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In the spotlight: 
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Rubriek: 
Het moment van..

Interview met:

Thessa van Mil



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
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 2016

Van de redactieVan de redactie
En daar is hij/zij weer. Het eerste clubblad van het seizoen 2016-2017. 
Wederom een goed gevuld clubblad met veel lezenswaardige proza. 
Een bijzonder verhaal uit Afrika met ‘Bernarduskleding’ in een hoofdrol. 
Lees het verhaal en geniet van de manier waarop daar gevoetbald wordt. 
Met veel en uiteindelijk te veel passie. Lees ook de inbreng van de 
voorzitter(s) en de jeugdvoorzitter(s). Er blijken toch wel wat vacatures 
te zijn. Besef goed dat wij met zijn allen de vereniging zijn, we kunnen 
het niet aan het bestuur alleen overlaten. Doe mee en geniet ook van 
het vrijwilligerswerk. Want dat is het. Van vrijwilligerswerk kan je enorm 
genieten. Doen!!!!! Al lezend kom je interviews, columns en andere 
verhalen tegen. Het is het eerste blad zonder de steun van Susan van 
Wieringen, maar Arno de Groot heeft haar uitstekend vervangen. Iedereen 
bedankt voor zijn of haar inbreng.

Veel leesplezier.

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)
Eindelijk is het seizoen weer begonnen! Na wekenlang doelloos 
rondgedoold te hebben op (zon)overgoten stranden, volle 
 campings en lauwe biertjes kunnen we eindelijk weer  
onze Bernardus helden en heldinnen toejuichen en de club  
gezelligheid beleven. 
Mooi om te zien dat veel teams dit seizoen 
voortvarend zijn gestart! Het is elk jaar, 
met name voor de jeugdcommissie, een 
heel gepuzzel om alle nieuwe teams en 
begeleiding samen te stellen. Ondanks dat 
dit soms lastige en tijdsintensieve trajecten 
zijn, is het de jeugdcommissie weer gelukt 
om 19 jeugdteams te vormen, waarvan 5 
meidenteams. Verder zijn wij natuurlijk we 
erg blij met alle (selectie)spelers en ouders 
die het komend jaar als trainer of coach 
de teams begeleiden. Als we zien hoe 
enthousiast de teams hun eerste wedstrijden 
gespeeld hebben, belooft het een sportief en 
gezellig jaar te worden.

Ook de Herenselectie is onder leiding van de 
gebroeders Vondeling en Valk succesvol aan 
de competitie begonnen. Het bestuur is blij 
dat de meeste A1 spelers van vorig seizoen 
zich hebben aangemeld voor de selectie! 
Deze talentvolle eigen kweek is een welkome 
aanvulling en zorgt ervoor dat we ook 
weer twee complete herenselectie-elftallen 
hebben. De afgelopen weken hebben we al 
kunnen zien dat de Tijssen boys dit jaar in 
de 4e klasse zeker in de bovenste regionen 
kunnen meedraaien.

Na de promotie vorig seizoen is de 
damesselectie van sponsor TIB de Boer 
na de zomer in de sterke 2e klasse 
terechtgekomen. Na knappe overwinningen 
in de beker, onder andere tegen Quick 
Boys 1, zal er in de competitie flink aan 
getrokken moeten worden. Gelukkig is 
Bernardus populair bij de dames en is de 
damesselectie van Patrick flink versterkt met 
nieuwe aanwinsten, waardoor er nu weer 
2 volledige damesteams zijn en een talentvol 
meiden A1 team. 

Natuurlijk is er naast het voetbal ook van 
alles te beleven bij Bernardus. Quizzen, 
kaarten,(jeugd)bingo’s en (nieuwe) 
activiteiten zoals op 22 oktober een 
heus Oktoberfeest. Ans, Anja en hun 
kantinecommissie hebben het er maar druk 
mee, dus als er nog enthousiaste vrijwilligers 
zijn die af en toe een bardienstje willen 
meedraaien, horen zij het graag!

Het Bernardus gevoel is echt iets waar we 
trots op mogen zijn! Het afgelopen jaar 
hebben wij van diverse clubs, de KNVB 
en verslaggevers complimenten gekregen 
over onze clubbeleving. Onze actieve 
vrijwilligers en leden zijn hierbij cruciaal. Het 
is fantastisch om te zien dat steeds meer 
jonge senioren als vrijwilliger actief zijn bij 
het trainen of organiseren van activiteiten. 
Ongelofelijk dankbaar zijn wij voor alle 
vrijwilligers die hun passie hebben gevonden 
bij Bernardus! In het bijzonder willen wij 
graag Thessa van Mil, Katie Pont en Norbert 
Janssen bedanken voor hun grote bijdrage 
aan het bestuur in de afgelopen jaren. 
Gelukkig staan er ook weer nieuwe 
vrijwilligers op zoals Erlanda van der Horst 
als penningmeester en Barbara Heemskerk, 
die met hun kennis en ervaring het bestuur 
willen ondersteunen! 

Natuurlijk zijn wij altijd erg blij als uit de grote 
groep van betrokken ouders weer (nieuwe) 
gepassioneerde vrijwilligers opstaan want 
met nieuwe vrijwilligers en leden blijft het 
Bernardus gevoel actief leven! Om altijd het 
gevoel te kunnen volgen hebben we nu ook 
Instagram s.v.Bernardus!

Kaspar Scheltema Pieter van Mastrigt
Voorzitter Vice Voorzitter
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In 2015 ben ik met mijn zoon Fons 3 weken in Lugono Tanzania geweest om o.a watertanks 
voor regenwateropvang te maken bij de St. Agnes kliniek daar. Dit wordt gerund door 5 nonnen 
die daar de lokale bevolking opvangen bij ziekte, gewonden en bevallingen. Wij hadden daar 
enkele mensen uit het dorp ingehuurd en uiteraard kwam voetbal, Manchester United en Van 
Persie ter sprake.

Het bleek dat ze helemaal gek 
waren van voetbal en ik had ze 
toen 2 leren ballen gegeven die ik 
in de stad Morogoro gekocht had. 
Ik had gevraagd of we dan ook 
een wedstrijd konden zien. Dat is 
gelukt het was een heel spektakel. 
Ze hadden natuurlijk allemaal 
verschillende tenues en sommigen 
hadden maar één schoen aan. Ze 
vroegen toen of ik niet voor shirtjes 
kon zorgen. Terug in Nederland 
ben ik gaan informeren en kwam 
toen bij Marianne de Groot van 
SV. Bernardus terecht. Die bleek 
(samen met Barbara Valk) een 

heleboel overbodige shirtjes en andere spullen kwijt te moeten. En die kreeg ik mee. Onlangs 
ben ik samen met Harry Borst uit Zoeterwoude weer in Lugono geweest. Wij hadden 2 grote 
sporttassen meegezeuld in het vliegtuig met daarin 2 complete setjes tenues en een aantal 
lege leren ballen. Ik had er ook 2 handpompjes bijgekocht. We hebben dat aan de zusters van 
de kliniek afgegeven en die hebben dat aan de captain van Sportclub Lugono en een aan de 
captain van Vitevu Football Club, het buurdorp, gegeven.

