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

www.gt.nl

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

Grant Thornton
Schipholweg 68d

Postbus 2154
2301 CD  Leiden

T 071 - 524 09 09 
www.gt.nl

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

bedrijfsgebouwen.
Alle onderhoudswerken en verbouwingen.

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

Wij verzorgen Uw bouwaanvraag 
en vergunningen.

Dorpsstraat 241, Hazerswoude
Tel. 0172 - 58 91 74

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

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

VOOR BETAALBAAR ONDERHOUD

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

VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S
VERKOOP NIEUWE AUTO’S 

SCHADEREPARATIE
BANDEN OPSLAG (zomer en winter)

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

Is dit geen  
mooie plaats  

voor uw  
advertentie?

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

Bestuur:

Voorzitters:
Kaspar Scheltema en 
Pieter van Mastrigt

Secretaris:
John van Haastrecht

Penningmeester:
Erlanda van der Horst

Bestuurslid WTC:
Vacature

Bestuurslid COTO:
Vacature

Bestuurslid jeugd:
Dick Straathof
06 10 53 81 95

Bestuurslid dames:
Vacature

Bestuurslid kantine:
Ans van der Linden

Bestuurslid  
PR en -redactie:
Vacature

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

Van de redactieVan de redactie
Het seizoen 2017-2018 is begonnen. De bal rolt al weer een tijdje. Hoog tijd dus voor 
het eerste clubblad. Het maken van dit clubblad ging wel wat anders dan anders. Onze 
steun en toeverlaat Nico Overes is herstellende van een ongeluk en moet het rustig 
aan doen. Deze gedwongen rustperiode van Nico merk je door de hele vereniging. 
Je merkt pas echt hoeveel iemand voor de club doet op het moment dat hij/zij het door 
omstandigheden niet meer kan doen. Gelukkig heeft Nico de opgaande lijn te pakken, 
maar heeft nog een lange weg te gaan naar volledig herstel. Nico heeft ondanks alles 
toch zijn niet geringe steentje aan dit clubblad kunnen bijdragen, waarvoor wij hem 
ontzettend dankbaar zijn. Als we toch mensen aan het danken zijn is een zeer gemeend 
dank je wel ook op zijn plaats voor Pim Peelen en Gijs van der Sluis. Ook zonder hen 
zou het een heel ander clubblad zijn. En last but not least dank aan degene die de kopij 
inleveren. Dank!! Er is weer leuk en interessant nieuws te lezen. Een aantal prikkelende 
columns, interviews etc.

Veel leesplezier toegewenst.

De redactie

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

‘Het trotse gezicht’ van Bernardus

Na het fantastische kampioenschap van de Heren 1 en de daarop 
volgende promotie naar de derde klasse zijn we vol energie 
begonnen aan het nieuwe seizoen. Dit jaar heeft de KNVB in al 
haar wijsheid besloten het seizoen een paar weken later te starten. 
Dus genoeg tijd voor de teams om zich goed voor te bereiden door 
middel van oefen- en bekerwedstrijden. 
Over het algemeen is dat goed gegaan en zit de stemming er bij de 
spelers, technische staf en de trouwe aanhang er al goed in. 

Wat kunnen we van het nieuwe seizoen 
verwachten…

Misschien goed om even terug te kijken naar de 
ambitie die het vorige kampioensteam aan de start 
van haar nieuwe seizoen had.“Handhaven in de 
nieuwe klasse, dat is het parool. Een plek in het 
midden moet haalbaar zijn. Opofferingsgezindheid, 
“we hebben een vriendenclub”, heeft het afgelopen 
seizoen dat succes bereikt. Het publiek is een prikkel 
voor ons om er nog een schepje bovenop te gooien”, 
aldus de toenmalige aanvoerder (Bart de Roo). Dat 
was Bernardus 43 jaar geleden en is Bernardus 
gelukkig nog steeds!

Ook dit jaar staan weer meer dan 30 Bernardus 
teams en begeleiders klaar om er een mooi seizoen 
van te maken. Natuurlijk kan niet elk team kampioen 
worden, maar het belangrijkste is dat iedereen een 
gezellig en sportief jaar tegemoet gaan. En dat jullie, 
net als Bart, aan het einde van het seizoen (weer) 
kunnen zeggen dat het een mooi jaar was, met je 
vrienden. Of vriendinnen natuurlijk, want ook onder 
de dames blijft Bernardus populair.

In september is het nieuwe seizoen feestelijk geopend 
met het 70-jarig bestaan van Bernardus!
Diverse feestelijke “oude en nieuwe” activiteiten zijn 
door de lustrum commissie georganiseerd waaronder 

een FIFA playstation toernooi, een loterij, een DJ en 
met meer dan 200 Bernardus leden naar de wedstrijd 
ADO Den Haag - Sparta.

Heel trots zijn wij ook op de nieuwe entree, die na 37 
jaar trouwe dienst vervangen is door een waar stukje 
vakmanschap! In Vertegaals werkplaats is het hek 
met Bernardus embleem gesmeed en dit zorgt nu 
voor een nieuw waardig entree van onze club. Zo 
blijven we continue bezig om samen met de Coto en 
alle vrijwiligers Bernardus te vernieuwen of in oude 
glorie te herstellen. De kantine staat nu hoog op ons 
verlanglijstje, maar dat is een omvangrijker project 
wat goed uitgewerkt moet worden. 

We nodigen u allen graag uit voor de algemene 
ledenvergadering van maandag 23 oktober. Dan zal 
ook de installatie van Ralph Wesseling in het bestuur 
voor de WTC plaatsvinden en het terugtreden van 
Pieter van Mastright uit het bestuur. Wij zijn erg blij 
dat Ralph zich met al zijn Bernardus ervaring de 
komende jaren voor de club wil inzetten en danken 
Pieter voor zijn inzet en gezelligheid de afgelopen 
jaren en wensen hem veel plezier bij de veteranen! 

Op en mooi en sportief seizoen!

Kaspar Scheltema, 
Voorzitter
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Column
Dirk Jansen

Noem eens een aantal namen van speelsters 
van het Nederlands dameselftal, u weet wel, 
de Oranje Leeuwinnen. De kans is groot 
dat u na deze zomer minimaal het halve elftal 
weet op te noemen.

In de maanden juli en augustus werd namelijk het Europees 
Kampioenschap Voetbal voor dames in ons land gehouden en 
we (jawel we, want als er goed gepresteerd wordt, gaan we 
altijd ineens het woord we gebruiken) hebben het daar goed 
gedaan, wat zeg ik, meer dan goed, nee uitstekend zelfs. We 
zijn Europees kampioen geworden!!

Wie had ooit kunnen denken dat we op voetbalgebied op 
internationaal niveau ooit nog eens een topprestatie neer 
zouden kunnen zetten?
De gewone voetbalfan waarschijnlijk niet, maar de KNVB-
bobo’s, gezien hun warrige beleid dan wel wanbeleid zo u wilt, 
al helemaal niet.
Afgelopen zomer stond het vrouwenvoetbal dan eindelijk eens 
centraal in Nederland, een ware gekte barstte los die enigszins 
deed denken aan 1988. Had de retail-sector dit maar van 
tevoren aan zien komen, dan hadden we deze zomer poppetjes, 
plaatjes of haardrachten gespaard van Anouk Dekker, Vivianne 
Miedema, Lieke Martens, Sherida Spitse en waarschijnlijk zelfs 
van Sari van Veenendaal …).

Op straat, in de supermarkt, op het werk bij de koffi eautomaat 
en op het schoolplein waren de Oranje Leeuwinnen en hun 
prestaties het gesprek van de dag, en terecht. 
Als vanouds waren we ineens weer de voetbalkenner en 
gaandeweg het toernooi steeg de koorts en de media-
aandacht; alle wedstrijden uitgebreid op televisie (met voor- en 
nabeschouwingen en al, gelukkig niet door de ons bij het 
mannenvoetbal bekende analisten) met miljoenen kijkers, 
uitverkochte stadions (op 6 augustus een bomvolle Grolsch 
Veste met 28.000 toeschouwers), kortom ongekend voor het 
damesvoetbal in Nederland.

Het was nog net niet zo dat we na een overwinning met oranje 
pruiken getooid de straat op gingen en onveilig maakten, luid 
toeterend in onze oranje versierde auto’s met oranje balletjes op 
de antenne (kent u ze nog?).

Maar desalniettemin, het damesvoetbal had eindelijk de 
aandacht die het verdiend en het was heerlijk om weer eens iets 
positiefs te kunnen laten horen over het Nederlandse voetbal 
(inmiddels gedegradeerd tot het lachertje van de UEFA/FIFA).

Vrouwen, wie h      oudt er niet van ze?
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We hadden op voetbalgebied eindelijk weer eens een 
prestatie van formaat neergezet, een internationaal 
aansprekende prestatie en dan heb ik het niet over het 
bereiken van de kwartfinale van het EK Voetbal voor 
allochtonen, het bereiken van de halve finale WK Voetbal 
voor gameverslaafde jongeren of zelfs het bereiken van 
de finale van het WK Voetbal voor éénbenige spelers (en 
dan bedoel ik werkelijk één been, want echte tweebenige 
spelers zijn er, hoe schandalig ook in het moderne voetbal, 
maar mondjesmaat).

Het voetbal had een zeer acceptabel niveau; een ware 
verademing om te zien, geen onnodige tikkies breed, terug 
of achteruitvoetballen waar dit helemaal niet nodig was. 
Geen schwalbes, ondanks dat ook Duitsland van de partij 
was en elkaar geen kaarten aannaaien. Vrije trap? Oké, niet 
zeuren en gelijk nemen, direct vooruit voetballen op zoek 
naar de goal. ‘Ik heb ervan genoten.’

