Boys (WP Speelmanweg Nieuwveen, 15 juli 1934) eindigde als 9e in 3A. 
Pendelt regelmatig tussen 3e en 4e klas; laatste 5 seizoenen 3x in de 4e klas en 2x in de 
3e klas. Men heeft 6 seniorenteams op zondag en 1 op zaterdag. 

  S.J.Z (Sportpark Haasbroek Zoeterwoude, 21 september 1945) zal bekend zijn bij 
onze trainer. ‘Sint Jan Zoeterwoude’ eindigde als 10e in 3B, is de laatste 5 seizoenen 
altijd 3e-klasser geweest en moet het doen met 6 teams op zondag en 2 op zaterdag. Zal 
ongetwijfeld leuke wedstrijden opleveren met Bernardus, Stompwijk ’92 en Meerburg. 

  U.D.O. (Sportpark de Voscuyl Oegstgeest, 2 september 1938) is de laatste jaren 
nogal wisselvallig. 2x 2e Klas, 2x 3e klas en 1x 4e klas staat op het sheet. Afgelopen 
seizoen eindigde ‘Uithoudingsvermogen Door Oefening’ als 11e in 3A. In het weekend 
trekken 8 teams op zondag, 1 veteranenteam en 2 teams op zaterdag de kicksen aan. 

  A.S.C. (Duivenvoordestraat Oegstgeest, 1 juni 1892) is een verhaal apart. De 
‘Ajax Sportman Combinatie’, een van de oudste verenigingen van Nederland, was 
aanvankelijke gedegradeerd naar de 4e klas. Omdat de tegenstander in de nacompetitie, 
GOL Sport, een niet-gerechtigde speler had opgesteld, werd de door A.S.C. verloren 
wedstrijd niet-geldig verklaard en omgezet in winst voor de Oegstgeestenaren. Zodoende 
had de 13e plaats in 3B geen gevolgen. Bij de club met 700 leden kan men ook cricket 
spelen, maar voetballen doen ze op zondag met 5 seniorenteams en 3 veteranenelftallen.  
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   FC Rijnland (Sportpark Morsch 2 Leiden, 20 februari 1990) is met nog geen 100 
leden de kleinste vereniging met 3 seniorenelftallen op zondag en 2 veteranenteams. De 
fusieclub (Z.L.C. en Oranje Groen) eindigde afgelopen seizoen als 4e in onze competitie 
(4A) en is altijd 4e-klasser (of zelfs 5e-klasser toen die nog bestond) geweest. Of  FC 
Rijnland nog lang zal bestaan, is nog maar de vraag, want de gemeente Leiden wil het 
aantal voetbalverenigingen verder inkrimpen. 

  Altior (Sportlaan Langeraar, 1 juli 1945) is een andere oude bekende van 
Bernardus van de afgelopen seizoenen. In een heftige strijd vorig seizoen om de 6e 
plaats, trokken de Langeraarders aan het langste eind. Na 5 jaar 4e klas mogen ook zij 
het in de 3e klas gaan proberen. Altior, (Lat., hogere zaken) heeft 7 elftallen actief op 
zondag. 

  SV Bernardus (Sweelincklaan Hazerswoude, 1 juni 1947). Ons verhaal mag bij 
iedereen bekend zijn. Op wonderbaarlijke wijze zijn wij, geëindigd als 7e in 4A, in de 
nacompetitie beland en hebben deze winnend weten af te sluiten. Nu is het aan ons om 
te bewijzen dat we iets in de 3e klas te zoeken hebben. In ieder geval staan er hele leuke 
wedstrijden op de rol en zullen onze jongens hun huid zo duur mogelijk verkopen, daar 
ben ik zeker van. De volgorde van deze presentatie zou wel eens heel dicht in de buurt 
van de eindstand van 3A in mei 2016 kunnen komen, maar ik ga er dan wel van uit dat 
Bernardus dan een plek of 3, 4 hoger zal staan, wat misschien lijfsbehoud zou kunnen 
betekenen; een hele knappe prestatie!  
Ik wens spelers, technische staf en begeleiding veel succes met het volbrengen van deze 
missie. 

Tenslotte heb ik een aantal erkende ‘Bernardus-volgers’ gevraagd naar hun 
verwachtingen voor komend seizoen. Een kleine bloemlezing: 

Trainer Ronald Rosdorff verwacht een zwaar seizoen, waarin 3 clubs rechtstreeks 
degraderen en de nummers 11 en 12 in de nacompetitie verzeild zullen raken. Voor 
lijfsbehoud moeten er dus minimaal 5 clubs onder ons eindigen! 
“We hebben een smalle selectie, maar de doelstelling is handhaven en als dat zou 
lukken, zou dat als een kampioenschap voelen. In de 3e klasse wordt er anders 
gevoetbald, maar hopelijk kunnen we door heel hard te werken stappen maken en hopen 
op groei”. 