Slim als de non was had ze 
bedongen dat ze daarvoor wat 
moesten doen bij de kliniek! 
Dus het ene team heeft een 
grote kuil van 2x2x2 m in de 
harde klei gegraven waar 
de placenta’s e.d. in gestort 
kunnen worden en het andere 
team heeft de zandweg vanaf 
de grote weg naar de kliniek 
opgevuld. Daar zaten hele 
grote gaten in en er was bijna 
geen doorkomen aan. Dat 
zag er nu weer keurig uit. 
Bovendien wordt het dorp zo 
meer betrokken bij de kliniek. 

Tweede leven voor vo   etbalshirts Bernardus
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Tweede leven voor vo   etbalshirts Bernardus
Vrijdag 15 juli 2016 was een wedstrijd 
georganiseerd. Wij kregen speciaal 
stoelen aangeboden en beide teams 
werden aan ons voorgesteld keurig in 
tenue! 

De oude tenues van dames 1. Het 
paste allemaal aardig, Tanzanianen 
zijn door eenzijdig voedsel niet zo 
erg groot! Ook hadden ze de doelen 
aangepast met houten palen en er 
was een scheidsrechter bij.
Voor de wedstrijd een half uur 
warmlopen, ook team bespreking en 
toen begon de wedstrijd.
Het ging er fel aan toe, het was 
natuurlijk een streek derby zoiets als 
Bernardus - Meerburg.
Het werd 0-1 voor Vitevu maar op het 
einde van de 2e helft kwam de keeper 
van Vutevu in botsing met een speler 
van Lugono en toen sloeg de vlam 
in de pan. Er stond de hele wedstrijd 
een grote groep vrouwen langs de lijn 
te zingen en te dansen en die vlogen 
toen gelijk het veld op. Dat was 
natuurlijk sensatie! 

Ze hebben daar geen TV e.d. Dus zo’n 
wedstrijd was een welkome afleiding 
van de dagelijkse zorgen. Het was 
dan ook een heel geschreeuw en de 
scheidsrechter heeft toen de wedstrijd 
maar afgefloten.

Desondanks zijn de oude spullen van 
Bernardus goed terecht gekomen en 
zijn ze er verschrikkelijk blij mee. 

Namens Lugono en Vitevu,
Bernardus hartelijk dank.

Henk de Boer, juli 2016
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Marcel Vondeling,
gedreven en ambitieus.
door Dirk Jansen

Marcel is 34 jaar oud, woonachtig in Hazerswoude-Rd, 
samenwonend met Roos Heemskerk en samen hebben 
zij een zoontje Joe (7) en dochtertje Liz (4 ).
Marcel is senior financieel medewerker bij Achmea in 
Leeuwarden.
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Voor Bernardus is Marcel geen onbekende, 
want van zijn 5e tot zijn 10e jaar heeft hij bij 
onze vereniging gevoetbald totdat hij door Ajax 
ontdekt werd, waar hij de gehele jeugdopleiding 
doorlopen heeft 
Een blessure stond een verder verblijf bij Ajax in 
de weg, maar de voetbalcarrière werd voortgezet 
bij Telstar, Katwijk, Noordwijk, ARC en Meerburg.

Marcel, in het bezit van het diploma TC3 en de 
cursus TC2 volgend, begon zijn trainersloopbaan 
in 2008 bij de C1 van Bernardus, was twee 
seizoenen trainer van onze A1 en is met ingang 
van dit seizoen hoofdtrainer bij onze vereniging 
met een contract voor twee jaar.
“Mijn ambitie is om als trainer zo hoog mogelijk 
te komen”.

Als speler heeft Marcel een schat aan ervaring 
opgedaan, met name bij Ajax, waar zes keer per 
week getraind werd op De Toekomst.
‘De Ajax-tijd’ heeft mij mentaal gevormd en het 
was een geweldige tijd. Maar ook bij Katwijk heb 
ik veel geleerd en vond ik Richard Grootscholten 
een hele goede trainer die in mijn ogen een pure 
trainer is met goede oefenstof, tactisch sterk en 
ook nog eens oprecht is. Al die ervaringen die ik 
opgedaan heb, waren een goede leerschool en 
ik probeer al die goede dingen mee te nemen”.
Hoe ziet de selectie en de technische staf er uit?
Marcel kan beschikken over een ruime selectie; 
voor het 1e en 2e elftal zijn 34 man beschikbaar. 
Naast de 12 spelers die uit de A-junioren 
overgekomen zijn (en dus hele goede bekenden 
zijn), zijn Jelle Meijer (uit lagere senioren), 
Geppie de Graaf (was gestopt), Mitchel en 
Joeri Goudkuil (Koudekerk), Mike Ammerlaan 
(Alphense Boys) en Massi (Flevo Boys)) nieuw in 
de selectie in vergelijking met vorig seizoen.

Robert Valk en broer Dennis assisteren Marcel 
(evenals vorig jaar bij de A1). Zij regelen alle 
randzaken en Dennis is leider van het 1e elftal. 
Daarnaast kan Marcel ook rekenen op de steun 
van Marcel Valk, die assistent trainer is en 
zondags naast hem op de bank zit (M & M) en 
keeperstrainer Wim van der Meij.
Op vrijdag wordt, naast de dinsdagse en 
donderdagse training, ook getraind en deze 
training wordt geleid door Marcel Valk, in het 
bezit van TC1. 

Ed de Groot, Peter Huegen en Julian Hereur 
zijn de nieuwe grensrechters die om de week 
de scheidsrechter assisteren en, niet alles 

is veranderd, good-old Henk is en blijft de 
verzorger.
Ook bij het 2e elftal ziet de begeleiding er goed 
uit in de personen van John Wesselingh en Ruud 
van den Berg.
Marcel streeft ernaar om volgens een vaste 
speelwijze te spelen (4-3-3 of tegenwoordig 
hebben we het geloof ik over 1-4-3-3, voor 
intimi, met de punt naar voren, dan wel naar 
achteren) en wil deze speelwijze in de jeugd 
(vanaf de D-junioren) doorvoeren. Met de 
jeugdtrainers zal dit binnenkort besproken gaan 
worden. 
“Ik hecht ook erg aan de nabespreking, fouten 
daar moeten we van leren. Tegen Leidse Boys 
(1e competitiewedstrijd van het seizoen, 5-1 
winst) ging er nog teveel fout in de eindfase en 
was met name de eindpass niet goed. Dergelijke 
dingen komen aan bod in de nabespreking 
en komen op de dinsdag-training aan bod. 
Donderdags train ik met 16 man teamtactisch en 
werken we aan de automatismen en trachten we 
zwakke plekken te verbeteren”.
Na de degradatie van vorig seizoen is Bernardus 
weer in de 4e klasse verzeild geraakt. Een klasse 
met een aantal volstrekt onbekende clubs voor 
ons (zie ook elders in dit clubblad) en zeker voor 
Marcel. Een voorspelling over waar we gaan 
eindigen wil hij dan ook niet doen en gevraagd 
naar de doelstelling is het antwoord “ik wil dat 
de jongens de speelwijze die ik voor ogen heb 
onder de knie gaan krijgen. Ook moeten ze de 
wedstrijd gaan leren lezen zonder dat we dingen 
vanaf de bank moeten gaan voorzeggen. De 
groep is met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar 
(Stef is met 26 jaar de oudste) erg jong, maar 
ik merk nu al dat we stappen maken en het 
enthousiasme straalt ervan af”.