Vrouwenvoetbalcriticasters 

als Gert-Jan Verbeek 

‘Vrouwenvoetbal is zonde 

van het gras’  

en Johan Derksen 

‘Vrouwen kunnen beter 

gaan hockeyen, die sport 

heeft het meeste weg van 

stofzuigen’ 

zullen zich ongetwijfeld heimelijk 

achter de oren gekrabd hebben.

De tijd dat vrouwenvoetbal als een pottenkermis 
beschouwd werd en er alleen gekeken werd vanwege 
de hossende borstpartijen ligt inmiddels wel achter ons. 
Dat het vrouwenvoetbal een bron van vermaak is op de 
zaagtafel van de pedante kwalletjes Derksen, Kraaij, en van 
der Gijp van VI hopelijk ook.

Maar hoe nu verder?
En daar komt de KNVB, onze heilige, oppermachtige en 
alwetende voetbalbond in beeld.

De akker is geploegd door Sarina Wiegman, het vruchtbare 
land ligt klaar om door de KNVB-boeren kundig ingezaaid 
te worden.

Dit is het moment om voor eens en voor altijd af te rekenen 
met die klungelige opzet van het damesvoetbal (de sterkste 
groeiende tak van sport in Nederland), zowel op amateur- 
als op (semi-)professioneel niveau (dit seizoen een 
competitie met slechts 9 deelnemende clubs …).

En op de valreep kan ik nog de laatste blunder van de 
KNVB in deze column verwerken, want wie schetst mijn 
verbazing (alhoewel, ik kijk nergens meer van op) toen ik 
hoorde dat de KNVB vergeten was een arbitraal kwartet 
aan te stellen voor de eredivisiewedstrijd FC Twente - 
SC Heerenveen (29 september jl); de wedstrijd kon een uur 
later dan gepland alsnog aanvangen (dat hadden de KNVB-
bonzen dan wel weer snel geregeld …).

Mijn advies aan de KNVB, pak het nu eens serieus op, doe 
er wat mee en gooi er eens een keer serieus geld tegenaan 
(ons geld overigens, maar dit terzijde) in plaats van het 
te besteden aan dure, geldverslindende en -verspillende 
verblijven in luxueuze accomodaties, etentjes, tripjes, 
feestjes etc. etc. Het is nu of nooit. 

Tenslotte, ik weet het, tegenwoordig is het niet vreemd als 
meisjes en dames in voetbalshirtjes lopen met achterop de 
naam Messi of Ronaldo en of het zal gebeuren dat in de 
toekomst jongens rond gaan lopen in shirtjes met achterop 
de naam Miedema, van den Donk, Martens of Groenen 
(geweldige terriër!), die tijd zal nog wel in een ver verschiet 
liggen en ik denk eigenlijk ook niet dat dat ooit zal gaan 
gebeuren, maar als dat het belangrijkste zou zijn ….

Vrouwen, wie h      oudt er niet van ze?
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waarvan er 3 waren samengesteld uit spelers die werkzaam waren bij de ‘Fasson’ (huidige 
‘Avery Dennisson’)
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Ingezonden mededeling
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vlag (in de Rhynenburg) nog verder, maar ‘versmolten’ met elftalleden 
van Bernardus die geen ‘Fasson’ achtergrond hadden.  
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Tegenstanders Heren 1 in Zondag 3e Klasse A  2017-2018	  
door Dirk Jansen 

 

Zoals u gewend bent aan het begin van het seizoen een overzichtje van 
de tegenstanders van ons vlaggenschip, dit seizoen wederom in de 3e 
klasse A Zondag (tussen haakjes klassering afgelopen seizoen in 3A). 
Aansluitend ook een vooruitblik op het seizoen van een aantal mensen die 
dicht bij de selectie staan. 

 

 ASC (12e) De Ajax Sportman Combinatie uit Oegstgeest wist zich 
ternauwernood te handhaven en speelt met ingang van dit seizoen op het 
nieuwe sportcomplex Overveer. 

 Altior (2e in 4A) Een goede oude bekende die afgelopen seizoen 
middels een uitstekende 2e seizoenshelft ook wist te promoveren. 

  Dios (3e in 4A) Doelen Is Ons Streven uit Nieuw Vennep was 
afgelopen seizoen een van onze grote concurrenten voor de titel in 4A, 
maar moest door veelvuldig puntverlies in de slotfase afhaken. Als 
periodekampioen uiteindelijk toch gepromoveerd. 

  Fc Aalsmeer (3e) Een volstrekt nieuwe tegenstander voor ons. 
In 2014 ontstaan uit een fusie tussen de hoogspelende verenigingen VV 
Aalsmeer en RKAV Aalsmeer. Een grote vereniging ook met op zaterdag 
8x senioren, 1x veteranen, 2x dames en op zondag 6x senioren. Gezien 
de hoge eindklassering afgelopen seizoen in 3A een titelkandidaat ?? 	  

  Kickers’69 (9e) Kleine vereniging uit Leimuiden (4x senioren op 
zondag en 2x senioren op zaterdag) waar zoals bij meerdere verenigingen 
gedacht wordt over een overstap naar de zaterdag. 

  Nicolaas Boys (10e) Ook oude bekenden uit Nieuwveen, opgericht 
in 1934, die we zeker, gezien de resultaten uit het verleden, onder ons 
moet weten te houden. 
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periodekampioen uiteindelijk toch gepromoveerd. 

  Fc Aalsmeer (3e) Een volstrekt nieuwe tegenstander voor ons. 
In 2014 ontstaan uit een fusie tussen de hoogspelende verenigingen VV 
Aalsmeer en RKAV Aalsmeer. Een grote vereniging ook met op zaterdag 
8x senioren, 1x veteranen, 2x dames en op zondag 6x senioren. Gezien 
de hoge eindklassering afgelopen seizoen in 3A een titelkandidaat ?? 	  

  Kickers’69 (9e) Kleine vereniging uit Leimuiden (4x senioren op 
zondag en 2x senioren op zaterdag) waar zoals bij meerdere verenigingen 
gedacht wordt over een overstap naar de zaterdag. 

  Nicolaas Boys (10e) Ook oude bekenden uit Nieuwveen, opgericht 
in 1934, die we zeker, gezien de resultaten uit het verleden, onder ons 
moet weten te houden. 

  

  

  

  

  

  RKDES (4e in 4A) Door Eendracht Sterk uit Kudelstaart (1934) was 
afgelopen seizoen ook een van onze grote concurrenten voor de titel. Ook 
zij lieten in de finale teveel punten liggen om aanspraak op de titel te 
maken. 

  Fc Rijnland (8e) De Mors-club van Wim Pikaar en Robert Mink, door 
fusie ontstaan in 1990, moet vrezen voor haar toekomst, omdat ze 
mogelijk niet kunnen voldoen aan de door de gemeente Leiden gestelde 
eisen om als zelfstandige vereniging verder te kunnen gaan. 

  SJZ (4e) Eindelijk weer eens een derby tegen de Dorpers uit 
e
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eisen om als zelfstandige vereniging verder te kunnen gaan. 

  SJZ (4e) Eindelijk weer eens een derby tegen de Dorpers uit 
Zoeterwoude, die afgelopen seizoen knap als 4e eindeigden. Een geduchte 
tegenstander. Hebben nog pas € 0,00 opgehaald via Sponsorkliks.   

  Stompwijk’92 (7e) Wat die Sponsorkliks betreft, doet de rivaal uit 
Stompwijk het aanzienlijk beter: € 77,35. Het voormalige Stompwijkse 
Boys eindigde afgelopen seizoen netjes in de middenmoot en dat is niet 
slecht voor zo’n kleine dorpsvereniging (4 elftallen). 

  WVC (11e) Bij deze club uit de Veen spelen momenteel veel zaken. 
Fuseren met rivaal DOSR en zo niet dan zal na dit seizoen een keuze 
gemaakt moeten worden tussen prestatief voetbal louter op zaterdag of 
op zondag. 

  Warmunda (13e) Ook een vereniging die we mijns inziens zeker 
onder ons moeten weten te houden. De vereniging (“Meer dan 70 jaar aan 
de bal”) heeft evenals Stompwijk’92 een grote handbalafdeling; opletten 
met handsballen dus ….  

	   	  

  

  

  

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is bijna achter 
de rug en de selectie lijkt goed op de weg qua resultaat 
van de gespeelde wedstrijden.

Zaterdag 19 augustus is de voorbereiding begonnen 
met een dubbele training, de eerste wedstrijd van 
het seizoen volgde 3 dagen later tegen ARC 2, deze 
wedstrijd werd gespeeld in 3x 30 minuten waarbij alle 
spelers minimaal 30 minuten speelde.

In het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 augustus 
stond het trainingskamp gepland in Westerhoven 
(Noord Brabant) waar op zaterdag getraind werd 
bij v.v. Dommelen met 34 spelers, in de middag 
volgde een leuke activiteit op een survivalbaan in de 
bossen van Westerhoven met aansluitend een BBQ 
op locatie. Op zondag volgde nog een wandeling en 
werd het trainingskamp traditioneel afgesloten met het 
penaltyschieten waarbij Daan Tijssen de winnaar werd.

Dinsdag 29 augustus speelde Bernardus 1 thuis 
tegen v.v. Alphia 1, deze oefenwedstrijd werd winnend 
afgesloten met 5-0.