Volgens oud-voorzitter Bert Meijer is het goed om terug te zijn in de 3e klasse vanwege 
de geweldige ambiance en vele derby’s. Een goede start is van wezenlijk belang. 
Handhaven lijkt maximaal en het is aan de trainer om er een hecht team van te smeden 
en de sfeer te behouden wat mede afhankelijk is van de resultaten. Ondanks dat het 
niveauverschil onderling groot is, dat er geen versterkingen zijn (integendeel, o.a. het 
wegvallen van smaakmaker Tom van der Velde is een grote aderlating) en dat er maar 
met moeite een 2e elftal binnen de lijnen gebracht kan worden, heeft Bert het grootste 
vertrouwen in Ronald. “Tenslotte is het belangrijk dat we niet teveel met schorsingen en 
blessures te maken krijgen en dat zeker bepalende spelers als Stef Schinagl en Gerbrand 
van Breugel heel blijven”. 
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Coen van Dam, trainer/begeleider van Dames 2, hoopt ook op handhaving, maar is daar 
tamelijk pessimistisch over gestemd en vraagt zich af of Bernardus, vorig seizoen slechts 
als 7e geëindigd in de 4e klas, wel iets te zoeken heeft in de 3e klas. “In de breedte zijn 
we verzwakt, hopelijk gaan we voetballen en niet ‘spijkeren’ en genieten van de goede 
momenten en krijgen we de tijd om te leren”. 

Loek de Jong, oud 1e elftalspeler, vermaard om zijn kiezelharde afstandschoten, zal ook 
blij zijn als we buiten de degradatiezone weten te blijven. “Er zijn problemen in de 
breedte, maar als alles mee zit qua schorsingen en blessures, zouden we het net kunnen 
redden en ploegen als Altior, FC Rijnland, A.S.C. en M.M.O. onder ons weten te houden. 
Welke ploegen de schwung erin weten te houden, gaan het redden”. 

Marian de Groot, moeder van selectiespeler Roel van der Zon: “Ik hoop dat de 
toeschouwers veel mooie wedstrijden te zien krijgen met veel (mooie) doelpunten en ik 
hoop dat er minder geblesseerde spelers zullen zijn dan vorig jaar. Ik verwacht dat het 
een zwaar seizoen zal worden waar, naar ik hoop, veel uit te leren valt”. 

Arno de Groot, archivaris en trouw volger van S.V.Bernardus:  “Bernardus 1 gaat een 
moeilijk seizoen tegemoet. Handhaving in deze klasse (en het liefst zonder nacompetitie) 
is de opgave. Omdat het team eigenlijk te weinig spelers bezit met individuele 
capaciteiten, zal de inzet van het collectief een belangrijke rol spelen. Ook het onder 
trainer Ronald Rosdorff ingezette 'rondspelen van de bal' middels het 'uitwaaieren' bij 
balbezit keeper, zal van belang zijn om de rust in het spel te krijgen en te houden. 
Verder is het ook belangrijk om niet tegen te veel (onnodige) kaarten/ schorsingen aan 
te lopen, zodat met een zo vast mogelijk team en 'automatismen' kan worden blijven 
gespeeld. Dus: puur op inzet en gedrevenheid gaat Bernardus 1 het redden dit jaar, mijn 
verwachting is een 10e of 11e plaats in de eindrangschikking”. 
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Raadhuisplein 1 - 2 telefoon 0172-588650  
2391 BJ  Hazerswoude fax 0172-587292

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen

VVOOFF
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van
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VVOOFF

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

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.

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

Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 16.00 -22.00 uur

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

Bezorgtijden: 
Dagelijks van 17.00 -20.00 uur

Uw bestelling wordt binnen één uur
bezorgd.

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

Bestellingen  boven € 30,00 worden
GRATIS bezorgd

RIJNDIJK 59
Hazerswoude

Het vertrouwde adres
om te relaxen.

Tevens escortservice.
Telefoon: 071 - 341 25 79

VOOR MEUBELEN, TAPIJT, BEDDEN EN GORDIJNEN

INTERIEURVERZORGING

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

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

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

HUISMAN WONEN

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor al uw boodschappen kunt u terecht bij

Boodschappen meer dan € 25,- gratis thuisbezorgd

Telefoon: 341 23 65

Alijd de beste keus

± 125 occasions 
op voorraad!

• reparatie • onderhoud •
• APK • schade reparatie •

• diesel roetmeting •

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

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

e-mail info@vanschie.nl

www.vanschie.nl

A U T O B E D R I J F

R O D E N B U R G

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

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

Soms is beschermen niet genoeg

Kopperwetering 1
2382 BK Zoeterwoude
Postbus 31
2350 AA Leiderdorp

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

Aannemingsbedrijf van Mil BV

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

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

sportvereniging
Opgericht 1 juni 1947

Hier had uw 

advertentie 

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

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

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

TWEEWIELERCENTRUM

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

● FIETSEN   keuze uit ± 500 stuks

● BROMMERS verschillende merken

● FIETSKLEDING grote keuze

● REGENKLEDING grote keuze

● ONDERDELEN voor fiets/bromfiets

● ACCESSOIRES grote keuze

● CROSSFIETSEN diverse merken 

Alle verzekeringen - schaatsen + slijpen

ALLE
SOORTEN

HOME-
TRAINERS

●

VIKING-
SCHAATSEN

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

Leo Ruygrok

Autohuis    De Jong
●

Verkoop van alle merken
nieuwe auto's

steeds diverse occasions in voorraad
ook voor al uw schadereparaties

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

Periodieken
Full color folders
Bedrijfsbrochures
Reklamedrukwerk

UITENHAGESTRAAT 30-31
2571 VV DEN HAAG

POSTBUS 71797
2507 BJ DEN HAAG

070 345 34 07
070 360 22 82

HEGA@HEGADRUK.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

TELEFOON
FAX

E-MAIL

Direct-mail verzorging
Handelsdrukwerk
Data-base beheer

Proefschriften

1981-2006
25 jaar Stichting

Café de Hoek
7 dagen per week

geopend

Dorpsstraat 50
Koudekerk a/d Rijn

C
A
F
E

DE HOEK

Automobielbedrijf

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

Gespecialiseerd in Volvo

in- en verkoop

van
automobielen
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Met ingang van seizoen 2015-2016 is ook het clublogo volledig vernieuwd. 
De ‘voetbalpoppetjes’ zullen niet helemaal verdwijnen, maar dit nieuwe logo 
zal vanaf nu standaard gebruikt worden.