En wanneer ben je dan tevreden Marcel?
“Allereerst wil ik dat we vechten voor en 
met elkaar. Iedereen moet alles geven en de 
overtuiging hebben om beter te worden. Als ik 
zie dat de speelwijze steeds beter uitgevoerd 
gaat worden, zal mij dat tot vreugde stemmen. 
Tenslotte zijn er ook nog wel stappen te maken 
in randzaken zoals materiaal, kleding en de 
organisatie. Communicatie is hierin ook heel 
belangrijk”.

Marcel, bedankt voor dit gesprek en je open en 
duidelijke visie.

Namens de vereniging wensen we jou en je team 
veel succes toe in de competitie.
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C

A F
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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

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
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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
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VVOOFF

(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'.
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Vrijdag 28 oktober

Bernardus Quizavond
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis Bernardus. 

Kosten: € 5,- per team. 

Per team aanmelden bij:
Ton van Rooyen, Ronald Wagenvoort, Bart de Roo 

of via redactie@bernardus.nl

Er worden 6 ronden gespeeld en een rode draad. 
De vraagstelling wordt ondersteund door 

prachtige afbeeldingen.

De vragen gaan over kunst, taal, hersenkrakers, 
sport, artiesten, film, TV etc.

Dus voor ieder wat wils.

Doe mee!
Dit mag je niet missen.
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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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Hoe lang ben je bestuurslid geweest?
Ik ben 4 seizoenen geleden begonnen, vlak 
na de Algemene Ledenvergadering van 
dat seizoen. Er was veel te doen op dat 
moment. We zijn gestart met een vrij nieuwe 
groep en verdeelden de commissie al snel in 
drie ‘afdelingen’: de website, het clubblad en 
de sponsoring, zegt Thessa. De laatste jaren 
merkten we dat door onderbezetting van 
de commissie niet alles kon worden gedaan 
zoals we dat graag zouden willen. Zoals met 
zoveel onderdelen binnen de vereniging, 
geldt ook bij deze commissie dat er geroeid 
is met de riemen die we hadden. En zo 
terug kijkend mogen we concluderen dat we 
een flink eind geroeid hebben… er is een 
hoop gedaan. Maar tegelijkertijd erkennen 
we met elkaar dat er nog veel mooie taken 
in het verschiet liggen; SV Bernardus op 
social media, meer sponsorborden langs de 
velden, nog duidelijkere website enz enz. 
Wie zijn vingers al voelt kriebelen is bij deze 
van harte uitgenodigd om deze commissie te 
ondersteunen. 

Wat is je het meest bijgebleven?
Ik kan moeilijk kiezen eigenlijk… we hebben 
de voetbalkaartjes actie van de Hoogvliet 
gehad. Dat was wel echt uniek. Maar ook 
de processen voorafgaand aan de nieuwe 
kledinglijn, het logo en nieuwe hoofdsponsor 
zijn interessant geweest. Afgelopen jaar 
hebben we deze laatste drie zaken allemaal 
gepresenteerd op een zonnige zondag bij 
een wedstrijd van Heren 1 tegen Meerburg. 
Dat soort dagen blijven me ook altijd bij. 

Veel vrolijke gezichten, een fanatieke maar 
sportieve wedstrijd, kinderen in oranje-
wit, zon op een vol terras en afsluiten met 
muziek. Dat is hoe ik onze club zo graag 
beleef en ik ga ervan uit dat er nog heel veel 
van dit soort momenten gaan komen. 

Waarom stop je eigenlijk? 
Ik ben nog steeds heel enthousiast over alles 
wat bij de PR-commissie komt kijken. 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. En ja, ik voel me wel 
verbonden met de club natuurlijk. Ik kom 
er graag, en dat geldt ook voor mijn gezin. 
Jeroen, ik en onze kinderen hebben toevallig 
afgelopen weekend allemaal een wedstrijd 
gespeeld. 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. 

“Het zou wel echt zonde zijn als 
dat zou blijven liggen, toch?” 

Ik wil de Bernardus-mensen bedanken 
waar ik mee samen heb mogen werken 
in het bestuur of in commissies. Ook alle 
sponsoren die enthousiast en betrokken 
zijn. Ik denk dat zij vaak niet beseffen hoe 
belangrijk zij voor de club zijn. Dat geldt 
uiteraard ook voor alle betrokken vrijwilligers. 
Ga zo door allemaal! 

De PR- en Sponsorcommissie
Interview met Thessa van Mil

Na 4 jaar actief bestuurslid te zijn geweest, 
treedt Thessa dit jaar af als voorzitter van 
de PR en Sponsorcommissie.
Tijd om het gesprek aan te gaan.
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	   Een	  (hernieuwde)	  kennismaking	  met	  de	  tegenstanders	  in	  de	  4e	  klasse	  A	  

door	  Dirk	  Jansen	  

	  

Na de degradatie van ons 1e elftal afgelopen seizoen is SV.Bernardus weer 
ingedeeld in de 4e klasse A van het district West 2. In deze afdeling een 
aantal oude bekenden, maar ook enkele volstrekt onbekende verenigingen 
voor ons. Bij deze een (hernieuwde) kennismaking. 

RKSV Altior uit Langeraar is ons goed bekend. Altior (Latijns voor hoger) 
degradeerde (als nummer 13) samen met ons uit 3A, is in 1945 opgericht 
en heeft 7 teams op zondag en 2 damesteams. 

 VV ASW is ook een oude bekende. 2 Jaar geleden promoveerden de 
Waddinxveners samen met SV.Bernardus  naar de 3e klasse, waaruit zij 
afgelopen seizoen als nummer 14 in 3C ook direct weer degradeerden. 
De in 2010 opgerichte fusieclub (VV Waddinxveen en WSE) heeft 1 
zaterdagelftal, 8 zondagteams en 1 dameselftal. Titelkandidaat ! 

RK DES is een minder bekende vereniging voor ons. De club is in 1932 
opgericht, komt uit Kudelstaart en eindigde vorig seizoen als 2e in 4F 
(West 1). Door Eendracht Sterk bracht ooit Michael Buskermolen (ex-prof 
bij AZ) voort en heeft 5 zondagteams en 1 damesteam. Men kan er 
overigens ook zaalvoetballen en handballen. 
 
SV DIOS (Doelen Is Ons Streven) uit 1947 speelt op sportcomplex Jan 
Schrama in Nieuw Vennep. Vorig seizoen eindigden de Vennepers als 9e in 
4F (West 1). 7 Zondagteams en 1 damesteam. 

DFC Delfia uit Delft (1907) heeft een clubgebouw met de naam Het 
Kasteel (dus uit moet je zeker mee Frans). Deze traditionele club, die 
aanvankelijk DFC heette, maar de toevoeging Delfia kreeg, omdat 
Dordrecht ook al een DFC had, werd 4e in 4A en heeft aan de Delftse 
Mozartlaan slechts 4 teams actief op de zondag. 