Bernardus 2 speelde donderdag 31 augustus met 4-4 
gelijk uit tegen AVV Alphen 2.

Op zondag 3 september werd gepeeld om de KNVB 
Beker, Bernardus 1 won in Den Haag tegen HMSH met 
1-2 en Bernardus 2 won thuis van Graaf Willem II VAC 
met 1-0.

Zondag 10 september speelden beide elftallen opnieuw 
voor de KNVB Beker, Bernardus 1 speelde thuis tegen 
ASW en won met 2-1. Bernardus 2 had weinig moeite 
uit bij BMT: 1-6.

Dinsdag 12 september stonden de laatste 
oefenwedstrijden voor Bernardus 1 en 2 op het 
programma, beide tegen Meerburg. Bernardus 1 won in 
Zoeterwoude-Rijndijk met 2-3 en een dag later verloor 
Bernardus 2 nipt op eigen veld met 1-2.

Trainer Marcel Vondeling heeft als doelstelling om in het 
“linker rijtje” te willen eindigen met Bernardus 1 in de 3e 
klasse.

Bernardus 2 dit jaar onder leiding van trainer Marcel 
Valk gaat voor het kampioenschap, dat moet mogelijk 
zijn met deze gretige groep jonge spelers..

Dennis Vondeling

Voorbereiding selectie s.v. Bernardus seizoen 2017/2018
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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
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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'.

In 1976, startte bij Bernardus het 
familievoetbal. Bernard van der Laan en 
Arie de Groot waren de bedenkers en 
vonden acht families bereid om het in 
een toernooi tegen elkaar op te nemen. 
De eerste jaren speelde het toernooi 
zich, ook om de boeren hun werk af te 
kunnen laten maken, in de avonduren 
op zaterdag af. Ergens in de tachtiger 
jaren werd ‘Hemelvaartsdag’ de vaste 
dag voor het te spelen toernooi, waarbij 
nog steeds acht families streden om 
de ‘ludieke’ herinneringsprijzen en een 
kratje bier. De prijzen in pottenbakvorm 
werden veelal geproduceerd door Rob 
den Tonkelaar. In menig huishouden van 
de deelnemende families is er nog een 
vaas of ‘opscheplepel’ te vinden. 

Enkele van de families die ooit begonnen 
zijn doen nog steeds mee, de families 
De Boer, De Groot en De Jong.

De familie Van Kampen, een afsplitsing 
van De Groot, doet vanaf de jaren tachtig 
als zelfstandig team mee. Andere families, 
zoals Van Dijk (Heemskerk), Meijer, Out, 
De Roo en Van Wetten completeerden 
jarenlang het aantal deelnemers, maar 
haakten de laatste jaren af. Tussentijds 
waren er ook nog afsplitsingen van 
De Jong, zoals de families Verkleij en 
Wesselingh, die jaren met een eigen team 
deelnamen en kon De Boer geruime tijd 2 
deelnemende elftallen compleet krijgen.

Omdat de communicatie, het benaderen 
van de elftallen, tegenwoordig via facebook, 
app of andere social media gaat, krijg je 
als niet-deelnemer steeds minder mee van 
de inschrijvingen voor het toernooi. Via via 
hoorde ik echter dat er 6 deelnemers waren 
dit jaar.

Op de dag zelf werd het toernooischema, 
dusdanig in de war geschopt, toen bleek 
dat de familie Stolwijk (laatste jaren 
veelvuldig deelnemer), alsnog verstek 
moest laten gaan.

Familie De Jong werd de winnaar van het 
toernooi, met een zeer sterke formatie. 
Dit team bestaat gedeeltelijk uit familie 
van Johan’s vrouw Anja, met het geluk 
dat Kirsten Straathof (verdienstelijk 
voetbalster en goalgetter bij Hazerswoude 
Boys) verkering heeft met Frank Stolwijk 
(waarschijnlijk geen familie van de afwezige 
familie Stolwijk). Deze Frank maakt 
deel uit van de selectie van (inmiddels 
eersteklasser) RVC Reeuwijk en was in 
de finale een belangrijk aangever in de 
scorereeks.

De verrassing van het toernooi leek me 
vooraf het optreden van de familie Valk / De 
Roo combinatie te gaan worden. 
Omdat ik ook Bart sr. langs de lijn 
ontwaarde, verheugde ik me er al op dat 
mogelijk o.a. Doke, Jilles, Ben en Bart jr. 
hun rentree binnen te lijnen zouden maken, 
maar begreep ik later dat de social media 
de meeste van hen niet bereikt had. 
Daardoor was er wel een andere combinatie 
ontstaan, eigenlijk een ‘Glenn + vrienden’ 
combinatie. Echter voor de ‘speaker’ is 
de naam Valk/De Roo wel een goede 
benaming en korter dan de uitgebreide 
versie. Want elke keer de batterij van de 
microfoon te moeten vervangen om bij 
het noemen van de te spelen wedstrijden 
iedere keer de familienaam ‘Valk/De Roo/
Oudshoorn/Goudkuil/Stigter/Vondeling 
combinatie’ uit te moeten spreken, brengt 
ongetwijfeld de neutrale bezoeker in 
verwarring en zou ook kunnen leiden tot het 
uitlopen van het tijdschema. 

‘Familievoetbal’ Column
Arno de Groot
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Kledingverkoop SV Bernardus
	  

KLEDING	  VERKOOP	  S.V.	  BERNARDUS.	  
	  

Te	  bestellen	  via:	  kleding@bernardus.nl	  
Beheerd	  door	  Marianne	  de	  Groot	  en	  Barbara	  Valk	  
	  
Assortiment:	  
	  
Trainingspak	   	   	   	   €	  75,-‐	  
Shirt	   	   	   kids	   	   €	  18,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  25,-‐	  
Broek	   	   	   kids	   	   €	  15,-‐	  
	   	   	   Men	   	   €	  18,-‐	  
Sokken	  	   	   	   	   €	  10,-‐	  
Hoodie	  	   	   	   	   €	  27,50	  (inclusief	  bedrukking)	  
Verkrijgbaar	  in	  maten:	  S-‐M-‐L-‐XL-‐XXL.	  	  
Oranje	  met	  witte	  letters	  of	  grijs	  met	  oranje	  letters	  
Bestellen	  o.v.v.	  maat	  en	  naam.	  
	  
Alle	  kleding	  is	  te	  zien	  in	  het	  clubhuis.	  
Trainingspakken	  kunnen	  gepast	  worden	  op	  afspraak.	  
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Vrijdag 3 november

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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SpartainFit

Hebben jullie het al gezien?
Bernardus heeft nieuwe buren.
En niet zomaar nieuwe buren;
de eerste obstacle run vereniging 
van Nederland!
SpartainFit is gevestigd op en om
het terrein van Bernardus en 
we stellen ons graag even voor.

Bij SpartainFit kun je terecht om lekker buiten te sporten. 
We zijn er voor de amateur, starter en professional 
binnen de OCR sport, zoals obstacle running offi cieel 
heet. Maar behalve dat ook voor de SpartainFit Kids, 
die tijdens het trainen bij SpartainFit leren om fysieke én 
mentale obstakels te overwinnen. Oprichter Henk-Jan 
Schipper helpt je hierbij. Dit doet hij met zijn ervaring in 
de geestelijke gezondheidszorg en als korporaal bij de 
luchtmobiele brigade. Naast trainer is hij ook fanatiek 
deelnemer binnen de OCR sport. In 2014 werd hij 17e op 
de Wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten. 

Zaterdag 16 september was er een mooie gratis training 
voor iedereen die kennis wilde maken met OCR als sport. 

Ondanks het slechte weer hebben we de hele dag lachende 
gezichten gezien. Van tijgeren tot klimmen en van kracht tot 
evenwicht, alles komt aan bod. Duidelijk werd dat het niet 
gaat om lompe kracht, maar juist om technieken om jezelf 
zo soepel mogelijk langs alle obstakels te werken.

SpartainFit is natuurlijk onwijs blij met buren als Bernardus, 
er is niks leuker dan samen werken aan een fi tte en 
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gezonde samenleving, zowel fysiek als mentaal. Bij 
SpartainFit kun je vijf dagen per week aansluiten voor een 
training waarin zowel techniek als kracht aan bod komen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om eens een teambuilding 
dag te doen bij SpartainFit, om de hoek en toch eens iets 
anders.

Naast de SpartainFit als OCR Vereniging, is SpartainFit 
ook organisator van diverse clinics en drie tot vier keer per 
jaar een prachtige Obstacle Run in de Nederlandse Polder. 

23 september 2017, 7 april 2018 en 7 juli 2018 staan er 
weer runs op de planning. Voor alle leden van Bernardus 
kunnen wij een korting aanbieden met de kortingscode 
spfactie0172.

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd eens contact 
opnemen via info@spartainfit.com

Be Fit. Stay Fit. Get SpartainFit!
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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
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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. 

Astrid (Assie) Lucas
Ik zal me even voorstellen (eigenlijk is dat niet nodig) maar zal het toch 
even doen. Ik ben 55 jaar geleden geboren in Den-Haag en leerde 35 
jaar geleden Peter Lucas kennen.

We hebben samen 6 jaar in Leidschendam gewoond maar wilde onze 
toekomstige kinderen in een rustige omgeving laten opgroeien en 
zijn toen verhuisd naar Hazerswoude-Rijndijk. Er kwamen 2 kinderen 
tegelijkertijd, een tweeling dus, Bo en Boy. Inmiddels wonen we zo’n 
28 jaar op de Van Beethovenlaan.

