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Afscheid

Beste leden, sponsoren en andere belangstellenden,

Ik stop, na de ALV als voorzitter van de Boys. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de 
samenwerking van de afgelopen jaren.
Het is goed om regelmatig de balans op te maken en te bezien hoe het met de houdbaarheidsdatum 
van jou als bestuurder staat. Afgelopen maanden zijn er van die momenten geweest voor mij. 
Conclusie het wordt tijd om het stokje over te dragen. Tijdens de bestuursvergadering van april heb 
ik de overige bestuursleden op de hoogte gebracht van mijn besluit. De keuze om te stoppen als 
voorzitter voelt dubbel. Ik weet dat de vereniging bij het bestuur in goede handen is en dat maakt het 
makkelijker. 

In 2015 werd ik als buitenstander gevraagd om de Boys te helpen met de bestuurlijke en 
organisatorische situatie waarin de vereniging zich toen bevond. Met een paar jaar zou een “echte” 
Boys man of vrouw het dan kunnen overnemen. Gezamenlijk zijn we die uitdaging aangegaan. Of de 
man van buiten ooit een “echte” Boys man is geworden, is niet aan mij, dat oordeel laat ik aan jullie. 
Voor mij is het zo dat dankzij de mensen die ik hier heb leren kennen, de mensen met wie ik heb mogen 
samenwerken de Boys voor altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft. Bedankt voor jullie veerkracht 
de afgelopen jaren. Het was geen makkelijke periode waar we samen doorheen zijn gegaan. Corona 
was een lastige en uitdagende tijd, waarin op sommige momenten het uiterste van ons werd gevergd. 
Qua incasseringsvermogen, qua doorzettingsvermogen, creativiteit en verbinding. En daar hebben 
we nu juist het verschil gemaakt. Hoe wij de afgelopen jaren met elkaar hebben samengewerkt is iets 
waar ik trots op ben. 

Dank voor het vertrouwen dat ik van jullie heb mogen ontvangen en dank voor alle ondersteuning, die 
ik heb mogen ondervinden, vooral de laatste jaren waren heel speciaal voor mij.

Dank dat ik jullie voorzitter heb mogen zijn.

Peter Versteeg
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Bericht van de voorzitter

Beste leden en sympathisanten van Hazerswoudse Boys.

Op de afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen tot voorzitter van onze vereniging.

Daarom wil ik me even voorstellen: mijn naam is Rens van Nierop.

Ik ben getrouwd met Marja van Nierop-de Jong en samen hebben we vier kinderen met een leuke relatie 
en drie kleinkinderen. Na 35 jaar aan de Burg. Smitweg te hebben gewoond zijn we vorig jaar naar het dorp 
verhuisd, wat weer een volgende fase in ons leven is.

Ik ben in 1969 lid geworden van Hazerswoudse Boys, ik was toen 8 jaar oud, ik heb bijna de hele jeugd 
doorlopen en een van mijn eerste trainers was Janus de Gelder, nog immer actief bij de vereniging. Na de 
jeugd heb ik jaren in het tweede en derde gevoetbald en ben ik op mijn 50ste bij de veteranen gestopt.

Ik ben ook al vele jaren actief geweest binnen de vereniging zoals bij de sponsorcommissie, twee maal 
jubileumcommissie, scheidsrechter en tegenwoordig ook kerstboomverkoper. Een bestuursfunctie heb 
ik binnen de vereniging nog nimmer bekleed, en toen ik in mei gevraagd werd heb ik er over nagedacht en 
besloten om het te gaan doen.

Hazerswoudse Boys is immers een warme vereniging die goed op poten staat en financieel gezond 
is. Daarvoor wil ik het bestuur, en in het bijzonder de vertrekkende voorzitter Peter Versteeg, hartelijk 
bedanken. Mijn uitdaging is om de vereniging in het dorp weer de plek te geven zoals die voor Corona was 
met genoeg activiteiten op voetbal gebied, waar een plek is om te presteren op voetbalgebied, maar waar 
ook ruimte is om de sport recreatief te beoefenen. Ook zullen we als vereniging andere activiteiten blijven 
organiseren zoals klaverjassen en bingo en hopelijk weer een mooie Koningsdag.

Ik heb er veel zin in, maar de vereniging zijn we met zijn allen. Ik reken op een mooie toekomst voor de 
Hazerswoudse Boys.

Met vriendelijke groeten,

Rens van Nierop
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Algemene informatie 

V&AV Hazerswoudse Boys is 
opgericht op 20 mei 1943. De 
79-jarige club is een hechte 
dorpsvereniging en heeft rond 
de 490 leden. Mijlpalen in het 
sportieve bestaan van de ver-
eniging zijn het tot tweemaal 
toe behalen van het algemeen 
kampioenschap van Neder-
land voor afdelingsclubs in 
respectievelijk 1977 en 1989. 
 Hazerswoudse Boys komt in 
het seizoen 2022-2023 uit in 
de 4e klasse A van het district 
West II van de KNVB. De vereni-
ging heeft de beschikking over 
twee natuurgrasvelden, een 
kunstgrasveld, een trainings-
veld en een tussenveldje waar-
op door de jongste jeugd ge-
traind wordt. Het clubgebouw 
geeft onderdak aan de kantine, 
kleedkamers, EHBO-ruimte, 
bestuurs- en commissiekamer, 
een bescheiden jeugdruimte en 
materiaalbergingen.

Locatie  
Hazerswoudse Boys

Sportparklaan 15
Postbus 515
2390 AM Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172-588312

Website: 
www.hazerswoudseboys.nl

E-mail: 
webmaster@
hazerswoudseboys.nl

Het bestuur

Het voltallige bestuur verga-
dert iedere zes weken, bij geen 
verhindering, op dinsdagavond.  
Er zijn diverse commissies 
binnen de vereniging actief 
waaraan specifieke taken zijn 
overgedragen.

EHBO en medische 
verzorging

Elke dinsdag- en donderdag-
avond tussen 19.30 uur en 
21.00 uur kunnen spelers die 
een blessure hebben worden 
behandeld. Tussen 19.30 uur 
en 20.15 uur worden de spelers 
van de selectie die gaan trai-
nen behandeld, daarna kunnen 
spelers van alle andere elftallen 
langskomen om te laten kijken 
naar, bespreken en/of behande-
len van hun klachten. Mochten 
de sportverzorgers twijfelen of 
niet genoeg resultaat zien in de 
behandeling, dan sturen zij u 
door naar een fysiotherapeut of 
ziekenhuis. Op zaterdagen, als 
het eerste elftal thuis speelt, 
kunnen spelers voor of na de 
wedstrijd ook even langskomen. 
Zijn er vragen over een nieuwe 
blessure, dan kunt u altijd even 
bellen naar Jurian Gerritsen 
(06-81483864) van de medische 
staf. Hij is verantwoordelijk voor 
de verzorging van het eerste 
elftal. 

Rens van Nierop  
voorzitter

Vacature secretaris

Leo van der Pot 
penningmeester

Bert Bogerman  
algemene zaken

Joop de Gelder  
technische zaken

Dick Bruines   
jeugdvoorzitter

Brenda van Zanten   
Dames en meisjes
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Parkeren

Rondom het clubhuis is geen gelegenheid tot parkeren. Er is wel gelegenheid voor auto’s met een  
los- of laadbestemming, maar niet om kinderen te brengen of op te halen. Voor de bereikbaarheid  
van hulpdiensten is het absoluut noodzakelijk om de toegangswegen naar het clubhuis vrij te laten.  
Om te parkeren kan gebruik worden gemaakt van (1) de parkeerplaats bij sporthal De Landvliethal,  
(2) parkeerplaatsen achter het derde veld, te bereiken via de Heerenlaan, (3) bij zwembad De Hazelaar, 
(4) langs het Oostvaartpad. Langs het Oostvaartpad zijn 25 parkeerplaatsen aangelegd die zowel te 
gebruiken zijn voor bezoekers van tennisvereniging Tehado als van voetbalvereniging Hazerswoudse 
Boys. Voorts zijn er rondom het complex twee fietsenstallingen om fietsen in te plaatsen.

Fietsenstalling

We doen een dringend 
beroep op iedereen om 
zijn of haar fiets, scooter, 
brommer en dergelijke er 
te stallen.

Algemene informatie (vervolg) 
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Administratie en financiën 
 
Regels voor betalingen

Gebruikelijk is dat de contributie wordt betaald 
via een automatische incasso, welke begin 
 oktober wordt afgeschreven. Voor de overige 
leden die hiervan geen gebruik wensen te maken 
geldt dat de contributie voor 31 oktober 2022 
betaald dient te zijn. Als er voor 1 november 2022 
niet is betaald, zal er vanaf die datum niet meer 
gevoetbald kunnen worden. (Laat het niet zover 

komen). Graag wil ik je op het betalingsgemak 
wijzen van een automatische incasso. Stuur je 
bankgegevens per e-mail naar: 
penningmeester@hazerswoudseboys.nl. 

Je maakt het voor jezelf een stuk makkelijker en 
je helpt de vereniging de administratieve lasten 
te verminderen. 

Verzekeringen

De KNVB heeft voor haar leden 
en vrijwilligers (niet leden) 
van verenigingen een twee-
tal collectieve verzekeringen 
gesloten.

(1) Ongevallen en overlijden
De leden en vrijwilligers (niet 
leden), die incidenteel werk-
zaamheden voor de vereniging 
verrichten, zijn verzekerd voor 
ongevallen en overlijden als 
aanvulling op de eigen verze-
kering. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan aanvullende 
behandelingen bij een fysio-
therapeut. Stel uw eigen 
verzekering vergoedt niet alle 
benodigde behandelingen. De 
aanvullend benodigde behan-
delingen kunt u tot een maxi-

mumbedrag alsnog vergoed 
krijgen via deze verzekering. 
De benodigde formulieren zijn 
via de penningmeester  van de 
vereniging te verkrijgen. Bij een 
ongeval is het wel noodzakelijk 
dat alle nota’s worden bewaard 
en kunnen worden overlegd. 
Schade aan brillen, uitneem-
bare gebitsprothesen, kleding 
en inkomstenderving, huur/
koop van krukken, reiskosten 
en dergelijke worden niet ver-
goed.

(2) Aansprakelijkheid
Een collectieve aansprake-
lijkheidsverzekering dekt de 
schade (letsel- en zaakschade, 
inclusief vervolgschade) van 
de leden en vrijwilligers (niet- 
leden), toegebracht aan derden 
tijdens alle clubactiviteiten.

Opgelegde boetes

Opgelegde boetes uit hoofde 
van boekingen of van gele of 
rode kaarten dienen door de 
betrokken speler zelf te worden 
betaald. Deze betaling dient 
 uiterlijk een maand na ont-
vangst van het door de vereni-
ging toegezonden bericht te 
geschieden. Bij overschrijding 
van deze betalingstermijn zal 
tot uitsluiting van wedstrijden 
en trainingen worden over-
gegaan.

Leo van der Pot, 
penningmeester

Contributie seizoen 2022-2023

SENIOREN   € 230,50
JO18/JO19   € 186,60
JO16/JO17  € 174,40
JO14/JO15   € 162,40
JO12/JO13   € 151,00
JO10/JO11  € 142,50
JO6/JO9  € 123,25

Het 3e jeugdlid van een gezin krijgt 50% korting en het 4e jeugdlid is gratis.  
Uw contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL98RABO0325937885 t.n.v. Hazerswoudse Boys. 

ZAALVOETBAL , per team: € 1.200,00  

NIET SPELENDE LEDEN/HUMMELS  €   50,00

DONATEURS  €   25,00
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Ledenadministratie 
 
Leden van verdienste

Erik Bos; Adriaan de Gelder; Ton van Veen; Aart Jan Lourier; Piet Zandbergen; Piet Rademaker; 
Bram van Elswijk; Meinte Cok; Peter van de Werken; Paul Boot; Clementine Lourier; Martin van Soest; 
Nico Stolwijk; Herman Kroon; Brenda van Zanten;  Marko Roeloffs; Bert Bogerman; Aad van Elswijk; 
Jan de Bruin; Jan Schouten; Jeroen van de Werken; Peter Versteeg.

Ereleden

Martin Fase; Dick Zaal; Jan Schellingerhout; Pim Toor;Piet Swart; Joop Huisman; Dick van Vliet; Joop de 
Gelder jr; Leo van der Pot; Rienk Poot; Jos Lourier; René van Tol; Aad Schoemaker; Rens van Nierop.

Vrijwilliger van het jaar   

In het seizoen 2021-2022 zijn 3 vrijwilligers uitgeroepen tot 
vrijwilligers van het jaar:
- Stefan Schipper (scheidsrechterszaken)
- Jeroen van Leijden (wedstrijdsecretaris / coördinator overige 
senioren)
- Marjon Warmerdam (jeugdcoördinator)

Donateurs

Iedereen die de club een warm hart toedraagt, maar geen lid is van 
de vereniging kan Hazerswoudse Boys steunen door donateur te 
worden. Het minimumbedrag voor 2022-2023 bedraagt € 25,00. 
 Opgeven kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl   
onder vermelding van naam, adres, woonplaats. Arlette Moerland verzorgt onze ledenadministratie.  
Zij is bij voorkeur per mail bereikbaar via: ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl.
 