De afgelopen jaren is er binnen het bestuur over 

gesproken dat het logo best wel een update 

zou mogen krijgen. Eigenlijk was er geen vaste 

afbeelding van het logo: soms was het zwart, 

soms wit, soms met een oranje balk erachter 

enzovoorts. Met de nieuwe kleding bleek het 

lastig het bestaande logo -de welbekende voet-

balpoppetjes- netjes op het shirt te krijgen. De 

kans was groot dat dit een vreemde vlek zou 

lijken. Daarom is de PR-commissie samen met 

het bestuur op zoek gegaan naar een mooie 

update. Uiteindelijk heeft Pim Peelen, professio-

neel vormgever en ontwerper van de covers van 

ons clubblad, een logo gemaakt op basis van 

de wensen van de commissie en het bestuur. Zij 

vinden het mooie aan dit logo dat het duidelijk is 

en zonder teveel poespas, wat volgens hen niet 

zou passen bij onze club. De drie sterren komen 

uit het wapen van Hazerswoude en 1947 staat 

uiteraard voor ons oprichtingsjaar. Het nieuwe 

logo wordt voortaan gebruikt bij alle uitingen van 

s.v. Bernardus.

Het nieuwe clublogo
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Zaterdag 19 September was er een feestavond ter 
gelegenheid van; 
 
Opening nieuw seizoen 
35-jarig bestaan Damesvoetbal 
35-jarig bestaan Complex 
 
De avond werd begonnen met een overheerlijke BBQ. 
Een ieder die een kaartje voor deze avond had, kreeg bij binnenkomst 4 
bonnetjes voor heerlijk gebraden vlees/kip, zoals gemarineerde kipfilet, kipsaté, 
braadworst en hamburgers, daarbij stonden hele mooie salades, stokbrood met 
knoflook etc., het zag er allemaal verzorgd uit. 
 
Na de BBQ, zo rond 21.00 uur, was het tijd voor Donald Beukers ‘One Man Piano 
Show’. 
Alle soorten muziek kon je aanvragen door middel van een kaartje waar je de 
songtekst/ artiest op kon schrijven, en terug legde op de piano, in de hoop dat 
jouw nummer werd gespeeld. 
Er werd gedanst op de meest uiteenlopende muziekgenres. 
Het was een gezellige avond, het feest ging nog lang door tot in de late uurtjes. 
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“We zijn drie seizoenen geleden gestart met 
een vrij nieuwe groep. Met veel energie zijn 
we aan de slag gegaan. We verdeelden de 
commissie al snel in drie ‘afdelingen’: de 
website, het clubblad en de sponsoring” 
zegt Thessa. Ze geeft aan dat op al deze 
gebieden best veel gebeurd is in de 
afgelopen drie seizoenen

Een nieuwe website inclusief app 
“De website werd steeds belangrijker; in het 
begin ‘was het er gewoon’ maar we merkten 
dat mensen er steeds vaker op keken en dus 
moest de website actueler. Hier was echt 
een slag te maken en daarom hebben we 
gekozen voor een nieuwere, meer 
professionele lay-out met mooiere foto’s en 
alle logo’s van sponsors netjes in lijn met 
elkaar” legt ze uit. En daar bleef het niet bij: 
“De afgelopen tijd heeft de website steeds 
meer body gekregen en we merken ook dat 
mensen daardoor meer zelf aanleveren. Dat 
laat zien dat er behoefte is aan een goede 
website die continu up-to-date is. Een groot 
compliment voor Petra van Gorkum, die 
ervoor zorgt dat nieuwe stukjes soms binnen 
een kwartier op de website staan.” Sinds 
kort hebben we naast een nieuwe website 
zelfs een eigen app (Voetbalassist) waarop 
de belangrijkste onderwerpen van de site te 
vinden zijn. Thessa zegt daarover: “We willen 

echt met onze tijd mee. De verwachting is 
dat er de komende jaren nog veel meer 
nadruk op het hele online-verhaal gelegd 
gaat worden, bijvoorbeeld links met social 
media.”