Peter werd na enige tijd benaderd door Nico de Grave om bij 
Bernardus zaterdag 1 te komen voetballen. Ik stond iedere wedstrijd 
langs de lijn te kijken in mijn uppie. Toen kwam onze tweeling en toen 
stond ik met zijn drieën langs de lijn. Er werd lekker gebald en ook 
toen was de derde helft heel gezellig.

Boy ging natuurlijk ook op voetbal op zijn 5de jaar en ook daar stond 
ik iedere zaterdag langs de lijn wat tot op heden nog steeds het geval 
is maar nu op zondag. Echter is in ons gezin voetbal nadrukkelijk 
aanwezig dus ook Bo ging op voetbal. Nu kwam ik in de problemen 
want moest mij nu in tweeën delen maar dat is aardig gelukt. 

Aangezien voetbal kijken in mij zit werd ik zelfs toen Peter bij de 
Veteranen ging voetballen leider van het veteranenelftal. Dat gaf weer 
een probleem want bij Boy langs de lijn staan stond op nummer 1.  

Maar dit lukt mij ook aardig en soms moeten de Veteranen het laatste 
stukje van de wedstrijd zonder mij uitspelen maar daar zijn ze OUD 
en (on)WIJS genoeg voor. Daarbij komt ook nog kijken dat ik de 
wedstijden van het 1e van Bernardus uit en thuis ook nog volg.
Samen met Sandra Oudshoorn zijn wij vaste prik op de tribune 
en laten ons ook nog duidelijk horen. Eigenlijk is mijn moment 
dus voetbal kijken bij Bernardus met veel plezier en positieve 
aanmoediging en hoop dit nog jaren te mogen doen.

Het stokje geef ik graag over aan een andere Hagenees namelijk 
Peter Huegen.
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Van de JeugdvoorzittersVan de Jeugdvoorzitters
Op het moment van schrijven ligt de zomer vakantie 
alweer achter ons en doet het weer ons eerder aan de 
herfst denken dan aan een nazomer. 
De eerste oefenwedstrijd van de JO15-1 is zelfs al 
afgelast door dit fijne weer. Gelukkig hebben we de 
vakantie foto’s nog.

We hebben de teamindelingen kunnen maken en dat 
zal helaas niet tot een ieders tevredenheid zijn, maar we 
hebben met elkaar getracht om voor een ieder een zo goed 
mogelijk team te zoeken.
Ook de aantallen jeugdleden in de verschillende leeftijden 
maken het lastig om teams te maken.

We hebben weer een JO19(A1), maar daar zijn net genoeg 
jongens voor een team. Bij de JO17 is dat eigenlijk ook zo. 
Voor de JO15 hebben we 3 teams kunnen maken, maar 
met 13,12 en 12 jongens.
Wat erg krap is op deze leeftijd. Maar het is gelukt en we 
rekenen op iedereen om te kunnen invallen als het nodig is 
en zo andere teams te kunnen helpen.

Bij de JO11(E) hebben we juist weer te maken met teveel 
leden om teams te kunnen vormen.
Op dit moment is het zelfs zo dat we eigenlijk voor 5 nieuwe 
leden geen passende oplossing hebben. 
We zijn dan ook druk op zoek naar 2 of 3 extra nieuwe 
leden om een 4e elftal te kunnen inschrijven.
Als u nog een buurjongen , buurmeisje, neefje of nichtje 
weet om ons te versterken, geef het door en wij zullen hen 
benaderen om ook bij Bernardus te komen voetballen.

Bij de JO9 en JO8 zijn ze begonnen met het nieuwe 
spelsysteem van de KNVB. Dat is voor iedereen even 
wennen. Een nieuwe veldindeling en wat andere spelregels. 
We gaan na een wedstrijd of 4 eens even zitten met de 
trainers en leiders om te kijken of ze ergens tegenaan 
lopen en of we eventueel nog wat verbeteringen kunnen 
toepassen.

Bij de meiden hebben we dit jaar 4 teams, wat erg leuk 
is om te zien dat het binnen de club ook leeft en dat er 
steeds meer meiden het leuk vinden om bij Bernardus 
te voetballen. We willen daar ook serieus mee omgaan. 
Daarom zijn we ook blij dat Mike Ammerlaan dit coördineert 
voor de JTC.

Om de opleiding voor de jongste jeugd te verbeteren 
hebben John Beunk bij de club gehaald. Hij zal niet alleen 
de jeugd naar een hoger plan gaan brengen, ook de trainers 
en de trainingsstof zullen verbeterd gaan worden. Het is 
positief als je als beginnend trainer stof krijgt uitgereikt waar 

je wat mee kunt en wat voor de leeftijd van de kinderen is 
uitgelegd. Ook scheelt het je een hoop tijd als je alles niet 
zelf hoeft voor te bereiden en zo geholpen wordt om een 
effectieve training te kunnen geven.
Wij verwachten dat dit zijn vruchten gaat afwerpen.

Verder hebben we de ballenhokken onder de tribune laten 
optimaliseren. Dat was nodig om een betere controle op de 
materialen te kunnen houden. 

Vanwege het 70 jarig jubileum, hebben we besloten om de 
jeugd te trakteren op een wedstrijd van ADO. Hier is erg 
enthousiast op geregeerd en we gaan er in totaal met 200 
man heen. We gaan met 4 bussen. Als u het clubblad leest 
zal dit evenement inmiddels plaats gevonden hebben. 

Ook een terugkerend probleem voor ons is het vinden van 
mensen die het jeugdbestuur willen helpen met het regelen, 
organiseren of het verlenen van hand en span diensten.
Veel wordt opgevangen door mensen die al allerlei functies 
hebben binnen de club. Zij nemen er eigenlijk alleen maar 
taken bij om alles draaiende te houden, maar dat kunnen 
en willen zij niet volhouden. We moeten dit toch met elkaar 
doen, om voor onze kinderen een leuke en fijne club te 
hebben, waar zij met plezier kunnen voetballen.
Op dit moment hebben we geen invulling voor de toernooi 
commissie. Als we deze commissie niet kunnen voorzien 
van vrijwilligers , zal de jeugd dit seizoen geen uit en thuis 
toernooien kunnen spelen. Dit zien wij niet graag gebeuren, 
want wij vonden dat vroeger zelf ook heel leuk, een toernooi 
spelen en zo’n mooi vaantje en een beker mee naar huis 
nemen. Wij hopen dan ook positieve reacties van uw kant 
om de jeugd hiermee te helpen.
Ook is de grote clubactie weer van start gegaan. Wij hopen 
dat de stijgende lijn van verkopen, van de laatste twee 
jaar, door zet. Van elk verkocht lot gaat er twee derde van 
het bedrag naar de club, waarmee we extra activiteiten 
of materialen voor de jeugd kunnen kopen. Door dit geld 
binnen te halen, kunnen we de contributie tot de laagste in 
de regio houden. 
Ook het uitje naar ADO is bekostigd van de verkopen van 
de loten in het afgelopen seizoen.
Om iedereen aan te sporen tot het verkopen van zo veel 
mogelijk loten, belonen we de top 5 verkopers weer met 
een mooie prijs en eervolle vermelding op de website.

Wij hopen dat het weer een mooi seizoen wordt voor de 
jeugd, met hopelijk een groot aantal kampioenen.

Dick Straathof en Anthony Blom
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Jeugdcoördinator Rien van      Elk: 
door Dirk Jansen

Sinds maart 2017 heeft SV Bernardus een nieuwe jeugdcoördinator, 
in eerste instantie tot einde van dit seizoen, in de persoon van 
Rien van Elk. Een nadere kennismaking met dit gepassioneerde 
voetbaldier.

Rien van Elk, geboren en getogen Alphenaar is 61 jaar jong, getrouwd en vader van 2 dochters van 
26 jaar en 22 jaar. Van huis uit boekdrukker bij Samsom, maar tegenwoordig werkzaam als grafisch 
vormgever bij de Persgroep (o.a. Algemeen Dagblad en Alphens Nieuwsblad) in Rotterdam.
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Rien, hoe ziet je carrière er uit als voetballer, trainer 
en jeugdcoördinator?
Ik ben op 7-jarige leeftijd begonnen met voetballen bij 
AVV Alphen, mijn grote liefde. Vanaf die leeftijd heb ik alle 
selectie-elftallen doorlopen en debuteerde op 17-jarige 
leeftijd in het 1e van Alphen. Tot aan mijn 35e jaar heb ik 
in Alphen 1 gevoetbald als middenvelder/aanvaller, met 
uitzondering van 4 seizoenen.
Op mijn 25e ben ik overgestapt naar UVS uit Leiden waar ik 
van 1981 tot 1983 voetbalde onder Gerard Desar en met de 
“gouden generatie” uitkwam in de zondagse hoofdklasse. 
Een jaar of zeven later (1988-1990) heb ik ook nog een 
uitstapje gemaakt naar ARC dat toen uitkwam in de 
zaterdagse hoofdklasse.

Na mijn actieve voetballoopbaan ben ik me gaan toeleggen 
op het geven van training aan jeugdspelers. Jeugd trainen 
is echt mijn passie en daar was ik op 16-jarige leeftijd al 
mee begonnen (E2) en bij Alphen heb ik in de loop der 
jaren alle leeftijdscategorieën wel eens onder mijn hoede 
gehad. De leeftijdscategorie 12-14 jaar (C-jeugd) had mijn 
voorkeur; jongens op deze leeftijd is het gemakkelijkst iets 
aan te leren en nog zonder veel weerspraak.