BGC Floreant uit 1945 is ook een goede bekende. BGC staat voor 
Boskoop GDS(=Groot Door Samenwerking) Combinatie. Floreant betekent 
“dat zij mogen bloeien”. Mede door het aantrekken van enkele talentvolle 
Goudse Marokkaanse voetballers zijn de verwachtingen aan de 
Hoogeveenseweg hoog gespannen en zal de 11e plaats in 4B van vorig 
seizoen zeker verbeterd gaan worden. Ook nog eens een grote vereniging 
met 6 teams op zaterdag, 4 op zondag en 2 damesteams. 
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GOL SPORT Leiden(Grote Oosten Leiden) is in 1993 opgericht en 
volgens de eigen site “een vereniging met mooie kleuren”. De 
Boshuizerkade-club speelde afgelopen seizoen niet prestatief (of 
teruggetrokken?), werd in 2014-2015 12e in de 3e klasse A en heeft 7 
teams in competitie (waarvan 2 45+-elftallen). 

VV Leidse Boys uit 1922 is inmiddels een van de grotere Leidse 
verenigingen met 5 zaterdagelftallen, 6 zondagelftallen, 1 veteranenteam 
en 1 damesteam. De vlietclub eindigde vorig seizoen als 10e in 4A. In het 
clubhuis strijden smartlappen en Oosterse muziek om de aandacht. 

VV Moordrecht is in 1920 opgericht en 2 jaar geleden maakten wij 
kennis met deze kleine vereniging die vorig jaar in 4B uitkwam. Slechts 3 
zondagteams en 1 zaterdagelftal. 

LVV Roodenburg is ons (helaas) al wat langer bekend. De kooiclub, 
vernoemd naar het Roodenburgerdistrict waarin de Rijndijkstraat 
(oprichtingslocatie in 1927) zich bevindt, , eindigde als 9e in 4A en heeft 6 
teams op zaterdag en 3 teams op zondag. De roemruchte Leidse club, met 
als bekende spelers (met toen nog Hollandse namen) uit het verleden als 
Ron de Roode, Hennie de Romijn, Jeffrey van As, Glenn Helder, Wout 
Holverda, Wim Rijsbergen en Marcel Valk (!) is behoorlijk afgegleden. In 
1973 eindigde de club nog als 2e in het amateurkampioenschap van 
Nederland.  

SVH staat naast Stichting Vakopleiding Horeca ook voor Sportvereniging 
Halfweg. Deze Haagse club (Wateringse Veld/Escamp) uit 1929 eindigde 
vorig seizoen met 1 team samen met HSV Celeritas (de oudere leden 
kennen die nog wel …) als 11e in 4A. Aan de Wim Kan Dreef spelen 5 
zondagteams en 1 veteranenteam (zitten misschien nog wel een paar 
oude bekenden in). 

Taurus  heet eigenlijk SVVV Taurus, Sanctus Virgilius Voetbal 
Vereniging. Het is dan ook een Delftse studentenvereniging die speelt op 
het terrein van de TU Delft. De stieren zijn al in 1946 opgericht, hebben 
een 1e, 2e, 3e, 6e en 8e elftal. Ook zag ik op de site Taura 1 en Taura 2, 
dus dat zullen wel damesteams zijn.  

VV VEP uit Woerden is ons ook niet helemaal onbekend. De in 1919 
opgerichte club van sportpark Cromwijck heeft maar liefst 9 elftallen op 
zondag en 2 dameselftallen. Vlug en Paraat werd afgelopen seizoen 8e in 
de 4e klasse B. 
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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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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. 

Peter Oudshoorn
Iedereen heeft wel van die momenten die je bij 
blijven, de geboorte van je kinderen of het overlijden 
van een dierbare.

Een persoonlijk sportief moment zou inmiddels 
wel heel lang geleden zijn, wel kan ik langs de lijn 
genieten van het moment dat mijn zoons aan het 
spelen zijn.

Daarom heb ik mij maar meer verdiept in wat het 
moment nu eigenlijk is.

Van Dale omschrijft het moment alsvolgt.

mo·ment (het; o; meervoud: momenten) 1 ogenblik: 
hij kon ieder moment binnenkomen

Er zijn ook momenten waar je heel lang op moet 
wachten.
Dat doen ze in Rotterdam al bijna 20 jaar. 

Het moment is ook een café in Huissen en een 
restaurant in Ieper.

Het moment komt in alle talen voor.
In het engels is het: the moment
In het fries is het: it momint
In het spaans is het: el momento
In het frans is het: actuellement

Een haags komisch duo heeft het moment ook in een 
van hun sketches gebruikt.

‘Ik zou je vertellen, wij wonen drie hoog, 
hè, als ik met die winterpeen van mijn 
op het moment supriem voor het open 
raam zou gaan staan en ik zou richte, nou, 
dan spuit ik een volwasse vent zo van ze 
brommer. Volwassen vent spuit ik dan in 
één keer van ze brommer, echt waar!’
 
Nou dit waren voor mij wel genoeg momenten.

Als volgende om zijn moment te delen draag ik oud 
scheids- en lijnrechter en tegenwoordig klusjesman 
op maandag André Vermeij voor.
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Column
Dirk Jansen

Voor de NOS reden om eens goed uit te 
pakken met de sportzomer en ons te 
overladen met veel, heel veel sportuitzen-
dingen. Gelukkig voorzien van het kundig 
commentaar (..) van goedbetaalde analisten 
(al dan niet reeds uitgerangeerde sporters die 
wel een leuk schnabbeltje kunnen gebruiken).

Na het verrassende optreden van Kiki Bertens 
op Roland Garos, waren de verwachtingen 
hoog gespannen, maar viel het doek al in de 
3e ronde. Haar mannelijke collega’s Robin 
Haasse en Igor Sijsling houden kennelijk van 
tradities, want zij reikten zoals gewoonlijk niet 
verder dan de 2e, resp. 1e ronde.

Van het EK voetbal heeft u waarschijnlijk net 
zo genoten als ik. Wat een ongelooflijk 
spannend toernooi was dat met toplanden als 
Slowakije, Ierland (FC Dundalk haalde onlangs 
het 1e punt in de Ierse voetbal geschiedenis in 
een Europees toernooi tegen AZ ..), Noord-
Ierland, Ijsland, Oostenrijk en Albanië.
53 landen streden in de kwalificaties om een 
van de 24 tickets voor de eindronde te 
bemachtigen en dat Nederland daar naast 
greep was jammer voor ons, trouwe en loyale 

’Wat was het weer e      en geweldige sportzomer …’
Begin januari kijk ik er altijd naar uit en jawel 
hoor, ieder jaar zit hij er steevast in iedere 
krant weer bijgevoegd als bijlage, voor de 
sportfanatici zoals u en ik zijn: de sportkalender 
van het jaar.
De sportkalender 2016 zag er dit jaar 
bijzonder veelbelovend uit met geweldige 
sportevenementen als Wimbledon,  
het EK voetbal in Frankrijk, de Tour de France, 
de Olympische Spelen in Rio en het EK atletiek 
in ons eigen Olympisch Stadion.
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oranjesupporters, maar helemaal voor de 
supermarkten, handige marketingjongens en 
oranje frutseltjes verkopers.