Een dikker clubblad, maar minder vaak op 
de mat 
Het clubblad verschijnt sinds 2 seizoenen 
nog maar vier keer per jaar, in plaats van één 
keer per maand. Die keuze heeft de PR-
commissie niet zomaar gemaakt: “Bij het 
clubblad merkten we dat de kopij drastisch 
terugliep en dat de actuele info op website 

Nieuws van de PR-commissie
Met de start van het nieuwe seizoen is er best veel veranderd 
bij onze vereniging: we hebben een nieuw logo, een nieuwe 
hoofdsponsor en een volledig nieuwe kledinglijn.
De PR-commissie heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
Tijd om het gesprek aan te gaan met Thessa van Mil, bestuurslid 
en voorzitter van de PR-commissie. Ze vertelt over de achtergrond 
van deze veranderingen, maar ook over eerdere stappen die de 
commissie gezet heeft op het gebied van de website, het clubblad 
en sponsoring, en de toekomstplannen van de commissie onder 
leiding van haar (nog te vinden) opvolger
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gelezen werd. We hebben nagedacht over 
de toekomst van het clubblad en omdat we 
het belangrijk vinden dat die voorlopig blijft 
bestaan, hebben we voor deze oplossing 
gekozen. Door het clubblad minder vaak uit 
te brengen, is het voor de redactie beter te 
doen om er leuke interviews en interessante 
artikelen in te zetten, en om het blad qua 
vormgeving nog aantrekkelijker te maken. 
We merken écht dat dat gewaardeerd wordt 
en dat het blad nog steeds veel gelezen 
wordt, het is oprecht een aanvulling op de 
website. Bart de Roo en Susan van 
Wieringen hebben deze kar getrokken en 
sinds vorig seizoen worden zij versterkt door 
Dirk Jansen die geweldig leuke stukken 
schrijft. Gijs van der Sluis zorgt elke keer 
voor de volledige opmaak, daar gaat ook 
veel tijd in zitten. Pim Peelen ontwerpt de 
nieuwe covers en Nico Overes print de 
clubbladen uit en zorgt dat de vele 
bezorgers hun wijk weer kunnen voorzien 
van een nieuw clubblad. Dan heb ik het nog 
niet eens gehad over Marion Borst en 
andere fotografen die elke keer zorgen voor 
de mooie foto’s die het clubblad zo 
aantrekkelijk maken!”

Nieuwe sponsors en Nike-tenues
Ook op sponsorgebied is er in de afgelopen 
seizoenen heel wat gebeurd: “We zijn met de 
nieuwe groep, met name Kirsten de 
Brabander en Gerbrand van Breugel, 
begonnen alles te ordenen; welke sponsors 
hebben we en wat staat er in de contracten. 
We hebben vrij snel een aantal pakketten 
samengesteld om ook voor de sponsors de 
mogelijkheden overzichtelijker te maken. Dat 
heeft geholpen bij het best grote aantal 
shirtsponsors die we hebben mogen 
verwelkomen. We hebben de sponsoring van 
wedstrijdballen weer nieuw leven in 
geblazen, voor die sponsors is een mooi 
bord gekomen in de kantine, we hebben alle 
sponsorborden langs de velden aangepakt 
en advertenties voor het  clubblad en de 
website georganiseerd. Het afgelopen jaar 
hebben we ons veel bezig gehouden met het 
zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor en de 

overgang naar de nieuwe kleding” zegt 
Thessa. Verderop in dit clubblad kun je het 
eindresultaat zien.

Met het afl open van het contract met 
Bahlmann was er ook de noodzaak om een 
nieuwe hoofdsponsor te vinden. En dat is 
gelukt. Thessa vertelt: “Het klinkt misschien 
gek, maar juist door de samenvoeging van 
Rijnwoude met Alphen en Boskoop, hadden 
we heel sterk het idee dat we een bedrijf uit 
Hazerswoude wilden hebben als 
hoofdsponsor. Al heel snel dachten we aan 
Tijssen Goed voor Dieren b.v., zij hebben 
voetballende kinderen bij Bernardus, ze zijn 
bekend in ons dorp en we hebben sterk het 
idee dat de cultuur van hun familiebedrijf 
goed past bij onze club. We zijn er heel trots 
op dat we een bedrijf als Tijssen als 
hoofdsponsor mogen verwelkomen. Zeker 
omdat een deel van de Tijssen-directie uit 
Zoeterwoude komt, waar Meerburg hun club 
is. Ongeloofl ijk sportief van hen!”

Een professioneel logo
“De afgelopen jaren hebben we het er 
binnen het bestuur over gehad dat het logo 
best wel een update zou mogen krijgen.
Dat is best een moeilijk iets, het logo staat 
aan de basis van de club en iedereen heeft 
een andere mening over wat mooi en niet 
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mooi is. Uiteindelijk zijn wij heel blij met het 
eindresultaat, en we hopen met ons veel 
meer mensen.”

Vervolg van de PR-commissie 
Thessa vertelt vol overgave over de PR-
commissie. Toch heeft zij besloten dit 
seizoen een opvolger te zoeken: “Ik heb het 
de afgelopen seizoenen erg naar m’n zin 
gehad, het is heel leerzaam geweest en het 
bestuur en de PR-commissie zijn beide 
enthousiaste teams. Als ik iets doe, dan wil 
ik het met volle overtuiging doen en daarom 
denk ik dat het nu tijd is voor een nieuwe, 
frisse kracht. Er is een hoop gedaan maar er 
zijn ook nog veel leuke dingen om op te 
pakken. Zo mogen er nog meer 
sponsorborden langs het veld komen, het 
zou mooi zijn als het informatieboekje aan 
de start van het seizoen wordt 
samengevoegd met het eerste clubblad 
waardoor een aantrekkelijke glossy ontstaat, 
de tv in de kantine kan meer benut worden, 
er kan merchandise opgezet worden om het 