In 1988 heb ik een jeugdplan geschreven voor AVV Alphen, 
maar omdat men het plan te ambitieus vond was ik zo 
teleurgesteld dat ik ben overgestapt naar ARC. 

Na twee jaar werd ik alsnog gevraagd het jeugdplan ten 
uitvoer te brengen als jeugdcoördinator bij Alphen en de 
jeugdafdeling nieuw leven in te blazen met een forse groei 
als gevolg. Dit heb ik gedaan in drie periodes tot 2014.
In de periode 2014-2016 ben ik jeugdcoördinator geweest 
bij een andere echte dorpsvereniging VV Zwammerdam.

De naam Rien van Elk staat voor mij voor 
Mr. Alphen, met 102 goals op de 2e plaats 
topscorer aller tijden. Daarom sta ik er enorm 
van te kijken dat je niet meer bij jouw AVV Alphen 
werkzaam bent. Hoe komt dat?
Klopt, AVV Alphen is mijn vereniging en mijn leven. 
Bij deze club heb ik denk ik wel alle functies vervuld 
die er te vervullen zijn, zoals bijvoorbeeld jeugdtrainer, 
jeugdcoördinator, bestuurslid, barmedewerker en 
redactielid (o.a. auteur van het boek ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van AVV Alphen).
Jeugdvoetbal, werken met jeugd en hen opleiden, is 
mijn grote passie en dat was in mijn tijd bij Alphen al niet 
anders. Ik heb voor de club meerdere malen het jeugdplan 
herschreven (zie ook vorige vraag) en in mijn functie als 
jeugdcoördinator moet ik dat plan ook bewaken, zorgen dat 
het nageleefd wordt.
In 2013 had ik het gevoel dat bepaalde mensen binnen 

de club “op mijn stoel gingen zitten” en dat er taken van 
mij afgepakt werden. Alhoewel we inhoudelijk geen groot 
verschil van inzicht hadden, heeft dit uiteindelijk toch tot 
een breuk geleid. Ondanks dit voorval ben ik toch nog vaak 
op zondag bij mijn club (Alphen dus) te vinden.

Hoe ben je bij SV Bernardus terecht gekomen?
Ik loop al heel lang in het voetbalwereldje mee, speel nog 
in een 45+-elftal bij Alphen en heb veel kennissen bij de 
diverse verenigingen. Toen ik gestopt was als coördinator 
bij Alphen ben ik door een kennis bij VV Zwammerdam 
benaderd met de vraag of ik bij hen jeugdcoördinator 
wilde worden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus 
weer op nul begonnen bij een dorpsvereniging met slechts 
acht jeugdteams. Ik wil altijd professioneel bezig zijn, ben 
ambitieus en wil altijd de uitdaging aangaan. 
Ook bij Zwammerdam liep ik tegen dingen aan die niet 
strookten met mijn opvattingen. Na 2 seizoenen kwam 
er een einde aan onze overeenkomst en ben ik op zoek 
gegaan naar een nieuwe vereniging. Veel verenigingen met 
een grote jeugdafdeling in de omgeving van Alphen aan den 
Rijn heb ik aangeschreven en mijn diensten aangeboden. 
Van Floreant en Bernardus kreeg ik een uitnodiging voor 
een gesprek die positief verliepen. Het is toen Bernardus 
geworden waar de organisatie al voor een groot deel stond. 
Met jeugdvoorzitters Dick Straathof en Anthony Blom, 
die een opvolger zochten voor Derk Schoonhoven, had ik 
fijne gesprekken en er was een duidelijke klik en dus werd 
het SV Bernardus. Met Dick en Anthony heb ik regelmatig 
contact en zij steunen mij volledig, geweldige mensen waar 
ik prettig mee samenwerk.

Wat houdt je werk als jeugdcoördinator in?
Als jeugdcoördinator ben ik verantwoordelijk voor het 
hele jeugdgebeuren. De meeste tijd gaat zitten om de 
organisatie te optimaliseren. Zo voer ik gesprekken met 
nieuwe jeugdtrainers, ben betrokken bij hun aanstelling, 
begeleid de trainers en ben verantwoordelijk voor de 
teamindelingen.

‘Transparantie en communicatie 
intern en naar buiten toe is 
ontzettend belangrijk’. 

Samen met de TJC (=technische jeugdcommissie), dat 
zijn Bert Vertegaal (coördinator jongens), Joey van der 
Werff (coördinator jongens), Mike Ammerlaan (coördinator 
meisjes) en jeugdvoorzitters Dick Straathof en Anthony 
Blom proberen we alles te optimaliseren.  
Van trainers (“je moet niet alleen goede spelers hebben, 

“Alles optimaliseren”Jeugdcoördinator Rien van      Elk: “Alles optimaliseren”
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maar ook goede trainers”) tot materiaal (“iedere trainer 
zijn eigen materiaal”) en van kleding (“herkenbaarheid 
van trainers en leiders”) tot spelvreugde, kortom alles wat 
bijdraagt aan goede randvoorwaarden om optimaal te 
presteren.

Hoe ziet je visie eruit en wat zijn je doelstellingen?
Wij willen een klimaat creëren waarin optimaal gepresteerd 
kan worden. Dat betekent onder andere goed opgeleide 
trainers bij de elftallen, maar ook een strakke discipline 
en spelvreugde bij de jongens en meisjes (nieuw voor 
mij). Van onderuit (E en F) willen we gericht trainen in 
zelfde trainingsvormen en spelwijze (4-3-3-). John Beunk 
(coördinator geweest bij o.a. ARC, Alphense Boys en 
complete techniek en de voetbalschool bij Koudekerk) is 
een belangrijke pion in dit verhaal.

Uiteindelijk willen we spelers 
afleveren uit de eigen jeugd die 
voor de seniorenselectie een 
toegevoegde waarde zijn.

Je hebt al bij meerdere verenigingen in de 
voetbalkeuken rondgekeken. Wat is jouw mening 
over de organisatie en het niveau bij SV Bernardus?
Zoals ik al eerder zei in dit interview, de organisatie bij 
Bernardus stond bij mijn sollicitatie al voor een groot deel 
op de rit. Wat mij ook opviel, was de grote betrokkenheid 
van veel selectiespelers bij het jeugdvoetbal en ook het 
feit dat hoofdtrainer Marcel Vondeling ook trainer is van 
de F-jeugd. Evenals Marcel Valk die dit is bij de JO15-1. 
Klasse!
We streven naar perfectie, maar moeten ons wel realiseren 
dat we te maken hebben met vrijwilligers, wat weer niet wil 
zeggen dat vrijblijvendheid de boventoon mag voeren; er is 
altijd ruimte voor verbeteringen.
Desondanks denk ik dat Bernardus op de goede weg is en 
ervaar ik de club als een prettige dorpsvereniging.

Rien, bedankt voor dit interview, zijn er verder nog 
dingen die je kwijt wilt?
Ja, dat het natuurlijk allemaal prachtig klinkt zoals het op 
papier staat en zoals ik het aan de begeleiders van de jeugd 
vertel, maar zonder de bereidheid van de vele vrijwilligers 
kom ik, maar zeker ook Bernardus, niet verder om de 
volgende stap te maken. Vertrouw op mijn aanpak en geef 
het een kans, maar wel met elkaar.

Van links naar rechts: Bert Vertegaal (coördinator jongens), Joey van der Werff (coördinator jongens), Mike Ammerlaan (coördinator meisjes)  
en Rien van Elk (jeugdcoördinator).



27

Statler en Waldorf heten ze, de twee oude mannetjes uit de Muppetshow, die vanuit de 
loge van het Muppettheater de spot drijven met alles wat ze zien en horen. Vaak zo sterk 
overdreven, dat ze bulderend in de lach schieten. Onbewust trok ik de vergelijking met 
deze Muppets, toen ik de kritiek hoorde van een paar voetbalanalisten op het Europese 
Kampioenschap voor vrouwen. Zo zou de prestatie van de OranjeLeeuwinnen niet voor 
topsport kunnen doorgaan en de feestelijke inhuldiging in Utrecht was een vertoning ge-
weest waar je met gezond verstand liever niet gezien wilde worden.

Het zal wel. Ondertussen hebben 240.000 toeschouwers een kaartje afgerekend (in een van de 
zeven stadions van het toernooi), keken 170 miljoen mensen in Europa naar de wedstrijden op 
televisie (record), volgden dik 5 miljoen Nederlanders de finale (van de 6 miljoen televisiekijkers 
die er totaal waren die avond), trokken 12 duizend mensen naar het Utrechtse park Lepelenburg 
en stonden duizenden vrijwilligers dag en nacht klaar om het toernooi in goede banen te leiden. 
De meeste van die vrijwilligers waren trouwens tussen de 20 en 30 jaar. Ook een record, zoveel 
jonge mensen die hun vakantie uitstelden om als vrijwilliger geschiedenis te schrijven met een 
sportevenement. Sari van Veenendaal, keepster van het Nederlands elftal, wist dat magische 
gevoel indrukwekkend te omschrijven. Op het moment dat een radioverslaggever haar na afloop 
van de huldiging vroeg of ze evenals haar ploeggenoten hees was geworden en geen stem meer 
had, antwoordde ze: “Mijn stem heb ik nog, maar geen woorden voor deze indrukken.” Min-
der poëtisch, maar op z’n minst even raak, was de analyse van een aantal collega’s bij andere 
bonden. Volgens hen had het voetbal dit succes keihard nodig (en de KNVB) en is zelfs de totale 
sport in het land erbij gebaat.