Wijzigingen

Wijzigingen in adresgegevens of andere mutaties dienen per e-mail of schriftelijk aan de leden-
administratie te worden doorgegeven.
 
Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap 2023 moet schriftelijk geschieden voor 15 juni 2023 bij de leden-
administratie en kan pas ingaan aan het einde van het boekjaar (30 juni). Niet tijdig opzeggen houdt 
automatisch in, dat de contributie voor het gehele volgende seizoen verschuldigd blijft. Het bestuur kan 
in dringende gevallen, op een gemotiveerd schriftelijk verzoek van het lid, besluiten hiervan af te wijken.
 
Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier dat op de website is te downloaden  
(zie kopje ‘wordt clublid’ op de site). Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend kan deze worden 
gemaild: ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl. 
Inleveren in de commissiekamer kan ook, maar er moet dan rekening gehouden worden met een langere 
verwerkingstijd.
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Communicatie 
 
Nieuwsbrief

Halverwege het seizoen 2019-2020 is de Nieuwsbrief geïntroduceerd ter vervanging van het traditio-
nele clubblad. Een nieuwsbrief is flexibeler dan een clubblad en is daarom ideaal om actuele informatie 
onder de leden te verspreiden. De “Sportvriend” nieuwsbrief heeft geen deadlines maar verschijnt als er 
voldoende nieuws te melden is. 

Elke nieuwsbrief wordt uiteraard op de website geplaatst maar daarnaast ontvangen de leden ook een 
e-mail met een bericht met een link naar de nieuwsbrief. Zo blijven de leden op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen de club ook als ze niet al te vaak bij de club zelf verschijnen zoals afgelopen 2 
seizoenen helaas het geval was.

Heeft u opmerkingen over de nieuwsbrief of suggesties stuur dan een bericht naar: 
nieuwsbrief@hazerswoudseboys.nl .

Sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, blogs zijn in een hele korte tijd uitgegroeid tot 
 belangrijke communicatiemiddelen, waarmee heel snel met persoonlijke boodschap-
pen of laatste nieuws grote groepen mensen kunnen worden bereikt. Hazerswoudse 
Boys heeft een facebook- en twitteraccount. Wij proberen u zoveel mogelijk up-to-date 
te houden met al het nieuws van onze vereniging.  
‘Vind onze vereniging leuk’ ; ook op Facebook!

Bij vrijwel alle wedstrijden van het eerste team is een twitter commentator aanwezig 
en doet daar snel en adequaat verslag van. Zo hoeft u ook op afstand niets te missen 
van de wedstrijden van Hazerswoudse Boys 1.

Zoek op FaceBook naar Hazerswoudse Boys en op Twitter naar HazBoys1
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Communicatie (vervolg) 
 
Programmaboekje eerste elftal

Het programmaboekje wordt uitgegeven bij de 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal en wordt 
verzorgd door het Gilde 
der Gulle Gevers. Het 
wordt bij de entree gratis 
uitgedeeld aan de bezoe-
kers. De inhoud bestaat 
uit een woord vooraf over 
de wedstrijd, opstellingen 
van beide teams en de 
stand in de competitie.

Club TV

Tijdens wedstrijddagen draait Club TV op de 
tv-schermen in de kantine. Hierop is informatie te 
vinden over de wedstrijden van de teams van Ha-
zerswoudse Boys van die zaterdag. Gedurende de 
dag verschijnen ook de uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden op Club TV. Daarnaast zal er andere 
actuele informatie te zien zijn vanuit de club en 
overige media.

Website hazerswoudseboys.nl

Op onze website kunt u terecht voor  
het laatste nieuws en andere wetenswaardighe-
den. Zo vindt u er informatie over de teams, het 
wedstrijdprogramma, de organisatie van de ver-
eniging, vrijwilligersroosters (zoals: schoonmaak, 
bar- en keukendienst) en hoe u lid kunt worden.  
Ook wordt op continue basis de verenigingsagenda 
actueel gehouden. Voldoende reden dus om re-
gelmatig even een kijkje te nemen. Elk team heeft 
daarnaast een eigen team pagina op de website en 
zij kunnen zelf wedstrijd verslagen en foto’s plaat-
sen.

 

Presentatiegids

Jaarlijks komt een presentatiegids uit (dit jaar 
voor de veertiende keer), waarin de eerste elf-
tallen  (heren en dames) worden voorgesteld en 
waarin u een schat aan informatie kunt vinden. 
Het is een echt bewaarexemplaar. Alles wat er te 
 weten valt over de vereniging, kunt u vinden in 
de  presentatiegids. 
Van de inrichting van 
bestuur tot infor-
matie over kleding 
en sponsoring. De 
presen tatiegids 
wordt digitaal be-
schikbaar gesteld via 
de website.

10



 Terugblik op het vorige seizoen 

We zijn het seizoen begonnen met 2 selectie elf-
tallen, doordat het seizoen daarvoor door Corona 
niet op een normale manier beëindigd was wisten 
we niet hoe onze spelers ervoor zouden staan. In 
de voorbereiding bleek al snel dat veel spelers er 
hard aan moesten trekken om weer wedstrijdfit te 
worden. In enkele oefenwedstrijden en vooral in de 
bekerwedstrijden werd hieraan gewerkt. De com-
petitie van het 1e elftal speelde zich af in 4C, dit 
was een competitie met bijna allemaal onbekende 
tegenstanders uit de regio Gouda. Eigenlijk wa-
ren alleen ASW, Moerkapelle en Floreant voor ons 
bekende clubs.

Het 1e elftal begon sterk aan de competitie en 
heeft het hele seizoen bij de bovenste vijf meege-
draaid. Het was een seizoen waarin we te maken 
kregen met meerdere blessuregevallen binnen de 
selecte hierdoor was het wekelijks een puzzel om 
twee selectie elftallen op de been te krijgen. In de 
praktijk is het veel voorgekomen dat we wedstrij-
den van het 2e elftal hebben moeten verzetten 
omdat we niet over genoeg spelers beschikten. 
Aan het eind van het seizoen bleek het 1e elftal de 
goede lijn vastgehouden te hebben en hierdoor zijn 
ze op de derde plek geëindigd. Deze plek gaf recht 
op deelname aan de nacompetitie. We speelden 
hiervoor in de 1e ronde uit tegen SCH’44 uit Har-
melen. Helaas konden we deze tegenstander in 
de tweede helft niet bijhouden en verloren we met 
5-1. Hierdoor waren we gelijk uitgeschakeld.

We hebben aan het eind van het seizoen afscheid 
genomen van Leo de Ruiter, hij heeft na meer dan 
300 wedstrijden in het 1e gespeeld te hebben be-
sloten om lager te gaan voetballen. Daarnaast heeft 
ook verzorgster Jolande Verdonk aangegeven te zul-
len stoppen. Na 17 seizoenen onze spelers verzorgd 
te hebben gaat ze het nu rustiger aan doen. Helaas 
werden we ook geconfronteerd met het overlijden 
van Dick Smits, hij kon de strijd met zijn zieke li-
chaam niet winnen en overleed op 62 jarige leeftijd. 
We zullen hem verschrikkelijk missen.

Het afgelopen seizoen is gebleken dat een tweede 
elftal op selectieniveau op dit moment niet haal-
baar is, hierdoor hebben we besloten om volgend 
seizoen alleen het 1e elftal als selectieteam te be-
schouwen. Leiders Enrique Siegers, Joop de Gelder 
en trainer Gertjan Schellingerhout worden bedankt 
voor hun inzet.

Seizoen 2022 – 2023

Het nieuwe seizoen wordt dus gestart met alleen 
het 1e elftal als selectieteam. De spelersgroep is 
aan de kleine kant, gelukkig zullen spelers uit het 
nieuwe 2e elftal aansluiten bij de trainingen en zijn 
zij ook bereid om tijdens de wedstrijden hun steen-
tje bij te dragen. Trainer Wilco Wapenaar gaat zijn 
vijfde seizoen in als hoofdtrainer, hij wordt geas-
sisteerd door Jeffrey Kastelein en Marco Zaal. We 
zijn nog op zoek naar een leider en een verzorg(st)er 
voor het 1e elftal. De keepers worden ook dit sei-
zoen getraind door Kawa Hisso van MHD Keepers-
school.

Presentatie Heren 1 
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Nieuws over tegenstanders 1e elftal 

We zitten dit seizoen weer in 4A, de 
zogenaamde Leidse 4e klasse. Hierin 
komen we veel oude bekenden tegen 
maar ook enkele clubs die we nog 
nooit in competitieverband bestreden 
hebben.

Meerburg
De club uit Zoeterwoude probeert al 
enkele jaren te promoveren naar de 
derde klasse. Ook afgelopen seizoen 
haalden ze de nacompetitie maar 
werden ze uitgeschakeld. Trainer Jelle 
Korbee heeft weer enkele nieuwe 
spelers tot zijn beschikking en we gaan 
zien waar dat toe leidt.

BSC’68
Het is al een hele tijd geleden dat we 
samen met BSC’68 in de competitie 
zaten. Dit is weer een echte derby en 
zal veel publiek opleveren. BSC’68 
heeft afgelopen seizoen ook de nacom-
petitie gehaald maar werd uitgescha-
keld in de finaleronde. Dit seizoen 
staan ze onder leiding van nieuwe 
trainer Abdullah Sari.

SV Kickers’69
De club uit Leimuiden draait al weer 
enkele jaren mee in de zaterdag vierde 
klasse. In het verleden hebben we 
mooie wedstrijden tegen hun gespeeld. 
Ze staan dit seizoen onder leiding van 
een nieuwe trainer, Dennis Bos. 

LSVV’70
De studentenclub uit Leiden is altijd 
een leuke tegenstander om tegen te 
voetballen. Het is voor hen elk seizoen 
een verrassing hoe hun selectie er uit 
gaat zien. Hun thuiswedstrijden spelen 
ze op de accommodatie van UVS.

Nicolaas Boys
De club uit Nieuwveen heeft 2 jaar 
geleden de overstap gemaakt vanaf de 
zondag. Onze jeugdteams hebben re-
gelmatig tegen Nicolaas Boys gespeeld 
maar voor het 1e elftal wordt het de 
eerste ontmoeting in competitiever-
band. Het is net als ons een dorpsclub 
en zij spelen in een groen-zwart verti-
caal gestreept shirt.

NSV’46
De club uit Noorden is een speciale te-
genstander voor ons. Zij zijn ook enkele 
seizoenen geleden overgestapt vanaf 
de zondag. Hun trainer is voor ons zeer 
bekend, Robert Swart. Robert gaat zijn 
derde seizoen in als hoofdtrainer. We 
kijken uit naar de ontmoetingen met 
NSV’46.

Roodenburg
Deze club uit Leiden noord speelt al 
jaren in de 4e klasse A. Het is vaak een 
team met veel jonge spelers. Rooden-
burg vierde afgelopen seizoen haar 
95-jarig bestaan.

SJC
De club uit Noordwijk heeft al jaren 
naast haar zondag afdeling ook een 1e 
elftal op de zaterdag. Dit team speelt 
haar thuiswedstrijden om 16.00 uur. 
Afgelopen seizoen eindigden ze in de 
middenmoot. Rob Timmermans is de 
trainer van SJC zaterdag 1.

SJZ
Ook deze tegenstander uit Zoeterwou-
de is een goede bekende van ons. We 
zouden dit ook een derby kunnen noe-
men. SJZ heeft afgelopen seizoen ook 
de nacompetitie behaald maar werden 
uitgeschakeld door Be Fair. Trainer Arie 
van Duijn zwaait al meerdere jaren de 
scepter in Zoeterwoude dorp.

Teylingen
De club uit Sassenheim heeft vorig 
seizoen voor het eerst op zaterdag 
gespeeld. Zij stonden bijna het hele 
seizoen bovenaan maar door een 
nederlaag in de een na laatste com-
petitiewedstrijd tegen SJZ werden ze 
uiteindelijk 2e achter Koudekerk. In de 
nacompetitie verloren ze van BSC’68.

Warmunda
Deze club uit Warmond draait alweer 
jaren mee in de zaterdag 4e klasse. Ze 
versterken zich vaak met spelers die 
het niet redden bij de grote clubs in de 
Bollenstreek. 

Woubrugge
Woubrugge had het afgelopen seizoen 
veel moeite om zich te handhaven. Uit-
eindelijk behaalden ze genoeg punten 
om niet naar de 5e klasse te degrade-
ren. Ze staan dit seizoen onder leiding 
van Willem Lok, die wij uit het verleden 
nog kennen als trainer van WDS en 
Floreant.