clubgevoel te versterken en de interne 
communicatie kan nog verbeterd worden 
zodat leden beter weten bij wie ze moeten 
zijn met hun specifieke vragen bijvoorbeeld. 
Als laatste, zeker niet onbelangrijk, kan de 
club zich naar buiten toe nog meer 
profileren. Er zijn dus genoeg ideeën voor de 
toekomst! Het zou wel echt zonde zijn als 
dat zou blijven liggen, toch?” 
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Presentatie nieuwe kledinglijnPresentatie nieuwe kledinglijn

door Thessa van Mil,
voorzitter
PR-commissie
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Op 4 oktober is de nieuwe Nike-
kledinglijn gepresenteerd. Voor 
iedereen die het nog niet gezien heeft, 
hieronder kun je de nieuwe tenues 
zien. Hier zien we het voorbeeld van 
Heren 1 met het logo van de 
hoofdsponsor. Op elk shirt is aan de 
voorzijde het nieuwe clublogo 
zichtbaar, op de achterzijde het logo 
van Unicef. Bij de jeugd komt het 
Unicef-logo op de bovenarm.  
We zijn ontzettend trots op het feit dat 
we als club in deze kleding mogen 
dragen. 

Nieuwe lijn
Deze nieuwe kledinglijn is er niet zomaar, 
daar gaat veel aan vooraf. De afgelopen 
jaren hebben we naar tevredenheid 
samengewerkt met Bahlmann. Dit jaar liep 
het contract af en daarom hebben we naar 
alternatieven gekeken. Al eerder waren er 
contacten met Kjeld van Heijningen, die als 
vader of leider vaak langs de lijn te zien is. 
Hij was erg enthousiast om met zijn bedrijf 
Rietveld Serigrafie nieuwe Nike-kleding voor 
Bernardus te verzorgen. Het is voor een club 
als Bernardus natuurlijk wel een enorme 

kans, normaal lopen ze alleen bij grote clubs 
in Nike-kleding. Er is besloten dat heren 1 en 
dames 1 en de hele jeugd van Bernardus 
vanaf nu overgaat op de nieuwe kleding. We 
wilden de overige teams niet meteen 
dwingen of op kosten jagen, maar het is wel 
de bedoeling dat zij langzaamaan ook, het 
liefst per team, overgaan op de Nike-kleding. 

Uitdelen
Op dit moment ben ik samen met Iris de 
Groot de overgang op Nike-kleding aan het 
organiseren. We hebben besloten om eerst 
Heren 1 helemaal aan te kleden, omdat zij 
onze nieuwe hoofdsponsor dragen. Dat is 
gelukt. Nu dames 1 en vervolgens komt de 
kleding van de jeugd. Gelukkig hebben 
Marianne de Groot en Barbara Valk zich 
aangemeld om de kleding vanaf dit seizoen 
te gaan beheren. Als alle kleding binnen 
komt, krijgen de jeugdteams vanzelf een 
seintje van de dames van de kleding om te 
passen en uit te delen.

Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd 
worden aan kleding@bernardus.nl. Of 
spreek Marianne de Groot en/of Barbara 
Valk gewoon even aan.

Unicef
Vanaf dit seizoen werkt Bernardus samen 
met Unicef. Unicef is een organisatie die 
opkomt voor rechten van kinderen over de 
hele wereld. Als club krijgen we steeds meer 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en dit vonden we een heel mooie kans om 
onze jeugd te laten zien dat het niet 
vanzelfsprekend is dat je als kind onbezorgd 
een balletje kunt trappen. Elisabeth de 
Gelder is contactpersoon namens Unicef. 
Eens per jaar zullen we een sponsorloop 
organiseren waarbij we geld inzamelen voor 
Unicef. Een heel mooie samenwerking met 
een duidelijke boodschap dus.
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Belangrijk was dat het bestuur voltallig moest 
zijn. Als elke commissie een goede voorzitter 
heeft, scheelt dat enorm veel werk en loopt alles 
beter.

Gelukkig konden we de PR-commissie op 
sterkte krijgen. Die was de afgelopen jaren 
jammerlijk onderbezet. Hierdoor kreeg de 
sponsoring weer een nieuwe impuls, het 
clubblad is nu prachtig en leest super! En 
natuurlijk de meesterlijke zet om de firma 
Thijssen als hoofdsponsor aan onze club te 

verbinden. Met de nieuwe kleding, nieuwe look 
en logo zijn we 2020-proof. Alle complimenten 
aan Thessa met haar team.

De website is in de jaren ook steeds beter 
geworden, al vind ik dat we als leden best wat 
actiever kunnen zijn bij het aanleveren van 
informatie en copy. De club van 50 heeft ook 
mooie resultaten neergezet. De grote TV, monitor 
en de dartborden zijn een aanwinst in het 
clubhuis.

Drie jaar voorzitterschap

Het begint allemaal als we worden gepolst door Arno de 
Groot, of we interesse hebben voor het voorzitterschap. 
Omdat wij bij de jeugd goed en prettig met elkaar samen-
werken, ligt een duo-voorzitterschap voor de hand.
In seizoen 2012-2013 starten John en Peter als voorzitters.
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Intensief zijn de gesprekken en onderhande-
lingen met de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Gelukkig hebben we dit als Rijnwoudse voetbal-
verenigingen gezamenlijk opgepakt. 
Met Hazerswoudse Boys, VV Koudekerk en 
BSC trekken we dit met elkaar. Ook hier regel-
matig overleg, dat in prima sfeer en samen-
werking gaat.