Toen ik tweeënhalf jaar geleden bij de voetbalbond begon, had ik natuurlijk wel een idee hoeveel 
impact het voetbal op de samenleving heeft, maar in de praktijk blijkt de invloed elke keer weer 
groter dan ik ooit had kunnen bedenken. Dit kwam geconcentreerd tot uiting in dat mooie park 
in Utrecht, waar ik zelfs mannen zag staan die erbij waren geweest in ’88 en een nieuw voetbal-
feestje stonden te vieren in hun verbleekte oranje shirts. Het boeide niet wat een ander van ze 
dacht. Ze stonden er, net zoals de rest van de mensen, voor het voetbal. Dan maakt het niet uit 
wat je doet of wie je bent. De tweet van Arjan Schouten, die op televisie naar de huldiging keek, 
vatte die typisch Nederlandse vorm van saamhorigheid doeltreffend samen: “Mijn zoons gaan 
ook op vrouwenvoetbal. Punt uit.”

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

“MIJN ZOONS GAAN OOK OP VROUWENVOETBAL”
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Vrijwilligers	  	  gezocht	  
	  

Het	  jeugdbestuur	  zoekt	  enthousiaste	  ouders	  of	  leden	  die	  ons	  willen	  ondersteunen	  om	  van	  Bernardus	  
een	  vereniging	  te	  maken	  waar	  alles	  optimaal	  geregeld	  is	  voor	  de	  jeugd.	  
Om	  dit	  te	  kunnen	  realiseren	  hebben	  we	  veel	  handen	  nodig	  om	  het	  werk	  lichter	  te	  maken.	  
Lijkt	  je	  dit	  leuk	  en	  heb	  je	  wat	  uren	  in	  het	  jaar	  over	  om	  ons	  uit	  de	  brand	  te	  helpen,	  meldt	  je	  dan	  aan.	  
	  
Openstaande	  vacatures:	  
	  
Leden	  voor	  de	  toernooi	  commissie:	  
Voor	  het	  organiseren	  van	  een	  thuis	  toernooi	  en	  zorgen	  dat	  de	  teams	  ook	  een	  uittoernooi	  spelen.	  
	  
Mensen	  voor	  de	  zaterdagochtend	  bestuursdienst,	  voor	  deze	  functie	  dien	  je	  de	  tegenstander	  
welkom	  te	  heten	  en	  wegwijs	  te	  maken	  op	  ons	  complex.	  	  Duurt	  van	  7.30u	  tot	  maximaal	  12	  uur	  en	  dan	  
voor	  twee	  zaterdagen	  per	  seizoen.	  
	  
Secretaris	  voor	  het	  jeugdbestuur,	  	  vergadering	  1	  x	  per	  maand	  en	  inkomende	  stukken	  verzamelen	  en	  
de	  notulen	  maken.	  
	  
Scheidsrechters,	  we	  zoeken	  mensen	  die	  een	  paar	  keer	  per	  seizoen	  een	  wedstrijd	  van	  de	  jeugd	  willen	  
fluiten.	  Voor	  de	  allerkleinste	  is	  dat	  niet	  meer	  nodig,	  maar	  voor	  de	  C,	  de	  D	  en	  de	  E	  zoeken	  we	  ouders	  
die	  ons	  hiermee	  uit	  de	  brand	  willen	  helpen.	  Al	  kan	  je	  maar	  1	  of	  2	  keer	  per	  seizoen,	  zijn	  wij	  alweer	  
geholpen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



29

‘Moet je vrijwilligers nou betalen voor hun werkzaamheden of is dat niet te rijmen met de 
aard van een vereniging?’ Deze vraag lag op ieders lippen bij de KNVB-bijeenkomst over 
de toekomst van de vrijwilliger. Een lastig dilemma, al zeg ik het zelf. Puur op gevoel zou 
ik zeggen nee. Het klopt niet. Waarom zou je een vergoeding moeten ontvangen voor iets 
wat uit je hart hoort te komen? Voor de sport, je cluppie, de kinderen en de mensen om 
je heen. Een financiële beloning voor vrijwilligers voelt daarom een beetje als valsspelen. 
Omdat er in het leven meer is dan eigen belang.

Diezelfde reactie herkende ik bij andere mensen op de bijeenkomst. Dat komt, denk ik, omdat 
we in Nederland sinds het einde van de negentiende eeuw zijn opgevoed met het idee dat de 
sportvereniging een soort tweede thuis is, waarin ieder lid van de familie meehelpt om een 
steentje bij te dragen aan de voorspoed van alle leden. Sterker nog; je ging tot het midden van 
de jaren ’70 bij een vereniging omdat deze paste bij je levensovertuiging, afkomst en achter-
grond. Bewust of onbewust voetbalde je zo mee aan een hoger doel.

Maar dat is lang geleden. Ondertussen weet iedereen binnen het amateurvoetbal hoeveel 
moeite het kost om vrijwilligers te vinden (en de huidige mensen in de club betrokken te hou-
den). Tegenwoordig vinden leden een bardienst draaien of een rijbeurt gedoe. In het weekend 
wordt dat pijnlijk zichtbaar, wanneer diverse ouders hun kinderen bij de club droppen alsof ze 
zojuist een plofkraak hebben gepleegd. Deur open, kind eruit en met piepende banden, zo snel 
mogelijk wegwezen naar de start van hun ‘Me time’.

Ergerniswekkend? Zeker, maar tegelijkertijd ook de nuchtere realiteit. Daarom zie je verenigin-
gen naar andere wegen zoeken om hun club fit te houden. Dat beweegt zich van bestuurlijke 
oplossingen, zoals deeltijd- en duovoorzitterschap, tot jonge vrijwilligers die alleen voor speciale 
projecten worden gevraagd. Maar met dat gegeven alleen, red je het niet. Dit blijkt uit het groei-
end aantal clubs dat in Nederland ook naar financiële stimuli grijpt om de boel niet in de soep 
te laten lopen. Op een paar plekken in Nederland wordt zelfs gewerkt met een professionele 
verenigingsmanager, die tegen een vast salaris, de operationele zaken bij de club regelt (inclu-
sief de organisatie van de vrijwilligers). Zo’n manager wordt betaald uit de verhoogde contributie 
voor de clubleden, die geen zin hebben om thuis te geven wanneer hun hulp wordt gevraagd.

Rationeel heb ik mij bij deze ontwikkeling neergelegd. Het is aan de clubs om samen met hun 
leden te bepalen hoe ze aan een gezonde toekomst bouwen voor de vereniging. Toch blijft het 
ongemakkelijk voelen. Het idee dat het voetbal meer van het hoofd wordt dan van het hart.

Of mag ik het zo niet zien?

Collumn van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

VERGOEDING VOOR VRIJWILLIGERSWERK?
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Tegenstanders Dames 1 in zondag 3e klasse C  2017-2018 
door Dirk Jansen 

 

Omdat we bij S.V. Bernardus het damesvoetbal hoog in het vaandel 
hebben staan (en geëmancipeerd zijn), hebben we voor dames 1, 
momenteel getraind door interim-trainer Coen van Dam, (verdiend die 
man inmiddels zo onderhand geen lintje ??) ook een vooruitblik op het 
nieuwe seizoen met een korte kennismaking met de tegenstanders en 
enkele bespiegelingen van Katie Pont. 

 AGE-GGK In 2016 Rotterdamse opgerichte fusieclub uit de partners 
Avs Germinal Eds en Gemeentelijke Gasfabriek Keilehaven (dat komt me 
bekend voor …). Tegen AGE speelden we al eerder (Rob weet de weg). 

 Alliance’22 Een volstrekt nieuwe vereniging voor ons. De 
zaterdagvereniging uit Haarlem heeft als motto “De vereniging waar 
iedereen zich thuis voelt”, we gaan het merken. 

 Antibarbari 2 (betekenis: tegen onbeschaafden …). Vorig seizoen 
toen we nog in de 2e klasse uitkwamen, speelden we tegen de hoofdmacht 
van de studentenvereniging uit Rotterdam (Kralingse Zoom). 

 Charlois Mededegradant uit de 2e klasse van vorig jaar. De 
Rotterdamse dames wisten thuis wel van ons te winnen terwijl ze al 
gedegradeerd waren. Dat hebben ze toen wel gevierd, want we moesten 
ze destijds als laatste uit het clubhuis “vegen”. 

 Nicolaas Boys De dames (Nicolaas Boys??) uit Nieuwveen hebben 
slechts een damesteam dat de 1e wedstrijd van het seizoen wel al met 2-0 
wist te winnen van het ons welbekende VEP uit Woerden. 

 RKDEO 2 Rooms Katholieke Door Eendracht Omhoog uit Nootdorp. 
Hebben we nog tegen het 1e gevoetbald, ik meen in het jaar dat we nog in 
de 1e klas voetbalden. 

 RVC’33 De Reeuwijkse Voetbalvereniging Concordia, jawel uit 1933, 
is een hele goede bekende van ons al jarenlang. Min of meer 
vriendschapsbanden toch, Lieke? 

 SEP 2 Afgelopen seizoen speelden we nog tegen het 1e elftal van de 
de Delftse dames uit de wijk Tanthof. Sport En Plezier 1 had toen een heel 
goed elftal wat meestreed om de titel. 
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 SJC De damesafdeling van de Sint Jeroen Club is de laatste jaren 
behoorlijk ingekrompen, tegenwoordig nog maar 2 damesteams. 
Persoonlijk kan ik daar niet rouwig om zijn; aan SJC dames (en dan vooral 
de begeleiding) kan ik niet met veel plezier terug denken, altijd gezeur 
met die lui. 