Zevenhoven
Zevenhoven is een ploeg die wij ook 
niet vaak als competitietegenstander 
gehad hebben. Ze staan dit seizoen 
onder leiding van nieuwe trainer Danny 
ter Hoeve. Ze spelen in een geel shirt 
en rode broek.
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Presentatie Heren 1 (vervolg) 

Het zwartwitte hart huilt en moet weer enthousiast kloppen

Terugblik en vooruitblik van hoofdtrainer Wilco Wapenaar 

 Het huilen heeft natuurlijk alles te maken 
met het overlijden van mijn voetbalvriend Dick 
Smits, waarmee ik kon lezen en schrijven. Het 
enthou siast kloppen wordt ingegeven door de 
wetenschap dat Dick heel graag nog samen het 
seizoen 2022-2023 wilde ingaan. En dat gaan we 
doen, omdat ik de overtuiging heb dat “Nummer 
12” elke wedstrijd zal meekijken en juichen als zijn 
jongens een doelpunt scoren. Dick, ik hoop dat je 
vaak zal juichen!!

We zijn weer teruggekeerd in de 4e klasse A en dat 
betekent dat ik tijdens mijn 5e en laatste seizoen 
bij de Hazerswoudse Boys mag gaan genieten van 
onze spelers tijdens de derby’s tegen onder andere 
Meerburg, SJZ, BSC ’68 en “Snack” zijn NSV’46. 
Wie dat ook gaat doen is Aad van Elswijk. Aad 
heeft zich aangesloten bij de begeleiding van het 
1e elftal en de oud-spits van de Boys is, met zijn 
kennis van het mooiste spelletje dat er bestaat, 
een welkome aanvulling. Die begeleiding van het 
eerste elftal heeft nog wel een verzorg(st)er no-
dig. Zoals bekend is Jolande er mee gestopt en de 
spreekwoordelijke leegte die zij achterlaat is nog 
niet gevuld. Wie gaat dat doen?

Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij na-
competitie weten te behalen. Helaas duurde dat 
maar 1 wedstrijd omdat wij verloren van SCH’44. 
Toen is gebleken dat 18 basiswaardige spelers niet 
voldoende zijn om een seizoen met promotie te 
bekronen. Bij de eerste wedstrijd van de nacom-
petitie misten we meerdere spelers en dat gemis 
deed zich zeker gelden. Van die 18 spelers zijn 
Leo de Ruiter (voetbalpensioen) en Jochem van 
Vliet (kruisbandblessure) gestopt met selectie-
voetbal. Daarnaast is Vito Martens nog wachtende 
op zijn knie-operatie en na die operatie heeft hij 
nog enkele maanden nodig om weer wedstrijdfit te 
zijn. De spoeling wordt dus erg dun en elke bles-
sure, schorsing of vakantie zal van invloed zijn op 
de speelwijze en resultaten van ons Vlaggenschip. 
 Gevrijwaard van deze negatieve elementen ben 
ik ervan overtuigd dat we minimaal weer na-
competitie zullen gaan spelen. 

Ik wens een ieder weer een sportief en succesvol 
seizoen toe! 

#HazBoysAreGrowing
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Achterste rij vlnr:
Joost Dannenberg, Nick Moerland, Tyler van Buuren, 

Sam Timmermans, Jari Meertens, Glenn Bennis

V. & A.V. HAZERSWOUDSE BOYS
HEREN SELECTIE 2022-2023
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Staand middelste rij vlnr:
Marco Zaal ( assistent trainer), Wilco Wapenaar ( hoofdtrainer), Ties Tijssen, 

Jelle Nieuwhof, Silvester Blonk, Beau Gordijn, Ivo Vogelaar, Robbie Kraan, 
Aad van Elswijk (leider), Jeffrey Kastelein ( assistent trainer)

Zittend vlnr:
Pim van Wieringen, Justin Meijer, Vito Martens, Stan van Meurs, Patrick van de Reest, 

Justin van Vliet,Royce Ravensbergen, Tom Roeloffs

V. & A.V. HAZERSWOUDSE BOYS
HEREN SELECTIE 2022-2023
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Presentatie Vrouwen 1 

Nieuwe competitievormen

Vorig seizoen is er eindelijk wel een volledige 
competitie gespeeld. Nou ja, in ieder geval bij 
vrouwen 1. Bij vrouwen 2 vielen er dusdanig veel 
teams uit in de competitie dat er van regelmaat 
in de wedstrijden niets te zeggen was helaas. Ons 
geluk daarbij was dat de speelsters van vrouwen 
2 konden helpen het team van vrouwen 1 aan te 
vullen. Na een rommelige start en helaas toch ook 
een iets langere winterstop door corona is vrouwen 
1 uiteindelijk netjes bovenin de middenmoot 
geëindigd. 

Bij vrouwen 1 hebben wegens werk en studie 
drie speelsters (Bente Meershoek-Stoop, Anne 
van Staveren en Elise Bosman) helaas moeten 
besluiten te stoppen met voetballen. Sanne de Vos 
en Tessa van Oijen zijn gelukkig (weer) aangesloten 
waardoor de schade beperkt blijft.

Bij vrouwen 2 zijn Manon van Tol en Daisy van Vliet 
gestopt. Chenel Arnoldus welke al actief was als 
trainster van ons jongste meiden team heeft zich 
bij vrouwen 2 aangemeld om te gaan voetballen.

De KNVB heeft gemeend de competities van 
de vrouwen in West I en West II te moeten 
optimaliseren. Daarbij hebben ze besloten om 
de vierde en vijfde klasse samen te voegen. De 
voornaamste reden voor deze beslissing is het 
kleiner maken van de reisafstanden en uiteindelijk 
na twee reeksen gelijkwaardige competities te 
creëren. Dit betekend dat zowel vrouwen 1 als 
vrouwen 2 in de 4e klasse uit gaan komen. 

Dave van der Zwet heeft nog een jaar 
bijgetekend als trainer/coach van vrouwen 1 en 
Clementien Lourier gaat de functie van assistent 
scheidsrechter weer bekleden. Bij vrouwen 2 
heeft Gertjan Groen aangegeven het nu echt 
wel een keer mooi te vinden. Het zal wennen 
worden zonder hem in het vrouwenvoetbal bij de 
Hazerswoudse Boys na al die jaren. Na een lange 
stilte meldde Wim van Leeuwen zich aan om 
samen Lisanne Helmus de trainingen te verzorgen. 
Wim is zelf al heel lang actief als speler bij vv 
Koudekerk én zag onze oproep via Instagram 
voorbij komen en werd enthousiast om met deze 

groep meiden aan de slag te gaan als trainer. 
Debbie Lourier vult de functie van leidster weer in 
dit seizoen.

Vooruitblik door de trainer 

Dave van der Zwet 
gaat zijn 8e seizoen 
in als trainer van 
vrouwen 1. We zijn heel 
benieuwd wat de nieuwe 
gecombineerde 4e 
klasse ons gaat brengen. 
De spelersgroep is nog 
steeds niet heel ruim, 
dus samenwerking met 
vrouwen 2 zal hierin 
zeker ook weer een 
belangrijke rol spelen.

 
Vrouwen 1 zit in klasse met weer veel ‘onbekende’ 
teams? Wat verwacht je van deze klasse?

De KNVB heeft ervoor gekozen om dit jaar 
de vierde en vijfde klasse samen te voegen 
in de najaarscompetitie. Mijn verwachting is 
dat er hierdoor grote niveauverschillen zullen 
zijn tussen de teams. Deze indeling is goed 
voor de kilometertellers in de auto’s want de 
tegenstanders zitten niet om de hoek, dit in 
tegenstelling tot één van de doelstellingen voor 
deze nieuwe opzet. Ik verwacht wel dat wij bij de 
betere teams zullen zitten en mee gaan doen voor 
de bovenste plaatsen. 
Na de winterstop zullen de competities ingedeeld 
worden op basis van de eindstanden van de 
najaarscompetitie. Ik denk dat de teams dan meer 
aan elkaar gewaagd zullen zijn. En ook hier denk ik 
dat we bovenin mee moeten kunnen doen.
We hebben een leuke, gezellige groep met genoeg 
kwaliteit voor deze klasse dus we gaan er een mooi 
seizoen van maken!

Dave van der Zwet
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Vrouwelijke speelsters 

Het draait zeker niet alleen om Vrouwen1. Want 
zonder vrouwen 2, de meisjes in de jeugd en de
steun van de dames van het Rosé team redden de 
dames het niet. Continuïteit en saamhorigheid
is belangrijk. Daarom proberen we regelmatig wat 
voor én met alle vrouwelijke leden van de
vereniging te organiseren. Afgelopen seizoenen 
is dit door de Corona helaas niet van de grond 
gekomen, maar we gaan dit seizoen weer een 
nieuwe poging doen. Het Rosé team is helaas nog 
weinig actief, maar we hopen dat daar ook weer 
meer enthousiasme voor ontstaat.

We zijn heel blij te kunnen melden dat er dit 
seizoen weer twee meisjesteams uitkomen in 
competitieverband. De MO11 van vorig jaar is 
doorgeschoven naar de MO13. Dit betekend dat de 
meiden voor het eerst op groot veld gaan spelen, 
dit zal in beginsel best spannend en uitdagend 
zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de 
meiden er met elkaar een fantastisch seizoen van 
gaan maken. 

Nieuw dit seizoen is de MO20. Eind seizoen 
2021-2022 meldde zich een aantal enthousiaste 
meiden die graag wilden gaan voetballen. Na wat 
gesprekken over de mogelijkheden én wederzijdse 
verwachtingen is dit tot een team gekomen. 
Helaas kwamen we nog niet aan voldoende 
speelsters om als elftal te starten, maar met 
de nieuwe competitievorm van de KNVB was 
daar een oplossing voor. De KNVB is dit seizoen 
voor MO13 tm MO20 in de categorie B gestart 
met een flexibele wedstrijdvorm. De standaard 
wedstrijdvorm is 11 tegen 11, maar er is ook een 
mogelijkheid om 9 tegen 9 te voetballen. Uitwijken 
mag alleen als een team minder dan 12 speelsters 
beschikbaar heeft. Het veld wordt dan in lengte en 
breedte iets verkleind. Wij starten dus als 9-tal en 
hopen snel meer meiden enthousiast te maken en 
zo spoedig over te stappen naar wedstrijden als 
11-tal.

Interesse om te komen voetballen óf denk jij op 
wat voor manier dan ook een bijdrage te kunnen 
leveren aan het meisjes- en vrouwenvoetbal bij 
de Hazerswoudse Boys, meld je dan bij 
Brenda van Zanten (0652351103 / 
dames@hazerswoudseboys.nl).
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Staand boven vlnr: 
Debbie Lourier, Lieke van Dorp, Pascal Bruines, Giselle Meenhorst,  

Diony van Wijk, Suus Kooter, Amber Kooter, Arlette Moerland

Staand midden vlnr: 
Wim van Leeuwen, Evi Noordman, Rianne Broekhuizen, Merel Schrameijer, Chenel Arnoldus, Aimée Stok, 

Danielle vd Werf, Tirza vd Hoek, Fleur Boer, Sanne de Vos, Gwen Vreeswijk, Dave vd Zwet, Clementien Lourier

V. & A.V. HAZERSWOUDSE BOYS
VROUWEN 2022-2023
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Zittend vlnr: 
Anne vd Meer, Nadine Kraan, Saskia Jacobs, Sabine Knibbe, Daisy Hoogendoorn,  

Zoë Rijsdam, Julia Wortman, Loïs Hofkamp, Majlen Spruijt

V. & A.V. HAZERSWOUDSE BOYS
VROUWEN 2022-2023
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1e elftal

Beau Gordijn
Justin Meijer
Ties Tijssen
Patrick van der Reest
Ivo Vogelaar
Robbie Kraan
Nick Moerland
Tyler van Buuren 
Jari Meertens
Glenn Bennis
Silvester Blonk
Sam Timmermans
Justin van Vliet
Royce Ravensbergen
Stan van Meurs
Jelle Nieuwhof
Joris van Zanten    

Begeleiding 1e elftal 

Hoofdtrainer 
Wilco Wapenaar

Leider
Aad van Elswijk

Ass. trainers
Jeffrey Kastelein 
Marco Zaal

Keeperstrainer  
Kawa Hisso

Verzorger 
Jurrian Gerritsen

Representatieve taken  
Alexander van de Berg

2e elftal

Max Bogerman 
Dylan Moerland 
Roy van der Voort 
Pim van Wieringen 
Ton Borst 
Alex Timmermans 
Ward Kooter 
Lennart Hartman   
Mitchel Ooms 
Joost Kerkvliet 
Thomas Groot 
Bart van der Salm 
Tom Roeloffs 
Nino Martens 
Sven Vreeswijk 
Thijs Kooter 
Harm van Veen 
Igor Pielanen 
Daan Tijssen  