De maatschappij individualiseert en dat maakt 
het enorm lastig om steeds maar weer met 
vrijwilligers de boel draaiende te houden. Ik mag 
gerust stellen dat wij, samen met de overige 
Rijnwoudse voetbalclubs, een voorbeeld zijn 
van hoe je met eigen inzet ontzettend veel kan 
bereiken. Kijk maar eens hoe prachtig onze 
accommodatie erbij ligt. Werkelijk schitterend. 
Ik denk dat we dat ons best mogen realiseren 
en reuze trots op mogen zijn. De overheid 
spreekt nu over burgerparticipatie. Meer doen 
als vereniging. Omnisportvereniging. Hier ligt een 
enorme uitdaging voor de vereniging. Door meer 
samen te werken op sociaal vlak, stimuleer je de 
saamhorigheid, benut je je accommodatie beter 
en ook niet onbelangrijk, kan je subsidie ofwel 
bijdragen van de gemeente ontvangen. Want 
dit wordt straks afgemeten aan de bijdrage die 
je levert voor de leefgemeenschap. Bernardus 
is al op weg, BSO en sinds kort de bootcamp, 
obstacle running, zorgen ervoor dat het complex 
al op meerdere fronten wordt benut.

Er zijn natuurlijk ook vervelende dingen gebeurd, 
zoals het opheffen van het 2e heren elftal. Echt 
jammer en een slechte ontwikkeling. We hebben 
ons werkelijk afgevraagd of we hierin steken 
hebben laten vallen. In vroeg stadium de gehele 
A1 doorschuiven is een optie geweest. Maar 
daar hebben we niet voor gekozen. Een 1e elftal 
zonder goede jeugd achter zich is ook niet goed. 
Kortom, alleen maar verliezers hierin.

Grote impact heeft het als we leden verliezen 
door  overlijden. Soms plotseling, maar ook als 
dit met ziekte gepaard gaat. Dit zijn natuurlijk 
dingen die gebeuren. Dit hoort bij het leven, 
maar vaak word je op dit soort momenten even 
‘op de plaats rust’ gezet. En realiseer je hoe 
dankbaar je moet zijn dat je gezond bent en, 
mag ik gerust stellen, iedereen hier in Nederland 
het goed heeft.

Nog een paar dingen die ons zijn bijgebleven en 
‘ZO BERNARDUS ZIJN’.

De geweldige feestjes, Gooische vrouwen 
bingo, Bernardus zingt Hazes, Crazy Piano’s, 
de Bernardus Kwis, Koningsdag, noem maar 
op, oergezellig! Ans van der Linden is hier de 
grote animator.  Ans gaat nu samen met Anja 
de kantinecommissie runnen. Dat gaat helemaal 
goed komen. We zijn ook reuzeblij dat Dick 
Straathof als jeugdvoorzitter nu samen met 
Anthony Blom deze kar gaat trekken. Ik kan 
gerust zeggen dat hierin meer tijd zit dan het 
algemeen voorzitterschap.

Met het 1e herenteam zijn we gepromoveerd 
naar de 3e klasse, ook een hoogtepunt. Het is 
toch heerlijk zo’n wedstrijd tegen Meerburg. 
Prachtig weer, veel publiek, geweldige 
ambiance. En zo staan er nog meer op het 
programma, MMO, SJZ. Nu nog handhaven, dat 
moet het doel zijn.

Om het voorzitterschap te stoppen, is een 
beslissing die je niet zomaar neemt. Net zo 
moeilijk als de beslissing om het voorzitterschap 
op te pakken. Het maakt het voor ons gevoel 
wel een stuk prettiger als je weet dat je aan twee 
kanjers de voorzittershamer mag overdragen. 
Kaspar en Pieter zijn een goed stel. Passen 
uitstekend in de Bernarduscultuur. Zij zitten 
ook vol met ideeën en hebben een drive om 
er iets moois van te maken. Ik weet zeker dat 
we daar iets van gaan merken. Voordeel is dat 
zij niet zo’n grote Bernardushistorie hebben. 
Hiermee bedoelen we dat het hebben van 
een ‘Bernardusbagage’ prachtig is, maar ook 
beperkend kan zijn. Kaspar en Pieter worden 
hier niet door geremd en als ze moeten worden 
bijgepraat, omdat een stukje kennis ook best 
handig kan zijn, dan zijn wij altijd in de buurt.

We gaan niet de boeken in als spraakmakende 
voorzitters en zeker niet als langzittende, maar 
we hopen (en denken) dat we een bijdrage 
hebben geleverd aan het wel en wee van deze 
prachtige club. En we zullen hier altijd blijven 
komen en op ander vlak ons steentje bijdragen.
Graag bedanken wij iedereen voor de 
prettige samenwerking en het in ons gestelde 
vertrouwen. En wensen wij Kaspar en Pieter heel 
veel succes met het voorzitterschap van deze 
fantastische vereniging. 

De (ex) voorzitters
John en Peter
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4 oktober 2015 : e         en feestelijke dag!
Met trots presenteerde Bernardus op 
4 oktober haar nieuwe hoofdsponsor: 
Tijssen Goed voor Dieren schittert de 
komende drie jaar op de kleding van 
het eerste elftal. Op deze dag stond 
de streekderby tegen Meerburg op het 
programma, een bekende club voor 
Tijssen, wat het feestje compleet maakte. 
De nieuwe hoofdsponsor pakte meteen 
uit, want met een knipoog naar Dierendag 
hadden zij voor alle dierenliefhebbers 
goodiebags samengesteld.