 Warmunda Wellicht een kampioenskandidaat? Ze hebben zich 
versterkt met 4 aanwinsten van Hillegom Da.1, uitkomend in de 2e klasse. 

 XerxesDZB De Rotterdamse dames werken hun wedstrijden af op 
Sportpark Faas Wilkes (als die naam je niets zegt, moet je maar even 
googlen) en DZB staat voor De Zonnehof Boys, oorspronkelijk uit de wijk 
Zevenkamp. 

 

Katie Pont: 

Eerst	  even	  een	  terugblik	  op	  vorige	  seizoen.	  	  
Daar	  waar	  dames	  2	  de	  2e	  seizoenshelft	  eindelijk	  de	  punten	  pakte	  die	  het	  verdiende,	  had	  
dames	  1	  aanzienlijk	  moeite	  om	  de	  punten	  bij	  elkaar	  te	  sprokkelen.	  Op	  de	  één	  of	  andere	  
manier	  liep	  het	  niet	  meer	  en	  werden	  er	  veel	  punten	  verspeeld.	  Dit	  had	  helaas	  als	  gevolg	  dat	  
de	  dames	  na	  1	  seizoen	  weer	  terug	  zouden	  moeten	  keren	  naar	  de	  3e	  klasse.	  Naast	  deze	  
tegenslag,	  werd	  er	  ook	  nog	  eens	  in	  de	  loop	  van	  het	  seizoen	  duidelijk	  dat	  er	  veel	  meiden	  
zouden	  stoppen.	  Qua	  speelstersaantal	  zaten	  we	  al	  niet	  ruim	  in	  ons	  jasje,	  maar	  dit	  nieuws	  zou	  
betekenen	  dat	  de	  jas	  echt	  een	  paar	  maten	  te	  klein	  zou	  worden.	  Er	  komen	  ook	  geen	  meiden	  
van	  de	  zaterdag	  door,	  want	  er	  wordt	  een	  dames	  zaterdag	  opgericht.	  Aan	  de	  bak	  dus	  om	  
nieuwe	  leden	  voor	  de	  zondag	  te	  werven.	  Tevens	  is	  er	  afscheid	  genomen	  van	  de	  hoofdtrainer	  
Patrick	  Kuipers.	  Dus	  naast	  de	  zoektocht	  naar	  nieuwe	  leden,	  ook	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  
trainer.	  In	  de	  zomerstop	  hoeven	  we	  ons	  niet	  te	  vervelen.	  
	  
Vooruitblik	  op	  2017-‐2018.	  
Ik	  verwacht	  dat	  het	  een	  moeizaam	  seizoen	  zal	  worden	  voor	  de	  zondagtak	  van	  de	  
damesafdeling.	  Ondanks	  een	  uitgebreide	  wervingscampagne,	  zijn	  er	  niet	  veel	  nieuwe	  
meiden	  bijgekomen.	  De	  verwachting	  is	  (de	  knoop	  moet	  op	  dit	  moment	  nog	  doorgehakt	  
worden)	  dat	  we	  het	  toch	  gaan	  proberen	  met	  2	  teams	  op	  de	  zondag,	  maar	  het	  wordt	  elke	  
week	  passen	  en	  meten.	  Hopelijk	  lukt	  het	  met	  de	  hulp	  van	  de	  B-‐leden,	  de	  dames	  van	  de	  
zaterdag	  en	  oudgedienden	  om	  elke	  week	  2	  volwaardige	  teams	  op	  de	  been	  te	  brengen.	  Dit	  
zal	  helaas	  wel	  de	  resultaten	  van	  beide	  teams	  niet	  ten	  goede	  komen.	  Doelstelling	  moet,	  wat	  
mij	  betreft,	  dan	  ook	  voor	  beide	  teams	  handhaving	  zijn.	  Verder	  zullen	  kreten	  zoals	  'plezier',	  
'spelvreugde'	  en	  'met	  en	  voor	  elkaar'	  de	  kernwoorden	  van	  dit	  seizoen	  worden,	  alles	  om	  
ervoor	  te	  zorgen	  dat	  er	  2	  damesteams	  blijven	  bestaan	  op	  de	  zondag.	  Mocht	  dit	  toch	  niet	  
lukken,	  dan	  zal	  het	  een	  hele	  lange	  tijd	  duren	  voordat	  we	  dan	  weer	  een	  damesafdeling	  op	  
niveau	  hebben.	  Eeuwig	  zonde.	  Hiernaast	  is	  het	  ondanks	  alle	  inspanningen	  van	  Pieter	  en	  
Lizette,	  nog	  niet	  gelukt	  een	  nieuwe	  hoofdtrainer	  te	  vinden.	  Coen	  van	  Dam	  is	  gelukkig	  bereidt	  
gevonden	  om	  tot	  de	  tijd	  dat	  er	  nog	  geen	  nieuwe	  trainer	  is,	  dit	  op	  te	  vangen.	  
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Wie jarig is,   trakteert…

Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van SV Bernardus (1 juni j.l.)
heeft de jeugdcommissie het initiatief genomen om alle jeugdleden 
een verjaardagscadeautje aan te bieden.

Op zaterdag 23 september vertrokken maar liefst 150 jeugdleden 
en 50 begeleiders naar Den Haag om in het Cars Jeans-stadion de 
wedstrijd in de eredivisie Ado Den Haag – Sparta te bezoeken.
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Wie jarig is,   trakteert…

Voor een eigen bijdrage van slechts € 5,- (rest van de kosten werden 
uit de jeugdkas betaald) kon je van de partij zijn.

OV-bedrijf Arriva was bereid gevonden om 4 geweldige touringcars 
voor te laten rijden op de Sweelincklaan, die kundig bestuurd wer-
den door de chauffeurs Robert, Dennis, Pieter en Marty.
Onze jeugdleden waren getuige van de eerste thuisoverwinning (1-0) 
van Ado Den Haag in een goed gevuld stadion.
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(redactie:	  	  Omdat	  het	  in	  juni	  	  j.l.	  niet	  gelukte	  om	  dit	  verslag	  in	  het	  clubblad	  af	  te	  drukken,	  hierbij	  
alsnog.	  	  We	  willen	  de	  lezers	  dit	  mooie	  verslag	  van	  Bente	  niet	  onthouden.)	  

	  

Hallo	  ik	  ben	  Bente	  de	  Boer,	  ik	  ben	  9	  jaar	  oud	  en	  ik	  speel	  in	  de	  
MO11,	  ik	  was	  pupil	  van	  de	  week	  bij	  de	  kampioenswedstrijd	  
van	  Bernardus	  Heren	  1.	  Ik	  was	  	  om	  half	  1	  bij	  Bernardus	  .	  Waar	  
Jeanette	  op	  me	  stond	  te	  wachten.	  Zij	  vertelde	  me	  wat	  we	  die	  
dag	  gingen	  doen.	  Eerst	  mocht	  ik	  me	  omkleden.	  	  

Toen	  ging	  de	  dag	  beginnen	  .	  Toen	  ging	  ik	  naar	  de	  bespreking.	  
Na	  de	  bespreking	  begon	  de	  warming-‐up.	  Ik	  vond	  het	  leuk	  dat	  
Elmo	  en	  Roel	  er	  waren	  ,want	  die	  kon	  ik	  al.	  	  

Toen	  begon	  de	  wedstrijd,	  die	  ook	  erg	  spannend	  was.	  Dat	  vonden	  de	  spelers	  in	  de	  duck-‐out	  ook.	  Toen	  
het	  fluitsignaal	  klonk	  wist	  niet	  iedereen	  dat	  we	  hadden	  gewonnen	  maar	  wij	  in	  de	  duck-‐out	  wisten	  dat	  
al.	  Omdat	  de	  trainers	  al	  wisten	  hoeveel	  het	  bij	  de	  andere	  wedstrijd	  stond.	  Daarna	  was	  het	  een	  groot	  
feest.	  

Wat	  ik	  het	  leukst	  vond	  was	  de	  wedstrijd	  en	  dat	  ze	  kampioen	  werd,	  de	  kadootjes	  en	  dat	  we	  in	  de	  sloot	  
ware	  gesprongen.	  

Ik	  vond	  het…	  	  	  	  	  	  Super	  cool!!!	  
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De Haagse Marokkaan en middenvelder Nasser El Khayati werd 
door zijn sublieme acties (onnavolgbare sleep- en kapbewegingen) 
en enig doelpunt van de wedstrijd “man of the match”.
Door dit resultaat heerste er een uitstekende sfeer in het stadion en 
stegen de Hagenezen van Leiderdorpse oefenmeester Alfons Groe-
nendijk naar de 14e plaats op de ranglijst.

Alle deelnemende jeugdleden en begeleiders hebben enorm genoten 
van dit verjaardagscadeau van SV Bernardus en geven een dikke 
pluim aan de initiatiefnemers van dit leuke evenement, Petra van 
Gorkum en jeugdvoorzitters Dick Straathof en Anthony Blom.
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–

Nadat maandag 18 augustus het hout aangeleverd was, ontstond er al snel een heus ‘dorp’
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we de nacht goed door gekomen. Vrijdag waren we ‘wat’ vermoeid. Gelukkig hebben de ouders 

“ –
Rijndijk.”
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BINGODATA 2017/2018 

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

VRIJDAG 20 OKTOBER 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 

VRIJDAG 22 DECEMBER 

VRIJDAG 19 JANUARI 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 

VRIJDAG 16 MAART 

VRIJDAG 20 APRIL 

                                             VRIJDAG 18 MEI 

 

KINDERBINGO 
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“ –
Rijndijk.”