3e elftal

Menno Nieuwhof
Rens Louwers
Jan de Groot
Yon de Jong
Remon Kerkhof
Gert Kerkvliet
Niels Kraan
Barry van Leeuwen
Joost Rotteveel
Bob Vertegaal
Wijnand Voets
Jim van Wieringen
Ruben Windhorst
Stefan Schipper
Frank Moerland
Arjan Hassefras
Victor van Bruggen
Wesley van der Voort
Mike Poot
Nicky Verhagen
Koen Plaisier
Leo de Ruiter  
Firat Sivirdag
Nique van Holstein
Bart Sol
Fons van Nierop
Xander Boot

Teamsamenstelling senioren
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4e elftal

Steef de Bruin
Boaz Tijssen
Brent Visser
Nout Stolwijk
Joost Noordam
Mathijs Knibbe
Chiel van der Salm
Robbert Hartman
Ruben Verbeij
Xafier de Ruiter
Frank Noordam
Koen Kloppenburg
Jarno van Aalst
Boaz van Vliet
Jeffrey Jansen
Sven Siegers 
Roy Adegeest
Patrick Huijssteden de Wit
Mohamed Labadidi
Lucas Smits
Sebastiaan Vermeer

35+ 1

Rick vd Berg
Dick Bruines
Guido Cohen
John Edes
Dennis van Egmond
Marien Gordijn
Gert-jan Schellingerhout
Ruud Melchers
Rene van Tol
Dion van Tongeren
Marco Vleeschdraager
Tommy Voets
Aede van der Weij
Jeroen vd Werken
Vincent van Zanten
Erik van Tol
Richard van Zanten
Stefan Wesselingh

Rose dames

Karen Bruines
Yvonne de Boer
Linda Hoek
Arja Huisman
Clementien Lourier
Annemieke Smits
Rina van Velzen
Esther Paardekooper
Petra Lourier

Zaalteam

Tom Roeloffs
Stan van Meurs
Jari Meertens
Collin van Haastrecht
Joris van Zanten
Mark Louwers
Joost van Dijke
Pim Schoonwater
Pim van Wieringen

Vrouwen 1

Aimée Stok
Amber Kooter
Tessa van Oijen
Arlette Moerland
Daisy Hoogendoorn
Evi Noordman
Julia Wortman
Kirsten Straathof
Majlen Spruijt
Merel Schrameijer
Nadine Kraan
Sabine Knibbe
Tirza van den Hoek
Fleur Boer
Sanne de Vos

Trainer/coach 
Dave van der Zwet

Leider:
Clementien Lourier

Keeperstrainer: Kawa Hisso

Vrouwen 2

Anne vd Meer
Danielle vd Werf
Diony van Wijk
Martine de Vries
Feline Meenhorst
Giselle Meenhorst
Gwen Vreeswijk
Heather van Leeuwen
Lieke van Dorp
Manon Maas
Pascal Bruines
Rianne Broekhuijzen
Saskia Jacobs
Suus Kooter
Zoë Rijsdam
Loïs Hofkamp
Chenel Arnoldus

Trainer/coach: Lisanne Helmus

Trainer: 
Wim van Leeuwen

Leider: Debbie Lourier

Keeperstrainer:
Kawa Hisso   

Teamsamenstelling senioren
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Zaalvoetbal 

Wedstrijdsecretariaat 

Het zaalvoetbalteam van 
Hazerswoudse Boys is af-
gelopen seizoen kampioen 
geworden in de 4e klasse. 
Dit seizoen gaan ze proberen om bovenin mee 
te draaien in de 3e klasse. De thuis wedstrijden 
worden gespeeld in de Ridderhof in Koudekerk 
aan den Rijn. Stan van Meurs is aanvoerder en 
contactpersoon van het zaal voetbalteam.

Voor zaalvoetbal is een apart lidmaatschap ver-
eist. De contributie voor het zaalvoetbal moet als 
team worden betaald (zie contributieoverzicht op 
pagina 7). Het is mogelijk om zowel lid te zijn voor
veldvoetbal als voor zaalvoetbal.

Wil je zelf ook een zaalvoetbalteam oprichten en
voor Hazerswoudse Boys uitkomen, zorg dan dat
je minimaal 7 spelers kunt vinden om een team te
vormen. Heb je geen team maar wil je jezelf wel
individueel opgeven voor zaalvoetbal dan kan je
als voorlopig lid worden geregistreerd en gaat je
lidmaatschap in wanneer er ruimte is gevonden in 
een team.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden of 
heb je een team of wil je je individueel opgeven 
stuur dan een e-mail naar: 
technischezaken@hazerswoudseboys.nl 
of neem contact op met 
Joop de  Gelder (06-2678 3100).

De wedstrijdsecretaris zorgt in samenwerking 
met de coördinatoren en de begeleiders ervoor 
dat spelers weten waar en wanneer de volgende 
wedstrijd wordt gespeeld. De wedstrijdsecretaris 
regelt vriendschappelijke wedstrijden, regelt het 
verzetten van competitiewedstrijden en geeft dit 
door aan de betreffende trainer / begeleider. Er is 
een wedstrijdsecretaris voor:
• de jeugdafdeling Roel Pannebakker
• de seniorenelftallen (heren) Jeroen van Leyden
• de dames Brenda van Zanten

De toernooien voor de jeugd worden geor-
ganiseerd door de toernooicommissie, deze 
 commissie bestaat uit Sabine Knibbe, Evi 
 Noordman en Merel Schrameijer

De indelingen van de velden en de kleedkamers 
worden wekelijks via het publicatiebord bij de 
ingang van de kantine kenbaar gemaakt. De 
wedstrijdsecretarissen van de vereniging zijn 
contactpersoon naar de verschillende af delingen 
van de KNVB. Het is dus niet toegestaan om 
individueel contact op te nemen met de KNVB 
omtrent informatie over wedstrijden, wijzigingen 
en dergelijke.

Wedstrijdprogramma

Op de website staat het wedstrijdprogramma 
voor de eerstvolgende weken. Ook kondigt de 
begeleider van het team in de week voor de 
volgende wedstrijd per mail of groepsapp de 
volgende wedstrijd aan en het tijdstip dat u wordt 
verwacht.

Afgelastingen

Indien u twijfelt of de wedstrijd doorgang vindt, 
is de gemakkelijkste manier om de website www.
hazerswoudseboys.nl te raadplegen. Hierop is de 
meest actuele informatie te vinden over de wed-
strijden van alle teams van Hazerswoudse Boys.
Voor algehele afgelastingen kunt u terecht op 
Teletekst pagina 603. Dit betekent het opschorten 
van het voetbalprogramma voor complete delen 
van de competitie. Algehele afgelasting van het 
zaterdag- en/of zondagamateurvoetbal betekent 
automatisch dat ook alle wedstrijden, die door 
de districten van de KNVB worden georganiseerd, 
zijn afgelast. In de media zal per district melding 
worden gemaakt voor welke categorieën wedstrij-
den zijn afgelast. Voor Hazerswoudse Boys moet 
u letten op district West II van de KNVB.

22



Scheidsrechterkorps 

Zonder scheidsrechters geen voetbal! Scheids-
rechters zijn onmisbaar en daarom zijn we als 
vereniging blij dat er ook dit jaar weer een mooi 
scheidsrechterskorps klaar staat om ook dit 
seizoen weer alle wedstrijden in goede banen te 
leiden. Onze scheidsrechters fluiten altijd met 
veel plezier en het is daarom ook belangrijk dat 
de leden en gasten met respect omgaan met onze 
scheidsrechters. 
Ondanks dat er al een groot aantal vrijwilligers 
actief is zijn we nog op zoek naar extra scheids-
rechters. De leden van de vereniging zijn natuur-
lijk lid geworden om te voetballen, maar 
de  Hazerswoudse Boys is van mening 
dat het belangrijk is dat ze ook af en 
toe bereid moeten zijn een jeugdwed-
strijd te fluiten. Dit zorgt voor meer 
wederzijds begrip tussen voetballers 
en scheids rechters en verhoogd de 
spelregel kennis. Tijdens het seizoen 
zal er wellicht een beroep op je worden 
gedaan, dus denk er alvast eens over na 
of het scheidsrechter zijn iets voor jou 
is. Dit helpt de vereniging enorm, want het is na-
tuurlijk vervelend als er voor een wedstrijd geen 
scheidsrechter beschikbaar is.
Beginnende scheidsrechters worden in hun eer-
ste wedstrijden begeleid en gecoacht door een 
ervaren scheidsrechter. Bij voldoende kandida-
ten biedt de vereniging, in samenwerking met de 
KNVB, een scheidsrechterscursus aan. Dit is de 
basisopleiding voor scheidsrechters die op het 
hele veld fluiten. Mensen die interesse hebben 
om zelf wedstrijden te fluiten zijn zeer welkom. 
Daarbij wordt niet verwacht dat u elke week 
beschikbaar bent. Dat mag natuurlijk wel, maar 
ook mensen die af en toe willen fluiten, kunnen 
we goed gebruiken. Daarbij kunt u uiteraard een 
voorkeur aangeven voor een bepaalde leeftijds-
groep. Hazerswoudse Boys zorgt ervoor dat voor 
de scheidsrechters tenues en hulpmiddelen 
beschikbaar zijn. 

Mocht u belangstelling hebben om ook scheids-
rechter te worden, of wilt u daar meer informatie 
over, neem dan contact op met:  Stefan Schipper, 
scheidsrechters@hazerswoudseboys.nl, Telefoon 
06-4830 7763

Voor de vereniging zijn dit seizoen de volgende 
scheidsrechters actief: 
Floris van Leeuwen, Matthijs Knibbe, Herman 
Kroon, Alex Moerland, Don Roubos, Ahmad 
Salaho, Stefan Schipper, Bob Vertegaal,  Marco 
Vleeschdraager, Xander Boot, Jeroen van de 
Werken, Peter van de Werken, Aede van der Wey, 
Martin Zaal, Patrick Zaal, Benno Zintel en Dennis 
van Zonneveld.     

Schorsingen of uitsluitingen 

Als u door de KNVB wordt bestraft, moet u een 
opgelegde boete zelf betalen. U ontvangt dan 
een bericht van de penningmeester. Behalve de 
KNVB kan ook Hazerswoudse Boys een schorsing 
opleggen, bijvoorbeeld voor vandalisme of an-
der wangedrag tijdens een wedstrijd of training 
binnen of buiten het veld. Ook het regelmatig niet 
komen trainen zonder af te zeggen of een achter-
stand in betaling van de contributie kan leiden 
tot het niet opgesteld staan bij de eerstvolgende 
wedstrijd, een overplaatsing naar een lager team 
of zelfs een schorsing. Schorsen is wel het laatste 
wat de vereniging wil, maar als het nodig is, zal 
niet worden geaarzeld om hiertoe over te gaan. 
Dit ter beoordeling van het bestuur. Als een speler 
een directe rode kaart krijgt, dus niet bij twee 
keer geel, wordt deze speler automatisch voor 
de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten. Hierover 
krijgt de speler geen bericht van de KNVB. De uit-
eindelijke sanctie van de KNVB volgt schriftelijk.
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Veldkeuring 

Onze consul Stefan van Vliet is 
verantwoordelijk voor de keuring 
bij wedstrijden uitgeschreven 
door de KNVB en keurt het be-
speelbaar zijn van de velden. De 
keuring heeft tot doel, onder de 
heersende omstandigheden, de 
geschiktheid te bepalen voor het 

spelen van voetbalwedstrijden of te trainen. Dit is 
in het belang van een sportief en vlot verloop van 
de competities en het beperken van de  schade 
aan de velden. Bij de keuring wordt rekening 
gehouden met een aantal factoren die van invloed 
zijn op de bespeelbaarheid van een terrein, zoals:

• de actuele terreingesteldheid
•  voorbije, heersende en komende weers-

omstandigheden
•  het aantal gespeelde en nog te spelen 

 wedstrijden
• de onderhoudstoestand

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om precies aan 
te geven in welke omstandigheden tot afkeuring 
wordt besloten. Bij de terreinbeoordeling moet 
steeds het volgende worden afgevraagd:

1.  Welke gevaren levert bespeling voor de spelers 
op?

2.  Wat is de schade die door bespeling aan de 
velden wordt toegebracht?

Het gaat bij Hazerswoudse Boys niet alleen om de 
wedstrijden en wedstrijdvelden. Alle bovenstaan-
de overwegingen zijn ook van toepassing op de 
veldtrainingen.

Bij gedeeltelijke afgelasting bepaalt de consul 
aan de hand van het aantal gespeelde wedstrij-
den en de zogenoemde voorrangregels, wie wel 
en wie niet speelt. Omdat niet altijd iedereen 
tevreden is met de volgorde bij afkeuring – lagere 
elftallen moeten wijken voor selectie-elftallen, 
terwijl beiden evenveel contributie betalen – is 
het nodig om te weten dat bij afkeuringen een 
bepaalde volgorde dient te worden
aangehouden. De KNVB bepaalt de regels in deze 
en hanteert daarbij een tweetal categorieën.

Categorie A

Dit zijn alle standaardsenioren elftallen, alle 
 senioren in de reserve hoofdklasse tot en met 
reserve 2e klasse, dames tot en met de 3e klasse 
en jeugd JO13 tot en met JO19 van divisie 1 tot 
en met de hoofdklasse. Bij Hazerswoudse Boys 
spelen het 1e elftal en de JO18 in de A categorie.