De Tour de France was een positieve 
(begrijp deze woordkeuze niet verkeerd, 
beste lezer) uitzondering. Wout Poels liet 
zich van zijn beste kant zien en winnaar 
Chris Froome mag blij zijn dat Woutje zijn 
knecht was en niet zijn concurrent. Ook Tom 
Dumoulin presteerde uitstekend met 2 
ritoverwinningen. Zijn valpartij op de laatste 
vrijdag, met een gebroken spaakbeen als 
gevolg, was wel weer een domper, maar je 
kan ook niet alles hebben.

Nee, dan de Olympische Spelen in Rio.
Sporters waar wij als Nederlanders hoge 
verwachtingen van hadden, zoals Dafne en 
Ranomi, stelden toch enigszins teleur en 
Yuri, daar zullen we het maar helemaal niet 
over hebben. 
Het NOC/NSF toonde zich bijzonder solidair 
met haar sporters door heel opzichtig in 
deze malaise te delen.
Voor het IOC daarentegen waren de spelen 
wel succesvol; de kas is immers weer 
spectaculair gespekt ten koste van de stad 
Rio de Janeiro/Brazilië.
Mooie sport (handboogschieten, dat was 
smullen?) stond lijnrecht tegenover 
corruptie, bevooroordeling van grote en rijke 
landen (gesjoemel met de Amerikaanse 
estafetteploeg, Britse baanrenners die 
diskwalificatie ontliepen etc.) en de macht 
van het geld. 

Het EK atletiek in dat schitterende 
Olympisch Stadion in Amsterdam heb ik 
eerlijk gezegd niet zo gevolgd, maar het 
schijnt een geweldig en goed georganiseerd 
EK geweest te zijn, een goede reclame voor 
de atletiek en de KNAU.

Nog niet zo lang geleden hadden we de 
Paralympics in Rio, als dat geen topsport 
was dan weet ik het niet meer. Alle respect 
voor de deelnemers en hun 
doorzettingsvermogen en prestaties hoor, 
maar ik zit niet te wachten op een 
zwemwedstrijd met zwemmers met één arm 
of één been. Zou je met drie armen ook mee 
mogen doen, ben je toch aardig 
bevoordeeld.
Zat ik laatst een zitvolleybalwedstrijd te 
kijken met volleyballers zonder benen, hoor 
ik die verslaggever zeggen:

“Dat ziet er goed uit”
Als deskundig analyticus had ik me toch in 
iets andere woorden uitgelaten.
Gouden plak winnares Kelly van Zon bij het 
tafeltennis nog zien juichen na haar 
overwinning? Nogmaals alle respect, maar 
het is toch niet mijn favoriete kijksport.
Blindenvoetbal is ook een Olympische sport 
op de Paralympics. In de bal zijn belletjes 
verwerkt voor de deelnemers, handig.
Misschien moeten we over vier jaar ons 
grote Oranje hier maar voor inschrijven.

Kan bijna niet wachten op de volgende grote 
sportzomer.

Gelukkig begint binnen niet al te lange tijd 
het schaatsseizoen weer met Herbert, ook 
altijd lachen …

’Wat was het weer e      en geweldige sportzomer …’
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Deze maandagavondploeg is in 1995, 
het jaar van de privatisering, in het leven 
geroepen en bestaat momenteel uit circa 
tien man.
De werkzaamheden die de mannen 
verrichten zijn grofweg in tweeën te 
verdelen, namelijk het terreinonderhoud 
(onder leiding van Pierre Kempen) en de 
bouwkundige onderhoudszaken (onder 
leiding van Rob van Beek).

Rond een uur of zeven melden Teun van 
Tol, Gijs van der Sluis, Vincent Beukeboom, 
Toon van der Ven, Arno de Groot, Wim Vonk, 
Cees Groen en Jos van der Zon (zoals u ziet, 
een prominent gezelschap) zich en worden 
de werkzaamheden voor die avond verdeeld.
Om acht uur is het bakkies-tijd en worden 
de laatste nieuwtjes door de heren 
doorgenomen en heeft men er aan Cees 
Groen, naast zijn twee rechterhanden, ook 
op dit gebied een goede aan.

Naast het wekelijks onderhoud zoals maai- 
en snoeiwerk (gereed maken van de velden 
voor weer een nieuw seizoen) en reparaties 
pakt de ploeg ook grotere en langdurige 
projecten aan (vaak moeten dit soort klussen 
in de zomerperiode geschieden, tussen de 
seizoenen door). In de afgelopen zes jaar 

zijn jaarlijks twee kleedkamers gerenoveerd 
evenals de scheidsrechtersruimte. 
Bij tegelwerk-werkzaamheden is jarenlang 
ook een beroep gedaan op een specialist, 
Bert Heruer (die dit geheel belangeloos en 
met veel plezier deed)
In het verleden was er een meerjaren-
onderhoudsplan wat de laatste jaren echter 
niet meer gevolgd wordt.

Zoals in het bedrijfsleven heeft ook de Coto-
ploeg met centen en budget te maken en 
kunnen projecten niet altijd helemaal volgens 
wens en tijdsplanning uitgevoerd worden, 
maar gaat de realisatie stapje voor stapje.
Momenteel heeft de aanpak van de entree 
van ons complex prioriteit en ook staat 
de restyling van het clubhuis al een paar 
jaar op de to-do-list. Dat hier, ondanks de 
zelfwerkzaamheid, een behoorlijk prijskaartje 
aan hangt, mag duidelijk zijn en verklaart ook 
de uitgestelde voortgang van het project.

Afgelopen jaren werd de Coto in het bestuur 
vertegenwoordigd door Bram Schakenbos, 
tot afgelopen seizoen voorzitter van de Coto. 
Helaas heeft Bram na vele jaren trouwe 
dienst (tijdens afgelopen seizoen) deze 
functies neergelegd en is de Coto 
op zoek naar een nieuwe voorzitter/

Coto: “Kosten drukken d     oor zelfwerkzaamheid!”
door Dirk Jansen

Iedere maandagavond (behalve tijdens de winterstop) is een groep 
enthousiaste mensen op ons complex aanwezig die zich bezig 
houden met allerhande onderhoudswerkzaamheden op en rond 
onze velden; de Coto (Commissie onderhoud terreinen en opstallen) 
maandagavond-ploeg.
Naast deze Coto-ploeg is er ook nog een maandagochtend-ploeg, 
die aanverwante werkzaamheden verricht (in nauwe samenwerking 
en overleg met de Coto). In een eerder clubblad is met hen al een 
interview verschenen.
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vertegenwoordiger in het bestuur.
Wellicht een mooie taak voor Louis de 
Frankrijker, de nieuwste aanwinst van de 
Coto? 
Ondanks deze nieuwe aanwinst liet Pierre 
me weten nog extra handjes te kunnen 
gebruiken bij het terreinonderhoud 
(werkzaamheden aan het ‘groen’), dus hierbij 
de oproep.