Maar, er gebeurde meer; Peter de 
Brabander en John Wesseling droegen 
op deze dag het voorzitterschap over aan 
Kaspar Scheltema en Pieter van Mastrigt. 
Samen presenteerden zij na de wedstrijd 
meteen het compleet vernieuwde clublogo. 
Samen met de nieuwe sponsor én het 
logo van Unicef, waar we als club een 
samenwerkingsverband mee aangegaan 
zijn, prijkt dit clublogo vanaf dit seizoen op 
de tenues. En ook die zijn nieuw; Bernardus 

zet met een volledig nieuwe Nike-kledinglijn, 
geleverd door Kjeld van Heijningen van 
Rietveld Serigrafi e, een nieuwe stap naar 
een professionele uitstraling. Hoewel de 
eerste punten in de nieuwe kleding naar 
Zoeterwoude gegaan zijn, is het een groot 
feestje geworden, waarbij Tijssen ruim een 
half uur de consumpties van alle bezoekers 
voor haar rekening genomen heeft! Een zeer  
genereus gebaar!
Al met al was deze dag een goed begin van 
een mooie samenwerking!
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4 oktober 2015 : e         en feestelijke dag!
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Op 2 augustus j.l. is Jan de Groot ten 
gevolge van een hartstilstand 
overleden tijdens zijn fietsvakantie in 
Reusel (N-Br.). Er zullen maar heel 
weinig leden van onze vereniging zijn 
die Jan niet gekend hebben of nooit 
met hem, in welke hoedanigheid dan 
ook, te maken hebben gehad.

Jan was sinds 1 juni 1968 lid van 
Bernardus. Na zijn militaire dienst werd hij 
lid van Bernardus, niet als voetballer (dat 
werd hem afgeraden vanwege een iets te 
hoge bloeddruk), maar hij werd jeugd-
leider van de C2, jeugdtrainer, 
scheidsrechter en grensrechter. Wie heeft 
nooit bij hem in het elftal gezeten, is niet 
met hem op een jeugdkamp van de NKS 
geweest of heeft nog nooit een wedstrijd 
gespeeld die onder zijn leiding stond? 

In de periode 1971-1980 vervulde hij de 
functie van jeugdsecretaris. Bij de 
overgang naar het sportcomplex aan de 
Sweelincklaan stopte hij hiermee. Dit werk 
voor de jeugdafdeling wat hij 9 jaar lang 
gedaan heeft, werd nu overgenomen door 
een voltallig jeugdbestuur….

In 1981 werd Jan penningmeester van de 
vereniging en trad toe tot het bestuur. 
Vanaf 1997 maakte Jan deel uit van de 
financiële commissie en zorgde vanaf die 
tijd voor de dagelijkse financiële zaken 
m.b.t. de jeugd, kantine, evenementen 
etc. Jan was een kei op financieel gebied 
en stond bekend om zijn parate kennis op 
dat vlak. Tot aan zijn overlijden heeft Jan 
op een voortreffelijke wijze gewaakt over 
de centjes van onze club.

Daarnaast was Jan op en top clubman, 

trouw volger van zowel Heren 1 als 
Dames 1. Bij zijn wedstrijdanalyses zag 
hij altijd lichtpuntjes. Kenmerkend voor 
Jan waren zijn bescheidenheid, 
betrouwbaarheid en onopvallendheid. Jan 
hield er niet van om over anderen te 
praten, als je ergens mee zat, kon je dat 
in vertrouwen bij hem kwijt en je wist dat 
het onder de pet bleef.

We verliezen in Jan een clubicoon; Jan, 
bedankt voor alles wat je voor Bernardus 
gedaan hebt, dat we je mochten kennen 
en voor wie je was. We zullen je nooit 
vergeten.

Je was pico bello!!

In memoriam

Jan de Groot
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In memoriam

Sjaak Straver

Op 16 juli 2015 is Sjaak Straver ten gevolge 
van een bizar ongeluk overleden. Sjaak is 
27 jaar voorzitter geweest van onze 
vereniging. En wat voor een voorzitter! In de 
jaren vijftig, zestig, was het normaal dat de 
verenigingen alles zelf deden. Wat hebben de 
toenmalige bestuursleden en leden hard 
gewerkt. En Sjaak was er altijd bij, liep voorop 
en wist ze te motiveren om nog een stapje 
extra te doen. Het was nagenoeg een 
dagtaak voor hem. Onder de bezielende 
leiding van Sjaak verhuisde Bernardus in 
1980 van de Groenendijk naar het huidige 
complex. Onuitputtelijk waren zijn ideeën voor 
acties om geld in te zamelen voor deze grote 
verhuizing. Een grootse veiling, Sinterklaas 
spelen, een verjaardagsspaarpot, verkoop 
van obligaties, pennen, lucifers, petten, sjaals 
etc. Sjaak bedacht niet alleen de acties maar 
voerde ze ook zelf uit. Ook bij de bouw van 
het clubhuis ging hij voorop. Hij was er iedere 
avond en zorgde ervoor dat de sfeer er voor 
de andere vrijwilligers in bleef. Dan kwam hij 
weer verkleed als bouwpastoor, dan weer in 
een andere creatie. Het was één groot feest.