Categorie B

Alle overige teams en elftallen. De te hanteren 
volgorde komt in het kort neer op het volgende:

•  de wedstrijden van categorie A gaan altijd voor 
op die van categorie B

• bekerwedstrijden vallen in de categorie A (!)
•  binnen dezelfde categorie is het aantal nog te 

spelen competitiewedstrijden van belang

In alle gevallen wordt voorrang gegeven aan 
wedstrijden van een competitie waarvoor 
 periodekampioenschappen gelden. Dit om een 
lange uitloop van de competitie te voorkomen.  
De consul valt bij afgelasting niets te verwijten. 
Hij handelt in uw belang en volgens het opgelegde 
reglement van de KNVB. Dit kan soms betekenen 
dat op een wedstrijddag bepaalde wedstrijden 
worden afgelast
en andere wedstrijden wel door kunnen gaan. 
Wedstrijden op het kunstgrasveld kunnen bijna 
altijd doorgaan, extreme weersomstandigheden 
daar gelaten. Ook voor het kunstgras geldt dat 
wedstrijden van categorie A voorgaan. Dit bete-
kent tevens dat een wedstrijd van categorie A, 
die gepland is op een afgekeurd natuurgrasveld, 
verplaatst moet worden naar het kunstgrasveld, 
indien dit veld wel bespeelbaar is.

Bekijk onze Facebook pagina voor actueel 
nieuws betreft de veldkeuring. We proberen zo 
spoedig mogelijk de informatie te delen via onze 
sociale media.
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Businessclub 

Gilde der Gulle Gevers 

Sinds maart 2010 beschikt De Boys over een
businessclub. Inmiddels hebben 14 bedrijven uit
Hazerswoude en omgeving zich aangemeld als
businessclublid en steunen daarmee de vereni-
ging. Bij veel verenigingen worden de gelden van
de Businessclub geïnvesteerd in de A-selectie. Bij
Hazerswoudse Boys vloeit het geld echter naar
de kas van de vereniging. De opbrengsten kunnen
zodoende worden besteed aan zaken die binnen
de club de hoogste prioriteit
hebben. Voor de 
Business club worden 
aantal bijeenkomsten /
activiteiten georgani-
seerd. Ook is een speciaal 
logo ontwikkeld.
Dit logo prijkt in ieder 
geval tot het einde
van dit seizoen op het
shirt van de hoofdmacht
van Hazerswoudse Boys.
Kortom de businessclub is
de hoofdsponsor.

• Aannemingsbedrijf Van der Meer

• Albert Heijn Onno Beugelsdijk

• Boomkwekerij Gebr. van der Salm

• Huisman Wonen

• Kooter Tuin, Potgrond en Transport

• Kruse Lampo Assurantiën

• Loonbedrijf Hofman

• Meer  Vermogen

• Niels Zuijdwijk Reclame

• Schilderbedrijf Bogerman

• Smits Zevenhuizen B.V.

• Tijssen goed voor dieren

• Voets Tractoren en Werktuigen BV

• Windhorst Transport BV

Het Gilde der Gulle Gevers is in 1999 opgericht. 
Doel van het Gilde was de gezelligheid binnen de 
vereniging te verhogen en in dien mogelijk het 
bestuur bij te staan bij onverwachte uitgaven.

In 2006 kwam er een geheel nieuw bestuur bij 
het Gilde en de doelstellingen  werden enigszins 
gewijzigd:
Het hoofddoel blijft de saamhorigheid en gezel-
ligheid van de vereniging te vergroten en initiatie-
ven hiertoe te steunen. Vervolgens zijn de acti-
viteiten meer verlegd naar de jeugd en zo heeft 
iedere jeugdgroep recht op een bijdrage bij bv 
einde seizoenfeestjes en/of kampioenschap.

Ook Sinterklaas kan altijd rekenen op een bijdra-
ge. Activiteiten worden door het Gilde nooit voor 
100% betaalt zodat de initiatiefnemers zelf ook 
een bijdrage moeten leveren.

Verder verzorgt het Gilde bij de thuiswedstrijden 
van het 1e het programmaboekje.
En als het nodig is dragen zij ook bij aan vernieu-
wingen en verbeteringen van de accommodatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: gilde@
hazerswoudseboys.nl  of Jan Sol, Edwin v.d. Poel, 
Victor Helmus, Meinte Cok en Joop Huisman.
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Jeugd 

Op dit moment is de jeugdcommissie onderbemand. We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris en 
jeugd coördinator JO12 – JO15 die samen met ons de jeugdafdeling verder tot bloei willen laten komen. 
Heeft u interesse om deel uit te maken van de jeugdcommissie geef dit dan door aan iemand van de 
jeugdcommissie. De leden van de jeugdcommissie staan hieronder vermeld.

Jeugdbestuur

• Voorzitter, Dick Bruines 
• Secretaris, vacature

Jeugdcommissie

Het Jeugdbestuur geeft leiding aan de jeugdcommissie.  
In deze commissie zitten verder de volgende personen: 
• Marjon Warmerdam, coördinator JO7 t/m JO11
• Vacature, coördinator JO12 t/m JO15
• Max Kloeth, technisch jeugd coördinator
• Nina Bleichrodt, ondersteuning en activiteiten
• Don Roubos, ondersteuning 
• Roel Pannebakker, wedstrijdsecretaris en ondersteuning

Jeugdcoördinatoren

Per leeftijdscategorie is er een coördinator die verantwoordelijk is voor  
de teams die binnen die leeftijdscategorie vallen. De voetbaltechnische  
verantwoordelijkheid per categorie ligt bij de hoofdjeugdtrainer. 

Team    Coördinator    Hoofdjeugdtrainer

JO18 NVT Jeroen van de Werken
JO16 Vacature Max de Graaf
JO14 / JO13 Vacature Dylan Moerland
JO12 / JO11 Marjon Warmerdam Ruud Elstgeest
JO10 / JO9 Marjon Warmerdam Jaap Loomans
JO8 / JO7 Marjon Warmerdam NVT
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Technische commissie

De jeugdtrainers worden sinds enkele seizoenen 
ondersteund door de technische commissie, in 
deze commissie zitten  de technisch jeugd coör-
dinator Max Kloeth, bestuurslid technische zaken 
Joop de Gelder en bestuurslid dames Brenda van 
Zanten. Zij worden geadviseerd door de hoofd-
jeugdtrainers die hierboven genoemd zijn.

Teams

In het seizoen 2022 – 2023 spelen 16 jeugdteams 
in de competitie van de KNVB, hieronder zijn 2 
meidenteams. De JO7-1 speelt in de met meer-
dere clubs georganiseerde Groene Hart Cup. Bij 
de senioren zijn 5 teams ingeschreven voor het 
veldvoetbal en 1 team voor het zaalvoetbal. Bij de 
dames zijn er 2 teams ingeschreven.  

Leeftijds aantal
categorie teams geboortejaar
  
JO18 1 2005
JO16 2 2007
JO14 1 2009
JO13 1 2010
JO12 2 2011
JO11 1 2012
JO10 2 2013
JO9 3 2014
JO8 1 2015
JO7 1 2016
MO20 1 2004
MO13 1 2010

Algemene richtlijnen per leeftijdscategorie

Bij de ontwikkeling van voetballers gelden per 
leeftijdscategorie bepaalde gedragingen om een 
gemiddeld algemeen profiel te bereiken. Wat in 
de voorgaande groep(en) al van toepassing was, 
blijft altijd tot de basisregels behoren. Het doel 
is om de zelfstandigheid te versterken en om niet 

opnieuw elk jaar afspraken te hoeven maken. 

JO7   spelen 4 tegen 4 en er worden nog geen 
competitiestanden bijgehouden. Jo7 
speelt in de Groene Hart competitie.

JO8   spelen spelen 6 tegen 6, beginnen net met 
echte wedstrijden. Er worden nog geen 
standen bijgehouden. 

JO9   spelen 6 tegen 6, trainingen zijn er op 
gericht om baas over de bal te worden. Er 
worden nog geen standen bijgehouden.

JO10   spelen 6 tegen 6, trainingen zijn gericht 
op aanleren van de basistechnieken. Er 
worden nog geen standen bijgehouden.

JO11   spelen 8 tegen 8, trainingen zijn gericht op 
aanleren van de basistechnieken. 

JO12    spelen 8 tegen 8 en bereiden zich voor op 
de overstap naar het hele veld.

JO13   spelen als elftal op een heel veld. Deze 
spelers gaan langs de deuren voor de 
verkoop van de grote club actie. 

JO13
tot 
JO17    wordt een zo sterk mogelijk eerste team 

per groep gevormd
JO14
+JO15   de tactiek gaat meespelen, spelers gaan 

zelf nadenken hoe ze moeten spelen. Deze 
spelers worden ingezet bij de verkoop van 
Kerststerren. 

JO17   zijn verplicht om een spelregelbewijs te 
halen. Kunnen hun maatschappelijke 
stage bij de Boys lopen. 

JO18   trainen wedstrijdgericht en bereiden zich 
voor op de stap naar de senioren.

Afzeggen voor wedstrijden en/of trainingen

We gaan ervan uit dat een speler zo weinig moge-
lijk afzegt voor een wedstrijd. Als je echter beslist 
niet kunt, licht dan tijdig (uiterlijk op donderdag) 
je leider in. Zo voorkom je dat je team met te 
weinig spelers moet spelen. Het bezoeken van 
trainingen is ook voor jeugdspelers verplicht. Als 
je beslist niet kunt komen trainen, zorg dan dat je 
trainer dat tijdig weet. Geef ook eventuele vakan-
ties aan hem of haar door.
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Indeling van spelers in teams 

De indeling van de spelers in de diverse teams gebeurt in 
teamverband door de trainers, leiders en jeugdcoördina-
toren. In de JO13/JO19 groep wordt een zo sterk mogelijk 
eerste team per leeftijdsgroep gevormd, rekening houdend 
met individuele kwaliteiten, de waarde van een speler voor 
het elftal en de beste bezetting voor elke plaats. Bij de JO7/
JO12 wordt met meer factoren rekening gehouden, bijvoor-
beeld fysieke ontwikkeling, omgang met vriendjes en leef-
tijd. Voetbalkwaliteiten spelen vooral een rol bij de eerste 
teams. 

Om een zo goed mogelijk beeld van spelers te krijgen, wor-
den spelers veelvuldig gezien door de technisch jeugd coördinator. Aan het eind van het seizoen vullen 
de leiders en trainers voor elke speler een beoordelingsformulier in. Als de mogelijkheid zich voordoet 
zullen er ook oefenwedstrijden gespeeld worden met mogelijk nieuwe teams, een uitnodiging voor deze 
wedstrijden is geen garantie dat een speler ook daadwerkelijk in dat team komt. 

Aan het eind van het seizoen worden tijdens de indelingsvergaderingen de nieuwe teams geformeerd. 
Pas als de volledige teamindeling voor het nieuwe seizoen gereed is, zal dit aan spelers (en ouders) be-
kend worden gemaakt. Elke speler weet in ieder geval voor het begin van de zomervakantie in welk team 
hij/zij in het nieuwe seizoen speelt. 

Dit seizoen is voor de JO8 tot en met JO13 verdeeld 
in vier fases met ook vier nieuwe competitie inde-
lingen. Bij de JO13 tot en met JO18 is het seizoen 
verdeeld in 3 fasen. De jeugdcommissie heeft de 
mogelijkheid om spelers te laten wisselen van team 
als blijkt dat een speler niet goed ingedeeld is. Deze 
mogelijkheid is er na de eerste fase ( 7 competitie-
wedstrijden) en in de winterstop. Dit zal alleen bij 
hoge uitzondering en in goed overleg met ouders en 
betrokken speler gebeuren.

We hebben aan het eind van het afgelopen seizoen afscheid genomen van 
Wesley Kerkvliet als keeperstrainer voor de jeugdkeepers. In het seizoen 2022 
– 2023 zal Kawa Hisso die afgelopen seizoen al de selectiekeepers trainde 
ook de jeugdkeepers gaan trainen. Hiermee wordt de samenwerking met MHD 
keepersschool uitgebreid.