Na afloop van het avondje klussen, het 
is dan ongeveer half tien, wordt onder 
het genot van een welverdiend biertje het 
weekend geëvalueerd (de resultaten van alle 
elftallen) en natuurlijk een dolletje gemaakt. 
Vele anekdotes zijn er te verhalen, maar 
deze mag niet onvermeld blijven:

Jaren geleden kreeg een Coto-lid een 
envelop van de voorzitter overhandigd.
Op de vraag van toenmalig Coto-lid Hans 
ten Brink (Gibo) wat dat te betekenen had, 
antwoordde (natuurlijk) Cees Groen uit 
gekkigheid dat daar een bijdrage voor de 
vakantie inzat en of Gibo die nog niet gehad 
had. Nog diezelfde week stond Gibo bij de 
voorzitter op de stoep ……

We wensen de Coto-ploeg nog vele 
vruchtbare onderhouds-werkzaamheden 
en projecten toe en bedanken hen 
namens de gehele vereniging voor hun 
kostenbesparende inzet.

Coto: “Kosten drukken d     oor zelfwerkzaamheid!”

Van links naar rechts, Rob van Beek, Wim Vonk, Arno de Groot, Toon van der Ven, Pierre Kempen en Vincent Beukeboom.  
Op de foto ontbreken Gijs van der Sluis, Jos van der Zon en Cees Groen.
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Voor de complete verzorging van uw bedrijfsboekhouding
en voor goed en helder advies.
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Van de JeugdvoorzittersVan de Jeugdvoorzitters
Het nieuwe seizoen is inmiddels 
weer van start gegaan en we 
hebben alle jeugdleden weer in een 
team kunnen plaatsen. Meestal 
naar ieders tevredenheid, helaas 
soms niet.

We zijn vorig seizoen ruim op tijd begonnen met 
het indelen van de teams en met de laatste 
selectie en trainingswedstrijden in mei hadden 
we het wel rond. Dan wordt je op de laatste 
wedstrijd van de C jeugd geconfronteerd met 9 
afmeldingen. Gewoon jongens die van de een op 
de andere dag besluiten wat anders te gaan 
doen dan voetballen. We moesten gewoon een 
hele C3 laten vervallen.
Ook jongens die van de C naar de B zouden 
gaan, kozen ervoor om niet meer niet meer te 
gaan voetballen. Wat ook de indeling van de B 
erg lastig maakte. Ook jongens die afvielen bij de 
B1, wilde niet in de B2 spelen en zeggen dan op 
of komen gewoon niet meer opdagen.
Hierdoor heeft de B2 eigenlijk te weinig spelers 
en moeten elke week jongens invallen.
Gelukkig zijn er ook weer flink wat aanmeldingen 
en zijn er bij de hummels, de F en E weer 
kinderen aangesloten. Ook hebben we dit jaar 4 
meiden teams, wat natuurlijk erg positief is voor 
onze vereniging.

We hebben het al meerdere malen verteld, maar 
waar we zelf erg blij mee zijn, is het grote aantal 
trainers voor de jeugd, die zelf bij Bernardus 
voetballen. De meeste jeugdtrainers zitten in de 
selectie, maar er zijn dit jaar ook jongens van de 
B1, die begonnen zijn met het trainen van de 
jeugd.
Dit wordt door ons, maar ook door ouders en 
jeugdspelers als erg positief ervaren.
Wij zijn er dan ook trots op dat deze jongens 
zich willen inzetten voor de club.

Wat ons wel zorgen baart is dat het met name 
voor de oudere jeugd, steeds lastiger wordt om 
ouders te vinden die leider willen zijn of willen 
vlaggen. Ouders, we hebben jullie nodig om de 
vereniging draaiende te houden, om jullie 
kinderen te kunnen laten sporten. Wij kunnen 

vanuit het bestuur van alles regelen, maar als we 
niet genoeg mensen hebben om het te kunnen 
uitvoeren, wordt het lastig.

De beker competitie draait en de meeste teams 
boeken goede resultaten. Dat is fijn om te zien, 
want dat betekent dat we de meeste teams in de 
juiste klasse hebben ingedeeld. De teams die er 
boven uitsteken of juist moeite hebben met het 
niveau zullen met de herfstvakantie in een 
andere klasse worden geplaatst, zodat ze de rest 
van het seizoen wel op hun plek zijn.

Wellicht heeft u er al wat van meegekregen, 
maar de KNVB heeft besloten om het 
jeugdvoetbal drastisch te gaan wijzigen. Wat het 
precies inhoud weten we nog niet op het 
moment van schrijven.
Op 28 september hebben we de eerste 
voorlichting hierover. Maar als er gaat gebeuren 
wat we tot nu toe een beetje hebben gehoord, 
gaan we daar niet blij van worden. Via de 
website zullen we u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.

De donkere dagen komen eraan en dat betekent 
dat we met de jeugd ook weer de bekende 
acties voor de club gaan doen. Robert Teyli gaat 
dit jaar de grote clubactie begeleiden. Deze start 
begin oktober. Van elk verkocht lot gaat er een 
aanzienlijk deel van het geld naar de club. Ook 
zullen we weer de bekende banketletter verkoop 
gaan doen. De opbrengst van deze acties zullen 
gebruikt worden om een nieuw scorebord bij het 
hoofdveld te realiseren. Wij hopen op een goede 
inzet van alle jeugdspelers met deze actie. De 
inzet zal ook worden beloont. De top 3 van loten 
verkopers zullen een prijs ontvangen, zoals 
afgelopen jaar. En de teams die aan allebei de 
acties hebben meegedaan, ontvangen een 
bedrag dat gebruikt kan worden voor een 
teamuitje aan het einde van het seizoen. Het 
team dat met beide acties het meeste geld heeft 
binnen gehaald zal extra beloond worden. Het is 
dus de moeite waard om hieraan mee te doen.

De Jeugdvoorzitters
Dick Straathof en Anthony Blom
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Team Even voorstellen JO9-3

Voorheen F3

Timme:
Timme is de oudste van ons elftal en zo 
speelt Timme ook. Alsof hij al jarenlang op 
voetbal zit, zorgt hij voor rust en stabiliteit in 
het elftal. Hij speelt het liefst een paar meter 
achter de verdediging om zo op het juiste 
moment de bal van de tegenstander af te 
kunnen pakken. Als hij dan de bal heeft 
afgepakt, houdt hij de bal rustig aan de voet 
en kijkt hij op zijn gemak om zich heen en 
probeert dan de bal naar een medespeler te 
spelen. Dit duurt echter soms iets te lang en 
dan komen zijn medespelers de bal bij hem 
ophalen.

Julian:
Juul is het maatje van Timme achterin. Waar 
Timme nog weleens mee naar voren gaat, 
blijft Juul echt achterin alles in de gaten 
houden. Altijd in voor een praatje en grapje 
met zijn medespelers en tegenstanders. 
Zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. 
Als een echte verdediger schiet Juul de bal 
zodra hij hem heeft gelijk weer naar voren, 
opzij, uit, achter, over. Het maakt niet 
waarheen, als de bal maar weg is. 