. Belangrijk is dat de thema’s aansluit
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Burgerlijke stand
Pagina 1 van 2

Afmeldingen Vanaf 07-06-2017 tot en met26-09-2017

BoerT CFMV30U Ruud de 1-7-1987 Achthovenerweg   58A 2351 AZ 071-542911
BorstT FMJY599 Linda 18-11-1989 Theresiastraat   20 2316 VB 071-887024
BrinkC MKPX78I Eduard van den 27-7-2003 Rijndijk 265 2394 CE 071-531456
DijkS CFKM89J Marcel van 19-2-1986 De Tas   25 2396 VN
EekelenB MGLC45X Valentijn van 27-11-2001 Rijndijk 173 2394 CB 071-341941
GoudkuilS FSXC61O Mitchel 2-4-1995 Dr Vlaanderenlaan   78 2396 GZ
HeersmaS FTHT65C Savina 8-11-1994 Dorpsstraat 239 2391 CD
KuylC NYTY743 Thierry 16-12-2004 Rhijnenburcherlaan   31 2394 CR
SalomonsT CFST31J Ben 16-11-1980 Jan Lievensstraat   53 2316 AP
SchakenbosC MJPB91W Rens 20-1-2002 Busken Huetstraat   18 2394 TG 071-341539
VeenB MJPB92X Jordy van 23-1-2002 Melkweglaan 106 2394 NG
VisserenD QZGL99H Manouk 2-11-2005 Dr Vlaanderenlaan     3 2396 GT 071-542952
WandersB MLCF70K Stijn 13-6-2001 Mozartlaan   45 2394 GA 071-341245

Nieuwe Leden

BrandV SNPH69D André 7-8-1968 Potgieterlaan 103 2394 VD 071-341592
FiooleS SPBZ93U Laura 26-11-1998 Rietzanger   16 2396 JE
FrankrijkerS CFLS364 Leon de 1-2-1984 Voorweg   41 2391 AB
GeestS LWYB00X Guus van der 22-1-1998 Rubenslaan   20 2391 HG 0172-58832
GrandZ SNGX79X Antoine la 22-4-1975 Jan Luykenstraat     3 2394 XH 071-542943
GrijpC MNKV54U Jurre van der 19-10-2003 De Boomgaard   21 2396 VP 071-542095
HaasT MDQZ133 Lucia van der 25-5-1998 Van Klaverenplantsoen     7 2396 WV  071-341637
HeemskerkH SNQL685 Faber 27-1-2013 Rijndijk 201 2394 CC 06-4389456
HoogeveenS LYRN40E William 11-5-1998 Busken Huetstraat   45 2394 TE 071-341492
HooiveldV FTFZ31F Jeffrey 15-2-1994 Helene Swarthplantsoen  27 2394 XC
JansenH SNQL663 Tijmen 20-4-2012 Groenestein   10B 2394 AV
KaffaV SNSM99Y Perry 21-2-1976 Jacob Reviusstraat   16 2394 VN 071-532181
KraanS FZFC12T Anita 30-9-1994 Marsstraat   27 2394 NC
LegemaatB MKZY78P Stan 20-5-2001 J P Heijestraat   53 2394 XW
LucasV SNSK547 Astrid 19-12-1962 Van Beethovenlaan   58 2394 HD 071-341548
LuitenS GLLN32P Sven 3-6-1998 Nicolaas Beetsstraat   10 2394 EP 071-341610
MeijdenV SNNR97M Willem van der 21-6-1973 Diepenbrockstraat   31 2394 GV 071-341352
MeijdenH SNQL56Y Bas van der 22-3-2013 Diepenbrockstraat   31 2394 GV 071-341352
MenkenD SNTH686 Collin 20-6-2006 Kruiskade     2 2394 CM 071-341915
MurliS SNWW22GNaresh 24-6-1998 Staringstraat   14 2394 ES 071-341607
PrucnalF QDHC18I Patrijk 7-6-2008 Mozartlaan   94 2394 GH
RiethovenF SNPF54T Teije 27-5-2009 Busken Huetstraat     7 2394 TD
RoelandseV SNQD32I Edwin 18-11-1967 Rijndijk 238 2394 AN 071-341398
RoosD SNQL62X Duncan 3-12-2006 Den Tollstraat   75 2396 CD 06-5170457
RosdorffA SNTQ93L Naomi 9-2-1999 Prinses Margrietstraat     5 2396 XC 071-341958
SeggelenV CFPG76I Peter van 8-6-1970 Bilderdijklaan   40 2394 EM 071-341392
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Burgerlijke stand
Pagina 2 van 2

Nieuwe Leden

StreefkerkE SNQT01G Jenna 11-10-2008 Nicolaas Beetsstraat   15 2394 EN
SzabóV SNTY06X Laci 15-9-1969 Saturnusplein     9 2394 NR
TeylingenV SNNQ10U Robert 1-12-1970 Van Beethovenlaan   33 2394 HA
VergeerF SLWP74A Lucas 13-2-2011 Helene Swarthplansoen  35 2394 XC 071-341904
VerkleijV SNTG832 Paul 26-1-1976 Vierheemskinderenweg  40 2391 MZ 071-341956
VerweijV SNTG887 Dirk 19-2-1969 Rijndijk 280A 2394 AP
VerweijD SMWX19E Micky 29-5-2006 Rijndijk 280A 2394 AP
VinkD PWJH28I Ruben 19-11-2006 Rijndijk 253A 2394 CE 06-1558843
VlietA SPCB03M Ashley van 3-8-1999 Hondsdijk   25 2396 HJ 071-341015
VugtF SNRK70C Sam van 22-2-2008 Rijndijk 140A 2394 AL 06-5372378
WesselinghH SNQL70A Mauro 10-11-2012 Rijndijk 219 2394 CC
ZijderveltV SNNW928 Ab van 27-1-1962 Marsstraat   44 2394 ND 071-341213
ZijlstraH SPCB15V Sven 17-11-2012 Van Beethovenlaan   61 2394 HB
ZwaagE SPCP263 Caitlin van der 3-3-2007 Groenestein   10 2394 AV 06-5250790

Verhuisd

BoerS FZJG65R Tess de 12-3-1996 Rijndijk 239 2394 CD 071-341659
DiestS FQHX46S Cees-Christivan 12-7-1993 Kanaalpark 159C92321 JW
HeijmansS CFKN92K Jordy 19-5-1989 Mozartlaan   35 2394 GA 071-341519
PuffelenS FKHH095 Jeroen van 1-7-1991 Sleutelbloem   45 2391 ES
RavenswaaijS LZTM03B Anouk van 15-2-1996 Pim Mulierstraat  48 2406 LP
VonkT FKGW35E Wouter 7-6-1991 De Boomgaard   82 2396 VV

Wijziging Lidmaatschap

BergT CFKP39J Ludo van den 8-12-1981 Beneluxstraat     8 2396 EG 071-341517
BosT QNPD15G Bram 15-1-1991 Hooftstraat 235 2406 GJ
HeemskerkT CFKN08T Jim 20-6-1979 Bruggestraat     5 2394 BM
LeeuwenU MKJY73A Sander van 22-10-2002 Valeriusstraat   35 2394 XS 071-888289
MastrigtT BYFB02M Pieter van 14-5-1968 Weegschaalstraat   12 2394 NM 071-531892
PalmT CFKP89Y Reinoud 18-10-1979 Willemstraat   52 2405 EK
SmitT FMLD43B Davey 5-8-1991 Mozartlaan   38 2394 GG

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 603



42






















































































































































2006
2017-2018



43

Verjaardagen Jeugdspelers

03 VenJustin van der

05 AbeysekeraRohan

05 HartgersNiels

06 BaarsMax

08 RidderSissy de

11 StreefkerkJenna

13 BeukeboomNout

13 StikkelorumBerdi

14 BeukeboomDuke

17 BroomansKay

18 BoerBo de

18 RooDuco de

19 GrijpJurre van der

19 KokSven

19 ZuijlenCion van

21 HarmsYvonne

21 WijngaardRik van den

22 LeeuwenSander van

24 BruinJazlynn de

29 BokRavi

29 SnatersenJayden

29 WarmerdamWessel

30 RiethovenJeske

02 TijssenBoaz

03 KokJerre

06 KrosseRisanne

09 BoerBjörn de

09 DaenenSjoerd

09 OppelaarDirk

10 SieroStijn

10 WesselinghMauro

16 SchieAnne van

17 ZijlstraSven

19 VinkRuben

20 GoedeSam de

21 HartgersDaan

22 RossumDanique van

25 PoelJochem van der

27 BaatjeJune

27 BoerMeike de

28 BergTimme van den

29 HollanderThijs de

29 JongBart de

30 DijkChris van

02 BoerThijs de

03 RoosDuncan

04 BousieWendy

06 VonkSander

08 HogendorpKevin

08 JacobsMaurits

09 BrittingJacob

09 WallaartRenske

11 StolkDante

12 MeijdenJamie van der

13 JongStan de

14 EekelenHero van

19 BoerDaan de

19 HoogenboomTeun

20 MastrigtLuna van

22 StraathofBryan

23 BatelaanLuc

23 VerhorikTessa

26 ArbouwMats

28 KabaLamine
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