Keeperstrainer 
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 Van de Jeugdvoorzitter

Beste voetballiefhebbers, 

Beste voetballiefhebbers hierbij een woordje van uw jeugdvoorzitter. Hè hè, eindelijk weer een normaal 
seizoen achter de rug. En…. met een record aan kampioenen!
De JO8-1 won alle wedstrijden dus hoef je geen wiskundeknobbel te hebben om te begrijpen dat ze 
 kampioen geworden zijn. Dat werd uitgebreid gevierd ondanks dat op die leeftijd de standen nog niet 
officieel worden bijgehouden. Dit om de focus op spelvreugde te houden.
De JO11-3JM was pas vlak voor de winterstop geformeerd maar werd al een week voor de laatste 
 wedstrijd kampioen! De JO12-1 werd in een spannende wedstrijd tegen de directe concurrent voor de 
het kampioenschap in ‘het hol van de leeuw’ kampioen.
Ook de JO14-1 had een heel spannend competitie einde met een eindsprint waar een diepe buiging voor 
maakt.
De JO15-1 was het hele seizoen al in gevecht met ARC om het kampioenschap. De laatste wedstrijd van 
het seizoen tegen elkaar moest de beslissing brengen. En die viel in ons voordeel uit.
Tenslotte nog de JO17-1, deze mannen lagen halverwege al een straatlengte voor op de concurrentie 
maar liep heel veel wedstrijden achter  waardoor de beslissing pas laat viel maar wel voor het einde van 
de competitie. Mooi hoor al die kampioenen!! 
Dat wordt een hele uitdaging om dat komend seizoen te evenaren.

We hebben eind vorig seizoen ook weer een zeer succesvolle voetbal driedaagse. Dit vraagt altijd veel 
voorbereiding en vele handen daarom wil ik hierbij alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt 
reuze bedanken!!

Dit seizoen starten we met 15 jeugdteams (exclusief de hummels) tegen over 15 vorig seizoen. 
Het hoofddoel voor komend seizoen blijft ledenbehoud en ledengroei. Een tweede doel blijft verdere 
professionalisering. De professionalisering willen we invulling geven door cursussen aan trainers aan te 
bieden zodra dit weer kan via de KNVB.
We begroeten dit seizoen ook Max Kloeth onze nieuwe Technisch jeugd coördinator. Max zal alle 
trainings avonden aanwezig zijn en trainers en spelers ondersteunen. Ook zal Max elke zaterdag wed-
strijden bekijken.
Daarnaast gaan we ook komend seizoen weer samenwerken met de voetbalschool Central Progress. Dat 
doen we tweeledig. Enerzijds voor de spelertjes via mogelijkheden tot extra training en anderzijds voor 
de trainers via de wekelijkse trainingen van CP samen met onze trainers voor de jeugd t/m JO10. 

Mijn persoonlijk doel om dicht bij de leden te staan en de drempel zo laag mogelijk te houden heb ik dit 
jaar redelijk goed kunnen invullen. Ik heb heel wat wedstrijden langs de lijn gestaan vooral bij thuis-
wedstrijden. Ik ben ook regelmatig bij uitwedstrijden langsgegaan en nam dan wat mee voor in de rust! 
Komend seizoen hoop ik jullie weer langs het veld te zien en te spreken op zaterdagen. 

Daarnaast wil ik iedereen oproepen mij op te zoeken als je ergens meezit of een 
goed idee hebt. 

Rest mij jullie allen een zeer plezierig en sportief seizoen toe te wensen!! 
 
Met vriendelijke groet,

Dick Bruines
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Teamsamenstelling Jeugd

JO18-1

Kjeld de Boer
Bart Wahle
Floris van Leeuwen
Lenn de Gelder
Tom Grootscholten
Loe Patzig
Bram Schuurman
Juul Gorissen
Milan van Vliet
Tom Verheul
Ryan Graafland
Tom Benschop
Kees Grootscholten
Robin Geerts
Damian te Wechel
Pim Jacobs 

Trainer-coach   
Jeroen van de Werken

Trainer 
Dion van Offeren

JO14-1

Daan van de werken
Daan ten Brummeler
Finn de Jong
Niels van de Meer
Jurre Droogh
Chris Vente
Finn de Frankrijker
Luuk van Aalst
Jesse van der Meer
Sem van der Puij
David IJzer
Kimi van der Lubbe
Bas Lourier
Bashar Salaho 
 
Leider: Petra Kransse
 
Trainer-coach
Dylan Moerland
 
Trainers  
Jerrel IJzer
Ment van der Lubbe

JO12-1

Bas Wichertjes
Boaz de Jong
Daan van der Poel
Dave Kunz
Aaron Boer
Issam Al Khadra
Jurre de Wilde
Sven de Wilde
Kai Friedheim
Huub Gordijn 
  
Leider- trainer
Adriaan de Wilde

Trainer  
Marcel de Jong

JO16-2

Lishandro Seintje
Boris Kok
Mohammed Al Omari
Kevin Stol
Stefan ten Brummeler
Loe Matze
Collin Westmaas
Ricardo te Wechel
Tobin Cok
Joep Vis
Lenn Graafland
Thijmen Groen
Tobias van Gool
Tijn Bok
Joris van der Niet
Joep Zintel
Bilal Lababidi
Abdulhadi Al Hussein
Alexander Vermeer 

Trainer
Gertjan Schellingerhout

Administratie
Margareth Turnhout
Renate Cok

JO16-1

Koen de Lange
Levi Pels
Pim Gordijn
Jesse Hoogenboom
Luke Elstgeest
Deen Kempen
Zaed Naijar
Lars Hoogenboom
Yaron Cok
Lennart Cok
Hein van Veen
Dean Friedheim
Melvin van Kampen
Job Schellingerhout
Lucca Dorsman
Leandro van Zanten

Leiders
Alex Hoogenboom
Ernst Pels

Trainer  
Max de Graaf   
    

JO13-1

Stef Dannenberg
Karsten Wagemans
Finn Tor
Owen Out
Kelvin Stolwijk
Bart van 't Wout
Miquel Nelles
Rik de Vette
Mark Rijkaart
Lara van Gemeren
Luc Blijleven
Huib Sorel
Faas de Frankrijker 

Leiders 
Stefan de Frankrijker
Cindy van Holst

Trainers
Jeroen Groenendijk
Hendrik Out

Trainer-coach
Antoon de Boer

ISO 9001 FSSC 22000GMP+ INTERNATIONAL

Loodet B.V. is specialist in het op- en overslaan, sileren
en ompakken van food, feed, ADR en niet 

ADR geclassificeerde goederen

OPSLAG
&

OVERSLAG
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Teamsamenstelling Jeugd

JO12-2

Ben van den Berg
Collin van Tol
Max de Mooij
Mees Verkleij
Merijn Schouten
Quin van Tol
Stijn Bikker
Duco van Zonneveld
Justin Stol
Tygo Hoogenboom 
  
Leider - trainer  
Eugene Schouten

Trainers  
Redmar van Tol
Jesse Hoogenboom

JO10-1

Dilan Rhioues
Bram Sorel
Levi Raaphorst
Mees Wichertjes
Pim Dannenberg
Harm Boer
Sem Staal
Joel Llinares Llopis
Sem Kemp  
 
Leider/trainer 
Wesley Staal
  
Trainers  
Ben Younes Rhioues
Deen Kempen

JO11-1

Leah Bol
Milou Elstgeest
Wietse Alkemade
Thijs van Diggele
Jorn Graafland
Luuk Teunissen
Fabian Labordus
Ziva Wassing
Pien Boere
Naud Alkemade

Leider/trainer
Ruud Elstgeest

Trainer  
Hans Alkemade

JO10-2

Luuk van Campen
Koen van der Linde
Jens Timmermans
Thijs Voskamp
Sam Verkleij
Luuk Zandvliet
Lenn van der Meer
Tom Baars
Sep Koolmees  

Leiders  
Robert Zandvliet
Rhian Voskamp

Trainer  
Kees Grootscholten 
 

JO9-1

Daan Staal
Gijs Loomans
Lars Pannebakker
Luke Koot
Daniel Sigmond
Camilo Dorsman
Karim el Khadra 
  
Leider 
Roel Pannebakker
  
Trainer  
Jaap Loomans
Chris Koot

JO9-2

Sven Sloos
 Joep de Kort
Ryan Labordus
Mason Labordus
Jaysen van Rossum
Liam Kreft
Sven van de Graaf 
  
Trainers      
Arjan de Kort
Aimee Stok
Hein van Veen

Administratie
Monique van Doesburg

ISO 9001 FSSC 22000GMP+ INTERNATIONAL

Loodet B.V. is specialist in het op- en overslaan, sileren
en ompakken van food, feed, ADR en niet 

ADR geclassificeerde goederen

OPSLAG
&

OVERSLAG
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MO13-1

Puk van de Werken
Jady Hoogendoorn
Merle Bok
Loes Alkemade
Nomy Verbeij
Anne Kok
Lieke Steenkamer
Evy van der Meer
Roos Oudshoorn
Yentl Arnoldus
Jill Peeters
Tessa de Jong
Maartje Jacobs  
 
Leider      
Leon van der Meer
 
Trainer  
Daisy Hoogendoorn

Hummels

Jesse Rens
Mexc de Rijk
Floyd Dunki Jacobs
Lucas van Eijck
Kees Okker
Diederick Kluvers
Tuur de Frankrijker
Loek van de Werken  
 
Trainers     
Duco Rens
Maarten Dannenberg

JO9-3

Bart Schuddebeurs
Lars Blijleven
Noah Voskamp
Ayser Naijar
Tygo van der Wees
Ward Salaho
Dani Wassing 
 
Leider-trainer  
Ed Voskamp
 
Trainers  
Edwin Schuddebeurs
Levi Pels

MO20-1

Ivy van Rijk
Nikki Tor
Marieke Kok
Sam Lourier
Myrthe Zaal
Nienke Zaal
Marit Wesselingh
Anna Verheul
Fem Kempen
Dani vd Wansem
Marie Tijssen  
 
Leider
Jeroen Lourier
 
Trainers     
Perry Zaal
Patrick van Rijk

JO8-1

Tijn van Luik 
Wessel Kunz 
Luuk van Dijk 
Sjors de Kort 
Jesse Noordam 
Max Zitman 
Wessel van Diggele 
Dirk Gordijn 
James van der Giessen 
 
Leider-trainer  
Oscar Zitman
 
Trainers  
Arjan de Kort
Bart van Dijk

JO7-1

Joep van der Post
Joep Zegwaard
Kaj Baars
Jemuel van der Knaap
Vince Overdijk 

Leider
Gertjan Zegwaard 
 
Trainers  
Oscar Zitman 
Arjan de Kort

At Blumen 
bloemengroothandel 

 

Teamsamenstelling Jeugd
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Trainingsschema Jeugd en Senioren 2022-2023

Dag + tijd Kunstgras Kunstgras Trainingsveld Trainingsveld
 ( klk ) ( klk ) ( klk ) ( klk )

Maandag      
17.15 – 18.00 JO7-1 (1), JO8-1 (1) JO9-3 (3), JO9-2 (2)  
18.15 – 19.15 JO9-1 (10), JO10-2 (4) JO10-1 (4) MO13-1 (5) 
19.15 – 20.15 JO16-2 (6) JO16-1 (7) JO18-1 (8) 
20.15 – 21.30  VR2 (4)  
    
Dinsdag    
18.00 – 18.45  Keepers training 
  MO13, JO11, JO10  
18.15 – 19.15 JO12-1 (2), JO12-2 (3)   
18.45 – 19.45  Keepers training 
  JO14, JO13, JO12 JO11-1 (7) 
19.15 – 20.15 JO14-1 (6)   JO13-1 (5)
19.45 – 20.45   MO20-1 (4) 
19.30 – 20.15  Keepers training 
  VR1, JO16, JO15  
20.15 – 21.45 1e (1) Keepers training 1e, JO19  
    
Woensdag    
18.15 – 19.15 JO9-1 (2), JO9-2 (2) JO10-1 (4) , JO10-2 (4)  MO13-1 (5)
19.15 – 20.15  JO18-1 (8) JO16-1 (7) 
19.30 – 21.00 VR1 (3)   
20.15 – 21.30  VR2 (4)  35+
    
Donderdag    
18.15 – 19.15 JO12-2 (3), JO12-1 (2) JO8-1 (1)  
18.45 – 19.45    JO11-1 (7)
19.00 – 20.00    JO16-2 (8)
19.15 – 20.15 JO13-1 (5) JO14-1 (6)  
19.45 – 20.45    MO20-1 (4)
20.15 – 21.45 1e  (1)  Senioren (2,3) 
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Kleding en materialen 

Clubkleuren

De clubkleuren van de Hazerswoudse Boys zijn:
• Shirt zwart wit gestreept
• Broek zwart
• Kousen zwart

Spelregels tenues

Voetbalkleding wordt door de vereniging aan de
spelers in bruikleen gegeven. Het betreft shirts,
broeken en kousen voor alle teams. Aan een
aantal teams worden er trainingspakken, coach-
jassen, tassen etc. uitgezet.
Voorts geldt:
Aan de trainers van bovengenoemde selectie-
teams wordt trainingskleding ter beschikking
gesteld, bestaande uit trainingspakken, korte
broek, shirt en kousen. Begeleiders van een
jeugdteam ontvangen een coachjas, trainers
alleen een windjack. Dit alles in bruikleen.
De sponsorcommissie is belast met de uitgifte
en inname van de kleding. De jeugdcommissie  
verzorgt de coachjassen en de windjacks. Dit 
verloopt via de leider/aanvoerder van het team 
of, bij de jeugd, via de coördinator van de betref-
fende leeftijdsgroep. Door kleding in bruikleen 
te geven wordt bereikt dat elk team inclusief 
begeleiding er uniform en representatief uitziet. 