Luuk
Luuk is onze Koeman van het elftal. 
De ouders mogen zelf thuis uitleggen wat 
voor een voetballer Koeman was. Hij heeft 
een keer op doel gestaan wat erg fijn was, 
omdat de bal dan na zijn uittrap al vlak bij 
het andere doel terecht kwam. In het veld 
staat hij het liefst voorin. Met zijn schot kan 
hij goed op doel schieten. Vooral de 
penalty’s na afloop zijn echt zijn ding. 
Zo hard mogelijk op het doel rossen.

Finn
Finn is onze stofzuiger van het elftal. Overal 
waar hij loopt in het veld, en dat is echt 
overal, loopt hij de tegenstander in de weg. 
Dit is echt een speler in je elftal die je pas 
mist als hij er niet is. Gelukkig is hij er dan 
ook altijd. Hij kan goed de ballen afpakken 
en dan weer inleveren bij een medespeler.

Max
Max is echt een spring in het veld. Super 
enthousiast. Max kan echt genieten als hij 
op de training een bal in het doel schiet of 
de penalty na de wedstrijd. Ook als hij 
tijdens de wedstrijd een bal van de 
tegenstander heeft afgepakt. Of de 
tegenstander of medespeler zelf heeft 
uitgeschakeld, wat overigens niet expres 
gaat, maar uit enthousiasme. Dat moeten we 
dan de hele week horen. Ook Max heeft al 
een paar keer op doel gestaan. Dit gaat hem 
wisselend af. Zo pakt hij de moeilijkste 
ballen uit de kruising en de makkelijkste 
gaan er soms gewoon in.

Stef
Stef is in het veld nog een beetje zoekende 
waar hij nou het liefst staat. Voorin of 
achterin. Eigenlijk kan hij het allebei goed. 
Hij is heel sterk aan de bal. Als hij de bal 
heeft, is het moeilijk om de bal van hem af te 
pakken. Stef heel gezellig in het veld en de 
kleedkamer.

Jerome
Jerome schittert in ons elftal vooral door zijn 
afwezigheid. Door omstandigheden heeft hij 
nog maar weinig wedstrijden mee gedaan, 
maar tijdens de training heeft hij laten zien 
dat hij echt wel talent heeft. Ook Jerome kan 
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zich in het doel aardig redden. Met de 
penalty’s na afloop heeft hij er een keer maar 
1 door gelaten. Helaas ging het in de 
wedstrijd zelf iets minder goed.

Freek
Freek is onze benjamin van het team. 
Eigenlijk hoort Freek nog bij de minipupillen. 
Gelukkig voor ons zijn er niet voldoende 
minipupillen. Hij mag dan wel de jongste van 
het team zijn, maar dat is tijdens de 
wedstrijden en trainingen niet te zien. Hij is 
niet bang om de bal van de “grote jongens” 
af te pakken. En als hij de bal dan heeft, dan 
doet hij er vaak wat goeds mee. Van deze 
jongen gaan jullie nog vaak genieten.

Duco
Duco is de regisseur van het team. Zowel in 
het veld als ook zeker buiten het veld. Dit is 
vooral heel handig voor de trainers en 
leiders! De techniek van Duco is in orde. 
Dat kan ook haast niet anders als je als 
achternaam De Roo hebt gekregen. 
Het liefst doet hij alleen maar trucjes in het 
veld. Ook Duco vind het leuk om te keepen 
en dan vooral het duiken naar de bal en 
rollen over de grond.

Tom
Tom is onze vliegende keep. Hij wil heel 
graag keepen, maar daarnaast ook heel 
graag voetballen. Tom kan het allebei heel 
goed. Gelukkig heeft hij nog tijd genoeg om 
erachter te komen wat hij nou echt leuker 
vindt. Tom is in het veld niet bang en gaat er 
vol in bij tegenstanders. Als hij aan de bal is, 
gaat hij het liefst zo gauw mogelijk naar 
voren om een doelpunt te maken.

Veel spelers van dit team zitten dit jaar voor 
het eerst op voetbal. Het voordeel hiervan is 
dat ze nog heel veel kunnen leren. Het 
nadeel is wel dat de resultaten nog niet zo 
goed zijn. Hoewel uitslagen niet alles 
zeggen. Gelukkig hebben de jongens het 
heel erg naar hun zin. Wat voor mij nog 
steeds het allerbelangrijkste is. Elk doelpunt 
wordt gevierd alsof we kampioen zijn. 
We zijn dit jaar al 2 keer kampioen 
geworden! Als we met z’n allen het hele jaar 
dit plezier erin kunnen houden, dan komt het 
voetbal vanzelf. Hier ben ik van overtuigd, 
want dat het er in zit dat weet ik wel zeker.

Sportieve groet van een super trotse trainer.
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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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Pupil van de week: Teun Hoogenboom

Zondag 18 september was ik pupil van de week. 

Ik mocht met Heren 1 mee in de bespreekkamer. Ik kreeg een 
mooi tenue aan en daarna gingen we de opstelling bespreken. 
Daarna gingen we naar het veld om in te schieten. Alle namen 
werden omgeroepen en ook mijn naam als pupil van de week. 
Dat was heel stoer. 

Toen begon de wedstrijd en mocht ik een muntje gooien wie er 
de aftrap mocht nemen, dat was gelukkig Bernardus. Ik mocht 
de aftrap nemen en scoren! Tijdens de wedstrijd mocht ik op 
de wisselbank zitten. In de rust kreeg ik drinken en gingen we 
weer inschieten. De tweede helft ging in en aan het einde had 
Bernardus gewonnen met 6 - 0 van Moordrecht.

Na afloop gingen we naar de bestuurskamer en kreeg ik een 
patatje en drinken. Van Pieter kreeg ik een oorkonde, een beker 
en een bal met alle handtekeningen en rugnummers van Heren 1.

Het was een super leuke dag en ik wil bedanken alle topspelers 
en trainers/begeleiders van Heren 1, Kaspar, Pieter en Marijke!

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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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 2