Historisch zijn de toespraken die hij hield. 
Misschien wat lang, maar menig cabaretier 
kan hier nog steeds wat van leren. Doorspekt 

met veel humor en uiteraard aangepaste 
kleding voor het moment. Legendarisch zijn 
de toespraken die hij in het Duits hield ter 
gelegenheid van de bezoeken aan en door 
de voetbalvereniging uit Hasselbach. Met 
gevolg dat de voorzitter van deze vereniging 
aan het eind van de speech steevast in 
tranen uitbarstte. 

Na zijn afscheid als voorzitter bleef hij 
ontzettend betrokken bij zijn vereniging. Hij 
volgde het doen en laten van de vereniging 
op de voet. Hij toonde belangstelling bij de 
jongste jeugd, bij de meisjes en dames en 
uiteraard het eerste herenteam. Mocht hij een 
keer de wedstrijd niet bij kunnen wonen, wist 
je gewoon dat vijf minuten na afloop Sjaak 
belde hoe het geweest was. 

Bij het 50-jarig bestaan heeft hij zich 
ongelofelijk ingezet voor zijn droom. Een 
tribune op het complex. Zowel het bouwen als 
het bijeen schrapen van de centen nam hij 
voor zijn rekening. En weer wist hij de 
vrijwilligers te motiveren en stimuleren. En 
wat een prachtige tribune is het geworden. 
We genieten er nog elk weekend van. Zoals 
we zo vaak van Sjaak hebben genoten. Sjaak 
was in de hele vereniging bekend. Bij de 
jongste jeugd, selectiespelers, spelers uit de 
lagere elftallen, de dames en meisjes, 
trainers en huidige bestuursleden. Altijd een 
praatje, belangstelling, een bemoedigend 
woord bij verlies. Kortom iedereen wist wie 
Sjaak Straver was. Sjaak is vanwege zijn 
grote verdiensten voor de club benoemd tot 
erelid. Hij was dit jaar 65 jaar lid van onze 
vereniging, maar met ‘pensioen’ gaan kwam 
niet bij hem op. Hij had nog zoveel plannen 
met Bernardus. Helaas kan hij hier niet meer 
aan meewerken, maar wat heeft hij in al die 
jaren onvoorstelbaar veel betekend voor onze 
vereniging. 

Wat zullen wij deze man missen.
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Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.

Tel. 071 - 341 62 19  –  e-mail: info@fransenadministratie.nl
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(o.a. BERNARDUS) kleding
in alle maten uit voorraad leverbaar

Herenhof 48
Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 432895

Tijd voor 'n vriendschappelijk
partijtje.

Spits, middenvelder,
back, drink je biertje in

'the piperbag'.
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Vertrouwenscontactpersoon
Mijn naam is Barbara Heemskerk. 

Ik ben bij Bernardus begonnen 

als vertrouwenscontactpersoon. 

Bernardus wil op een positieve 

manier de (jeugd)leden 

begeleiden. Hiervoor is een 

beleidsstuk over sociale 

veiligheid binnen de vereniging. 

Hierin zijn de voorschriften voor 

werken met jeugd, door de 

KNVB in samenwerking met het 

NOC/NSF, verwerkt. Mijn taak 

is om ervoor zorg te dragen 

dat alle trainers/leiders de 

voorschriften kennen. Met elkaar 

zijn we ervoor verantwoordelijk 

dat iedereen binnen de club die 

regels ook naleeft. Bij deze regels 

ligt de nadruk erg op het met 

respect omgaan met elkaar. 

Belangrijker dan het kennen van de regels, 
is ook de juiste intentie om kinderen met 
veel plezier te laten voetballen. Leiders en 
trainers hebben daar veel invloed op. 
Voor de leiders en trainers is het soms ook 
heel lastig om een groep kinderen (en hun 
ouders) tevreden te stellen. Op het 
technische gebied hebben ze daarbij 
ondersteuning. Het is mijn bedoeling om in 
de toekomst (liefst morgen) mensen te 
verzamelen die ook op pedagogisch en 
sociaal gebied trainers kunnen ondersteunen 
om op die manier trainingen positief te laten 
verlopen. Daarvoor zijn we ook nog op zoek 

naar mensen. Heb jij vanuit je opleiding en/ 
of beroep ervaring met het werken met 
kinderen en het lijkt je leuk om iets voor de 
vereniging te doen... neem contact met me 
op.

Voor alle (jeugd)leden, ouders, trainers en 
leiders: als er iets is in de club waarover je je 
zorgen maakt op het gebied van sociale 
veiligheid, neem gerust contact met mij op. 
Je hoeft daarmee niet te wachten tot er een 
geschil is. We zijn er met elkaar 
verantwoordelijk voor dat de kinderen bij 
Bernardus met heel veel plezier kunnen 
voetballen. Vanuit die intentie is het altijd 
goed om er met elkaar over te spreken.

Met vriendelijke groet,
Barbara Heemskerk

b.heemskerk@klwereld.nl, 06 41 66 68 75
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DOE MEE AAN DE 
 

BERNARDUS QUIZ AVOND 
 

30 OKTOBER 2015 
27 NOVEMBER 2015 

29 JANUARI 2016 
26 FEBRUARI 2016 

 

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

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

 

Informatie en inschrijven bij: 

Ton van Rooijen, Ronald Wagenvoort, 

Peter de Brabander en Bart de Roo.                                                                                                                             
(Kijk voor meer info ook op de website.) 
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