Kapotte kleding moet worden ingeleverd bij de 
sponsorcommissie. Hiervoor in de plaats wordt 
nieuwe kleding verstrekt. Ditzelfde geldt voor 
kleding met een onjuiste maatvoering. Als er 
een nieuwe kledinglijn wordt aangeschaft of er 
vanwege nieuwe sponsoring veranderingen in 
de kleding moeten worden doorgevoerd, worden 
alle kledingstukken die het betreffen door de 
sponsorcommissie ingenomen en wordt ieder-
een voorzien van nieuwe kleding. Op deze ma-
nier is een uniforme, representatieve uitstraling 
te allen tijde gewaarborgd. Dit is ook de reden 
dat er geen (oude) kledingstukken in eigendom 
(aan spelers of (ex) trainers) worden gegeven. 
Deze blijven dan in omloop en doorbreken de ge-
wenste uniforme uitstraling. Oude kleding gaat 
weer terug naar de sponsor of wordt aan een 
goede doelenactie ter beschikking gesteld.

Gebruik

Om de levensduur van de kleding te bevorderen
worden spelers, begeleiders en trainers geacht
de in bruikleen gegeven sportkleding alleen te
gebruiken rondom sportwedstrijden. Het is na-
drukkelijk niet de bedoeling de kleding bij andere
gelegenheden te gebruiken zoals bij het naar
school gaan of werk.
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Verrekenen zoekgeraakte kleding

Uitgangspunt is dat een sponsor of de vereniging
niet mag opdraaien voor kosten die voortvloeien
uit nalatigheid van het team. Daarom wordt na de
inname van de tenues aan het einde van het sei-
zoen een overzicht gemaakt van de ontbrekende
(zoekgeraakte) kleding met de bijbehorende kos-
ten. Deze kosten worden door de penningmeester
doorberekend aan het team.

Centraal wassen

De algemene regel is dat kleding centraal wordt
gewassen om kleurverschil te voorkomen. Daar-
naast is door deze werkwijze het tenue altijd
compleet en is er altijd een tenue voor eventuele
invallers beschikbaar. Uit praktische overwegin-
gen wordt een onderscheid gemaakt tussen
jeugd- en seniorenteams.

Jeugdteams

Bij jeugdteams worden alleen de shirts centraal
gewassen. Het is de verantwoordelijkheid van de

jeugdleider dat dit gebeurt. Vaak maakt deze een
schema voor de ouders om bij toerbeurt te was-
sen. De broeken en kousen worden bij de spelers
uitgezet, die zelf voor reiniging moeten zorgen.
Uitzondering op deze regel geldt teams met 
 eerstejaarsvoetballers (JO7/JO8/JO9). Zij mogen 
uit praktische overwegingen hun gehele tenue 
mee naar huis nemen om te laten wassen. Veelal 
worden deze kinderen nog door de ouders gehol-
pen met het aan- en uitkleden.

Senioren

Bij senioren wordt het gehele tenue (shirts,
broeken, kousen en in een aantal gevallen ook
trainingspakken) centraal gewassen. Dit is de
verantwoordelijkheid van de leider (of eventueel
aanvoerder) van het team. Sponsoring is een
noodzaak voor Hazerswoudse Boys, Zonder spon-
soring heeft de vereniging geen bestaansrecht.
De sponsor neemt daarom ook een speciale plek
in binnen de vereniging. Sponsoring bij Hazers-
woudse Boys dient een tweeledig doel, te weten:
steun van het bedrijf aan de club en naams-
bekendheid van het bedrijf binnen de lokale
gemeenschap.
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Hummels 

Voetbalvereniging Hazerswoudse Boys is een 
levendige club met veel activiteiten, zowel op 
sportief als op sociaal-maatschappelijk gebied. 
Naast de bestaande activiteiten voor trainingen 
en wedstrijden is er doorlopend aandacht om 
nieuwe (vooral jeugdige) leden bij de vereniging 
te verwelkomen. Voor de allerjongsten is er bij 
de jeugdafdeling een speciale groep om kennis 
te maken met de voetballerij, namelijk Hummel-
voetbal.

De KNVB stelt vanaf ongeveer 6 jaar kinderen in 
de gelegenheid om deel te nemen aan compe-
titievoetbal. De ervaring heeft geleerd dat het 
zinvol is om daaraan voorafgaand kinderen op 
een speelse manier met de basiselementen van 
het voetbal in aanraking te brengen. Op deze 
manier wordt de stap naar competitievoetbal 
in de JO8 eenvoudiger gemaakt. Elke week op 
zaterdag morgen is er van 9.00 uur tot 10.00 uur 
een hummeltraining op het tussenveld. Op het 
moment van schrijven zijn we druk bezig om deze 
trainingen weer op te starten. Contactpersoon 
voor de hummels is Marjon Warmerdam, zij is te 
bereiken op 06-14844423.

Het is bijzonder prettig als ouders aanwezig zijn 
bij de training om bijvoorbeeld veters te strikken, 
tranen te drogen of eventueel koude handen op 
te warmen. Vele ouders hebben deze uurtjes met 
veel gezelligheid doorgebracht. Een korte broek 
en een shirtje is voldoende om als hummel mee 
te doen. In ieder geval moet er op voetbalschoe-
nen gespeeld worden en zijn ook scheenbescher-
mers verplicht om te dragen. Naar gelang de 
temperatuur gaat dalen zal een trainingspak ook 

noodzakelijk worden. Een hummel kan drie keer 
vrijblijvend meetrainen, alvorens lid te worden 
van de vereniging. Als een nieuw lid zich tijdens 
het seizoen aanmeldt en de leeftijd van JO7 of 
JO8 speler heeft bereikt, is het niet altijd mogelijk 
om bij een competitie spelend team ingedeeld te 
worden. Tot het moment dat dit wel kan, kunnen 
deze leden onbeperkt trainen bij de hummels en 
wellicht worden ze een keer gevraagd om bij een 
van de JO7 of JO8 teams in te vallen. Daarnaast 
bestaat er de mogelijkheid om in overleg met 
 coördinator Marjon Warmerdam mee te trainen 
bij een JO7 of JO8 team.

Hulp van ouders

Om de jeugdafdeling draaiende te houden en een 
aantal zaken te verbeteren hebben wij ongeveer 
80 tot 90 vrijwilligers nodig. Iedere zaterdag zijn 
ouders nodig die naar uitwedstrijden willen rijden 
met hun zoon of dochter en een aantal medespe-
lers van zijn of haar team. Maar al te vaak komt 
dit op dezelfde mensen neer en met name bij de 
junioren is dit een groeiend probleem. Wij doen 
dan ook een dringend beroep op de ouders om, 
als de leider van het team van uw kind dit vraagt, 
een aantal keren per seizoen te rijden. De leider 
van het team kan dan eventueel een rooster ma-
ken van de data waarop van uw diensten gebruik 
gemaakt zal worden. Wanneer een ouder zelf lei-
der wil worden, wordt een dergelijke aanmelding 
met vreugde ontvangen.
Aanmelding kan bij het jeugdbestuur of bij de 
betreffende jeugdcoördinator. Elders in deze pre-
sentatiegids staan de telefoonnummers. Hazers-
woudse Boys stelt de aanwezigheid van ouders 
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in de begeleiding erg op prijs. Zij helpen samen 
met de mensen van de vereniging de waarden en 
normen te bewaken. Tijdens wedstrijden worden 
alle ouders verzocht buiten de afrastering te blij-
ven. Ook vanaf daar kan het kind aangemoedigd 
worden. Coaching dient overgelaten te worden 
aan de daarvoor aangewezen personen. Hiermee 
wordt hun taak vergemakkelijkt en wordt het kind 
niet in verwarring gebracht door alle goedbedoel-
de adviezen. Ook kan de vereniging altijd mensen 
gebruiken die willen fluiten. Er kan bij de lagere 
jeugdelftallen worden begonnen en wanneer dat 
goed gaat is er de mogelijkheid om hogerop te 
klimmen. Dit wordt door de club ook gefaciliteerd. 
Het gaat de club overigens niet om het niveau 
waarop een scheidsrechter actief is. Iedere 
scheidsrechter heeft zijn waarde!

Bardienst ouders op zaterdag

Het bestuur heeft be sloten om op zaterdagen 
ouders van de jeugdteams in te schakelen bij de 
bardienst. Per seizoen heeft een jeugdteam 2 of 3 
zaterdagen dienst, waarbij per zaterdag 4 ouders 
nodig zijn: 2 personen van 8.30 uur – 11.45 uur en 

2 personen van 11.45 uur – 15.00 uur. Er is altijd 
een ervaren kracht aanwezig die bij de werk-
zaamheden helpt en ook weet hoe alles werkt. 
Veel ouders/verzorgers vinden het een leuke erva-
ring en de vereniging heeft hiermee een belang-
wekkende besparing weten te bereiken. Voorheen 
stonden er op genoemde tijden namelijk betaalde 
krachten achter de bar. Alle reden dus om voort te 
gaan op de ingeslagen weg. Welke ouders uitein-
delijk meehelpen is de verantwoordelijkheid van 
de leider van het jeugdteam.
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Activiteiten en evenementen

Naast de sportieve uitvoering van het voetbalspel worden er bij de Hazerswoudse Boys vele andere 
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben als doel om leden én niet-leden kennis te laten 
maken met de voetbalsport en/of de vereniging. Zo worden er verschillende soorten toernooien georga-
niseerd, een voetbal driedaagse voor de allerjongsten onder ons, maar ook klaverjas- en bingoavonden. 
Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het geld dat aan de activiteiten verdiend 
wordt, vloeit onder andere naar de jeugd in de vorm van voorzieningen, teamuitjes, feestjes et cetera. 
Hieronder een overzicht van de verschillende evenementen.

Activiteit Doelgroep Datum Contactpersoon

KLAVERJASAVONDEN
Gezellige avond met een Leden en niet-leden Gedurende het Piet Swart 
competitie over de   seizoen 1x p.m. 
verschillende avonden  op vrijdagavond
 
BINGOAVONDEN 
Leuke avonden met mooie Leden en niet-leden Gedurende het Josine Rademaker 
prijzen in de verschillende   seizoen 1x p.m. 
(super)rondes; afsluiting op   op vrijdagavond
vrijdagavond d.m.v. een loterij
 
3E HELFT
Feestje met muziek Leden en niet-leden 24 september,  Bert Bogerman 
aansluitend aan de   26 november,
wedstrijd van het 1e  11 maart, 20 mei
  

GROTE CLUB ACTIE
Lotenverkoop door  Vrienden, familie,  september / Sanne de Nijs  
alle jeugdleden  bekenden  oktober 2022

 
SINTERKLAASFEEST 
Een sinterklaasfeest voor Hummels t/m JO9 Nog niet bekend Nina Bleichroth 
alle hummels t/m JO9 van    
onze vereniging   

KERSTBOMEN- EN 
KERSTSTERRENVERKOOP
Verkoop van kerstbomen op Inwoners van onze december 2022 Rens van Nierop 
verschillende plaatsen in  gemeente  Marco  
onze gemeente;  huis aan   Vleeschdraager 
huisverkoop van planten    Gerard Stolwijk
door JO16 en JO14 
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Activiteit Doelgroep Datum Contactpersoon

NIEUWJAARSBORREL Leden en niet-leden 7 januari 2023

POLDERLOOP 
Wedstrijdloop over de af- Hardlopers:  29 januari 2023 Patrick van der Reest
standen 1,5 km, 5 km, 10 km,  Leden en niet-leden 26 februari 2023
15 km en halve marathon.     26 maart 2023
Inschrijven in clubhuis  30 april 2023

MEISJES VOETBALCLINIC
Een middag/avond met allerlei Leden en niet-leden herfstvakantie 2022 & Brenda van Zanten
leuke voetbalvormen  april / mei 2023
 
KONINGSDAG 
Een actieve groep vrijwilligers Leden en niet-leden 27 april 2023 Koningsdag-
organiseert een dag voor jong   vrijwilligers 
en oud bij onze vereniging

EINDESEIZOENSFEEST
Einde seizoensfeest  Leden, donateurs 24 juni 2023 Bert Bogerman
2022-2023. Houd de website 
in de gaten voor de 
bijbehorende activiteiten
 
FAMILIEVOETBALTOERNOOI  
Toernooi om de titel  Families 29 mei 2023 Jari Meertens
“sterkste voetbalfamilie”    

DIKKE MUG TOERNOOI 
Een 5 tegen 5-toernooi  Leden en niet-leden Nog niet bekend Nog niet bekend
georganiseerd door    
Café de Dikke Mug   
   

JEUGDTOERNOOIEN 
Voor de verschillende   27 mei, 3 juni,  Toernooi commissie
jeugdteams wordt gestreefd  10 juni, 17 juni 
naar een uit- en een thuis-
toernooi aan het eind van het 
seizoen

VOETBALDRIEDAAGSE   
Drie dagen sport- en spel- Leden en niet-leden 26, 27 en 28 juli 2023 Rhian Voskamp 
plezier onder begeleiding  van 6 t/m 12 jaar 
van o.a. selectiespelers
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Accommodatie 

Kantine gebruik

Natuurlijk zijn alle leden, trainers, leiders en 
andere vrijwilligers binnen Hazerswoudse Boys 
“gewone klanten” in de kantine, voor een kop 
 koffie een flesje fris of iets uit de keuken. Onder 
hen zijn echter ook diverse leden en commissies 
die het clubhuis gebruiken voor de activiteiten 
van de Hazerswoudse Boys. Om te zorgen dat 
ook dat soort gebruik soepel verloopt, moet de 
 kantine/commissiekamer/bestuurskamer tijdig 
worden gereserveerd. Reserveringen voor de 
kantine kunnen gedaan worden via secretaris@
hazerswoudseboys.nl en worden zoveel mogelijk 
in de verenigingskalender, op de website, opgeno-
men. Dit heeft tot doel om eventuele “dubbelboe-
kingen” en de daarmee verbonden teleurstelling 
te voorkomen.