Afmeldingen Vanaf 03-06-2016 tot en met 23-09-2016

BakkerS CFKK763 Bart 9-1-1978 Stieltjesstraat   32 2312 SK
DelfosB MGSX79U Bo 18-9-2001 Ridderhoflaan   89 2396 CL 071-3415634
GetachewC NJLB87K Sebastian 14-3-2002 Mozartlaan   55 2394 GB 071-8883817
GetachewC NNNK24Y Matheos 14-3-2002 Mozartlaan   55 2394 GB 071-8883817
HillemansV NCDZ55U Marloes 11-6-1981 Marnixstraat 163 2406 VT
JongT CFKP052 Mark de 15-5-1987 Kazernestraat   49 2514 CS
KabaD NKRL92J Hamed 27-7-2003 Nicolaas Beetsstraat     8 2394 EP 071-3419399
MeijS CFMS92P Jeroen van der 20-6-1979 Geerweg     9 2731 BA 079-3436141
NoorduinT CFKM545 Jan Douwe 10-10-1985 Bloemhofstraat   38A 2406 BS
PavanC PLNQ376 Enrico 6-8-2002 Schutterstraat   34A 2394 NT 071-3419645
RosdorffV CFNT24I Ronald 27-7-1965 Prinses Margrietstraat     5 2396 XC 071-3419585
SpijkB LZYR44K Ian 17-6-2000 P C Hooftstraat     1 2394 EH
SpilS CFKM03J Arno 2-10-1979 Rijndijk 258 2394 AP 06-10842825
SuijkerbuijkA MGBQ574 Boy 6-8-1999 Sweelincklaan   20 2394 GP 071-7852109
TolU FXVP773 Daisy van 3-9-1989 Dr Vlaanderenlaan   51 2396 GV
VerhoeksV CFNT47R Erik 3-11-1961 Boeierwerf     6 2317 EA
VriesV FKHD54X Paul de 29-9-1953 Max Euweweg 133 2553 PR 070-3263545
WestbroekS FSTF23Z Dennis van 4-5-1993 Orionhof     3 2394 NX 071-3415781
ZeeuwC RBNQ36N Sander van der 6-8-2003 Ten Katestraat   13 2394 TB 071-5414121

Nieuwe Leden

AbeysekeraE RTQV49Z Thanu 14-7-2007 Jacques Perkplantsoen    3 2394 VV 071-3419032
AlB MHRG384 Dorien 20-1-1999 Burgemeester Swaanplnt    2 2396 WP 071-3416246
BergF RSKS34R Timme van den 28-11-2007 Melkweglaan   36 2394 NH 071-3419711
BoerF RXMH06U Dana de 18-7-2009 Rijndijk 152A 2394 AL
BoerD QFWS15I Bo de 18-10-2005 Rijndijk 152A 2394 AL
BoerH Björn de 9-11-2010 Jacob Reviusstraat     8 2394 VM 071-8883007
BrusseeF RSTF53U Amber 17-1-2008 Jacob Reviusstraat   26 2394 VN 071-3016723
DijkD PKJJ532 Chris van 30-11-2004 Van Beethovenlaan   21 2394 HA 071-3413671
GrootS NKWH23E Montana de 23-12-1996 Heenvlietstraat   96 2729 CG
GrootV RWBM454 Ed de 21-7-1963 Busken Huetstraat   33 2394 TD 071-3414694
GrootS FXYK20L Imelda de 8-6-1991 Dorpsstraat   24 2396 HB
HeijneF RSNP77E Julian 19-1-2009 Maanstraat     5 2394 NN 071-3414371
HuegenV RVLG89R Peter 19-4-1964 Valeriusstraat   27 2394 XS 071-3415616
HuizerS GBNZ16L Vincent 3-7-1996 Rijndijk 338 2394 CH 071-3415883
JansenS FWNN77S Ruben 10-5-1993 Van Beethovenlaan   79 2394 HB 071-3414564
KooterD RTVF815 Rob 19-1-2005 Hoorn 416 2404 HL 0172-442660
MatinS FXXX77N Ahmed 14-1-1995 Mozartlaan 131 2394 GC 071-3416020
RijnbeekD RWDF72Z Nick 6-1-2005 Busken Huetstraat   20 2394 TG 071-3412626
Rukh AlikheilS MCGQ33J Massi 22-5-1995 Joseph Haydnlaan   17 2394 GJ 071-8885162
SchieE RSQV54M Anne van 16-11-2006 Galgweg     4 2391 MV 071-3412552
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Burgerlijke stand
Pagina 2 van 2

Nieuwe Leden

SmitS GLRB59K Eline 23-9-1997 De til   62 2396 DB 071-3414852
StigterS NKXP05J Annemijn 13-8-1997 Melkweglaan   78 2394 NG 071-3419809
StolwijkA RSVZ343 Marit 19-5-1999 Wilhelmina van Pruisenln  13 2391 DE 0172-587318
VeenC MJPB92X Jordy van 23-1-2002 Melkweglaan 106 2394 NG
VondelingV CFHR03N Dennis 25-6-1979 Kees Pellenaarsstraat     2 2406 LM
WeijsS MLFR042 Anouck 24-8-1996 Plataan   15 2731 CT 079-3415712
WijngaardA LYRN415 Kim van den 11-7-1999 Potgieterlaan   39 2394 VB 071-3413541
WittF RXWR96B Jared 10-7-2009 Mozartlaan   98 2394 GH
ZandbergenF RTPL399 Stef 10-1-2010 Bilderdijklaan   42 2394 EM 071-3416081
ZuijlenH Cion van 19-10-2011 Helene Swarthplantsoen  12 2394 XD

Verhuisd

BerghS CFMS06W Michel van den 3-3-1966 Aardster 205 2403 RP 0172-898081
BoerS CFKK914 John de 11-4-1982 Driftstraat   51 2315 CD
BogerdS CFKL698 Wybo 26-10-1983 Koningstraat   58 2351 PJ
BolinkS CFKM13Q Elwin 10-7-1983 Noordbuurtseweg   29A 2381 ET 071-7507956
BrabanderV CFKM79G Peter de 29-6-1960 Oost Havenstraat   24 2312 MB

Wijziging Lidmaatschap

MousS GNDP24Y Daphne 7-2-1988 Bonaireplein   80 2315 HG
OutS CFKL28T Peter 5-9-1983 Vondellaan     4 2394 EA
RavenswaaijS LZTM03B Anouk van 15-2-1996 Tollensplantsoen   12 2394 TP 071-3415968
WerffT GHSD36I Joey van der 23-4-1996 Van Beethovenlaan   40 2394 HD 071-3415513
WieringenV CFKM95I Joyce van 10-8-1980 Busken Huetstraat   25 2394 TD

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 574
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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

03 VenJustin van der

04 StokkelRomy

05 AbeysekeraRohan

05 HartgersNiels

06 BaarsMax

08 RidderSissy de

13 BeukeboomNout

13 StikkelorumBerdi

14 BeukeboomDuke

17 BroomansKay

18 BoerBo de

18 RooDuco de

19 KokSven

19 ZuijlenCion van

21 HarmsYvonne

21 WijngaardRik van den

22 LeeuwenSander van

24 BruinJazlynn de

29 SnatersenJayden

29 WarmerdamWessel

30 RiethovenJeske

02 TijssenBoaz

02 VisserenManouk

03 KokJerre

06 KrosseRisanne

09 BoerBjörn de

09 DaenenSjoerd

10 SieroStijn

15 WesterhoudBart

15 WesterhoudKoen

16 SchieAnne van

20 GoedeSam de

21 HartgersDaan

22 RossumDanique van

25 PoelJochem van der

27 BaatjeJune

27 BoerMeike de

27 EekelenValentijn van

28 BergTimme van den

29 JongBart de

30 DijkChris van

04 BousieWendy

06 VonkSander

08 HogendorpKevin

08 JacobsMaurits

09 BrittingJacob

11 StolkDante

12 MeijdenJamie van der

13 JongStan de

14 EekelenHero van

16 KuylThierry

19 HoogenboomTeun

20 MastrigtLuna van

22 StraathofBryan

23 VerhorikTessa

25 LaanNick van der

28 KabaLamine

28 MeijdenGwen van der
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