Besloten bijeenkomsten in de kantine

In het gehele clubgebouw geldt een rookverbod, 
ook tijdens besloten bijeenkomsten. Er zijn 
voor leden van de vereniging twee opties 
voor het geven van een feestje in de kantine. 
Randvoorwaarde is dat het feestje voetbal 
gerelateerd is. Reserveringen gaan zoals 
hieronder beschreven.

Optie 1
Er worden gewone prijzen voor consumpties 
 berekend en geen huurkosten voor de kantine.
Barbezetting moet men zelf regelen, er kan wel 
aan de barcommissie@hazerswoudseboys.
nl gevraagd worden om hierin te ondersteu-
nen. Schoonmaak na afloop moet men ook zelf 
 regelen.

Optie 2
Er wordt een bedrag van 100 euro ( senioren ) 
dan wel 50 euro ( junioren ) in rekening gebracht 
voor het gebruik van de kantine als men zelf zorg 
draagt voor de consumpties.
Schoonmaak na afloop moet men zelf regelen.

Indien er vanuit de vereniging activiteiten worden 
georganiseerd kan het bestuur besluiten dat er 
vanuit de vereniging een financiële bijdrage wordt 
gegeven.

Schoonmaak

Een schone accommodatie is voor een voetbal-
vereniging van het allergrootste belang.
Gelukkig kent Hazerswoudse Boys een grote 
groep vrijwilligers die helpt bij het schoonmaken. 
Het voorwerk wordt reeds gedaan op maandag-
morgen door een groep senioren, dat zowel de 
kleedkamers als de vloer van de kantine onder 
handen neemt. Ook voor de schoonmaak geldt 
dat er altijd nieuwe mensen welkom zijn. Hoe 
groter het aantal personen hoe kleiner het aantal 
diensten. Met de huidige bezetting heb je eens 
in de 5 á 6 weken een schoonmaakdienst. De 
 coördinatie van de schoonmaak ligt in handen van 
Renate Cok en José Rijkaart. Wil je je aanmelden 
voor de schoonmaak en/of heb je opmerkingen/
suggesties stuur dan een mail naar:  
schoonmaakcommissie@hazerswoudseboys.nl.

Alcoholbeleid KNVB

Behalve in de kantine is nuttiging van alcohol uit-
sluitend toegestaan op het aan de kantine gren-
zende buitenterras (niet dus langs de lijn). Voor-
waarde is dat de dranken zijn uitgeschonken in 
kunststof of kartonnen bekers. Het is uit het oog-
punt van veiligheid - en vanuit KNVB-regel geving 
- verboden non-alcoholische en alcoholische 
dranken in glas buiten de kantine te nuttigen. Ook 
op het terras is dus geen glaswerk toegestaan, zo 
lang er wedstrijden worden gespeeld. Het bestuur 
vraagt iedereen mee te werken aan het handha-
ven van deze regels. De veiligheid is hiermee ge-
diend en controleurs van de KNVB zijn niet mals 
met het geven van boetes.
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Accommodatiecommissie

De accommodatiecommissie mag niet ontbreken 
in een presentatiegids. Zoals de naam al doet 
vermoeden houdt deze commissie zich bezig met 
werkzaamheden op en aan het terrein en de ge-
bouwen van Hazerswoudse Boys. De commissie 
zorgt ervoor dat de velden elke week bespeelbaar 
zijn door het onderhouden van de velden zoals 
grasmaaien, rollen, beregenen en lijnen trekken. 
Daarnaast zijn er nog talloze andere activitei-
ten die moeten worden gedaan zoals snoeien en 
(veel) zwerfafval opruimen. Verder is er ook het 

onderhoud aan de gebouwen 
dat veel aandacht vraagt. Pim 
Toor is de aanvoerder van deze 
commissie. Samen met de 
andere leden van de commissie 
wordt er op jaarbasis zo’n 1200 
uur vrijwilligerswerk verricht 
om de accommodatie op peil 
te houden, zo is uit een bere-

kening gebleken. Ook hier geldt dat bij sommige 
taken hulp van anderen graag wordt aangenomen. 
Iedereen kan de omvangrijke taak van de com-
missie helpen te verlichten door afval te depo-
neren in de daarvoor bestemde afvalbakken en 
dit niet rond te laten slingeren. 
Het e-mailadres van deze commissie is: 
accommodatiecommissie@hazerswoudseboys.nl.

Accent op projectmatige activiteiten

Drie jaar geleden heeft de vereniging een enquête 
gehouden onder alle senioren leden en ouders 
van jeugdleden. Daaruit kwam naar voren dat vele 
mensen wel iets willen doen, maar dat wekelijk-
se verplichtingen minder in trek zijn. Daar wil de 
vereniging meer rekening mee houden door meer 
projectmatig te gaan werken. Zo kan het beroep 
dat op mensen wordt gedaan inderdaad beperkt 
en incidenteel blijven. Hierbij kan gedacht worden 
aan het organiseren van een snoeidag, een feest 
of een groepje mensen dat zich gaat bezighouden 
met het gezelliger maken van de kantine. Maar 
ook voor echte functies geldt natuurlijk dat er 
vervangers moeten worden gevonden voor vrij-
willigers die stoppen.

Kantinecommissie

De kantinecommissie bestaat uit Yvonne de Boer 
en Manuela van Tol. Deze commissie zorgt er voor 
dat er elke zaterdag voldoende bar- en keuken-
personeel aanwezig is om iedereen van een 
drankje en een hapje te voorzien. De bar/keuken-
dienst bestaat uit ruim dertig vrijwilligers die de 
bezoekers van de kantine ten dienste staan. Op 
de website wordt een actueel bar/keukenroos-
ter bijgehouden. Aan het begin van het seizoen 
worden ouders van jeugdteams ingeschakeld 
om op zaterdag bardiensten te draaien. Elk team 
heeft daarbij 2 of 3 zaterdagen per seizoen de 
beurt. Concreet betekent dit dat er per seizoen 8 
ouders per team een bardienst moeten draaien. 
Ouders die verder nog niet actief zijn binnen de 
vereniging komen het eerste in aanmerking voor 
bardiensten. Alle zaken rondom de bar kunnen 
worden gecommuniceerd via: 
barcommissie@hazerswoudseboys.nl.

Zonnepanelen op het dak van de kantine
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Contact 

Hoofdbestuur

Rens van Nierop   Voorzitter  06-29574055   voorzitter@hazerswoudseboys.nl
VACATURE  Secretaris  -    secretaris@hazerswoudseboys.nl
Leo van der Pot  Penningmeester  06-21848167  penningmeester@hazerswoudseboys.nl
Bert Bogerman  Algemene zaken 06-51179344 algemenezaken@hazerswoudseboys.nl
Joop de Gelder Technische zaken 06-26783100 technischezaken@hazerswoudseboys.nl
Brenda van Zanten    Dames en Meisjes      06-52351103  dames@hazerswoudseboys.nl
Dick Bruines Jeugdvoorzitter 06-22666962 jeugdvoorzitter@hazerswoudseboys.nl

Jeugdbestuur

Dick Bruines     Voorzitter  06-22666962   jeugdvoorzitter@hazerswoudseboys.nl
VACATURE Secretaris - jeugdsecretaris@hazerswoudseboys.nl
Max Kloeth Jeugd 06-14509340 jeugdtechnischezaken@hazerswoudseboys.nl 
 technische zaken

Jeugdcoördinatoren

Max Kloeth  Technisch Jeugd 06-14509340  tjc@hazerswoudseboys.nl
 Coördinator
VACATURE JO12 t/m JO16  coordinatorbovenbouw@hazerswoudseboys.nl
Marjon Warmerdam JO7 t/m JO11 06-14844423 coordinatoronderbouw@hazerswoudseboys.nl
Marjon Warmerdam Hummels 06-14844423 hummels@hazerswoudseboys.nl
Brenda van Zanten Meiden 06-52351103 meiden@hazerswoudseboys.nl

Wedstrijdsecretarissen

Roel Pannebakker  Wedstrijdsecretaris  06-26974861  wedstrijdsecretaris-jeugd@hazerswoudseboys.nl
 Jeugd

Brenda van Zanten  Wedstrijdsecretaris  06-52351103  wedstrijdsecretaris-dames@hazerswoudseboys.nl
 Dames

Jeroen van Leyden  Wedstrijdsecretaris  06-19482335  wedstrijdsecretaris-senioren@hazerswoudseboys.nl
 Senioren

Brenda van Zanten  Damesvoetbal  06-52351103  dames@hazerswoudseboys.nl
 Algemeen
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Commissies

Pim Toor  Accommodatie  06-57328697  accommodatiecommissie@hazerswoudseboys.nl
 Commissie

Yvonne de Boer  Barcommissie  06-38323197  barcommissie@hazerswoudseboys.nl 

Renate Cok,   Schoonmaak    schoonmaakcommissie@hazerswoudseboys.nl
José Rijkaart commissie

Rens van Nierop  Sponsor commissie  06-29574055  sponsorcommissie@hazerswoudseboys.nl

Stefan Schipper  Scheidsrechters 06-48307763  scheidsrechters@hazerswoudseboys.nl

Communicatie

VACATURE  Communicatie & PR   communicatiepr@hazerswoudseboys.nl

Evenementen

Patrick van der Reest  Polderloop  06-12665431  polderloop@hazerswoudseboys.nl

Nina Bleichrodt Jeugdactiviteiten 06-24576835 jeugdactiviteiten@hazerswoudseboys.nl

Ledenadministratie

Arlette Moerland    Ledenadministratie    ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl

Overig

Jan Sol  Gilde der  06-20248055  gilde@hazerswoudseboys.nl
 Gulle Gevers

VACATURE  Sleutelbeheer    sleutelbeheer@hazerswoudseboys.nl

Stefan van Vliet    Consul  06-22227963

VACATURE    Medische Zaken/   verzorging@hazerswoudseboys.nl
 Verzorging
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Wedstrijdprogramma heren 1 
DATUM  THUIS  UIT UITSLAG     

24-09-2022  Hazerswoudse Boys 1 - LSVV’70 -

01-10-2022  Warmunda -  Hazerswoudse Boys 1 -

08-10-2022  Hazerswoudse Boys 1 - SJZ -

15-10-2022  NSV’46 - Hazerswoudse Boys 1 -

29-10-2022  Hazerswoudse Boys 1 - Teylingen -

05-11-2022  Zevenhoven - Hazerswoudse Boys 1 -

12-11-2022  Hazerswoudse Boys 1 - Blauw Zwart -

19-11-2022  Woubrugge - Hazerswoudse Boys 1 -

26-11-2022  Hazerswoudse Boys 1 - BSC’68 -

03-12-2022  Meerburg - Hazerswoudse Boys 1 -

10-12-2022  Hazerswoudse Boys 1 - SV Kickers’69 -

21-01-2023  Hazerswoudse Boys 1 - SJC -

28-01-2023  Nicolaas Boys - Hazerswoudse Boys 1 -

04-02-2023  LSVV’70 - Hazerswoudse Boys 1 -

11-02-2023  Hazerswoudse Boys 1 - Warmunda -

04-03-2023  SJZ - Hazerswoudse Boys 1 -

11-03-2023  Hazerswoudse Boys 1 - NSV’46 -

18-03-2023  Teylingen - Hazerswoudse Boys 1 -

25-03-2023  Hazerswoudse Boys 1 - Zevenhoven -

01-04-2023  Roodenburg - Hazerswoudse Boys 1 -

15-04-2023  Hazerswoudse Boys 1 - Woubrugge -

22-04-2023  BSC’68 - Hazerswoudse Boys 1 -

29-04-2023  Hazerswoudse Boys 1 - Meerburg -

13-05-2023  SV Kickers’69 - Hazerswoudse Boys 1 -

20-05-2023  Hazerswoudse Boys 1 - Nicolaas Boys -

27-05-2023  SJC - Hazerswoudse Boys 1 -

 -
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