
Beste leden, sponsoren en andere belangstellenden,

Verenigingsleven, vriendenteams, voetbalhumor, 3e helft en

vooral spannende wedstrijden op de eigen velden; we hebben

het weer terug! Dankzij de versoepelingen hebben we het

gewenste perspectief op een normaal en volwaardig seizoen,

inclusief publiek langs de lijn. We kunnen starten met de

voorbereiding op het seizoen 2021/’22. 

IEDEREEN IS WEER WELKOM

Iedereen is weer welkom op de accommodatie. En dat is

natuurlijk goed nieuws. Er geldt geen maximumaantal

personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden

wordt. Je mag dus ook langs het veld staan met 1,5 meter

afstand. De kantine is weer open en er mag binnen meer

publiek ontvangen worden, namelijk zo veel als mogelijk de

1,5 meter afstand in acht nemende. Reserveren is niet nodig.

Kleed- en doucheruimtes kunnen weer worden gebruikt.

Helaas sluiten we dit seizoen niet af met de gebruikelijke

seizoen afsluiting. We gaan nu maar voor een prachtige

seizoen opening. De datum wordt zo snel mogelijk bekend

gemaakt.
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DE NATIONALE SPORT LOTERIJ STOPT!

Een citaat uit de nieuwsbrief van de nationale sport loterij. “We vallen maar meteen met

de deur in huis: het doek valt voor de Nationale Sport Loterij. Laten we voorop stellen dat

ook bij ons de teleurstelling groot is. Ondanks een grote landelijke reclamecampagne

(denk aan spotjes op televisie, radio en immense reclameborden langs de snelweg) is er

structureel te weinig belangstelling voor de Nationale Sport Loterij. Verenigingen

omarmen het platform slechts mondjesmaat waardoor de lotenverkoop marginaal is.

Zelfs veelvuldig telefonisch contact met alle clubs heeft geen verschil gemaakt. We

hebben daarom geen andere keuze dan de Nationale Sport Loterij te stoppen. De

Nederlandse Kansspelautoriteit is geïnformeerd en heeft de vergunning formeel

beëindigd per 14 juni”. 

Middels deze e-mail willen we jullie bedanken voor het vertrouwen in ons initiatief en

jullie deelname eraan. We zijn dankbaar voor de tijd energie die iedereen erin heeft

gestoken en willen het daarom ook voor alle partijen op een goede manier afronden.

Hieronder lees je hoe we dat gaan aanpakken.

Nu we stoppen, zijn de verenigingen dan de dupe? Zeker niet!

De Nationale Sport Loterij betaalt alle ingezamelde gelden in de eerste week van juli uit

aan de betreffende clubs. Zo voorkomen we dat bij de verenigingen teleurstellingen

ontstaan. 

En hoe zit het dan met je deelname als koper van een lot?

Voor 21 juni wordt het volledige aankoopbedrag (dus €10,- per lot) automatisch

teruggestort. Je hoeft hiervoor niets te doen. Omdat de Nationale Sport Loterij de

verenigingen betaalt en tevens lotenkopers compenseert, ontstaat er een verlies. Dit

wordt volledig gedragen door de initiatiefnemers van het platform. Zo is niemand

gedupeerd. Dat is onze eerste prioriteit.

Hoe nu verder?

De eerste week van juli zullen wij de gelden aan jullie overmaken op het bij ons bekende

rekeningnummer. Mochten jullie voor die tijd nog vragen hebben dan zijn wij bereikbaar

op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 via 

085-486 11 34 of jullie kunnen e-mailen naar info@nationalesportloterij.nl.

mailto:info@nationalesportloterij.nl




Positie en plichten bestuursleden.

De aansprakelijkheid van bestuursleden.

Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

Regels omtrent belangenverstrengeling.

Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Geen gedoe in onze vereniging.

Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en

Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Bestuur en toezicht op orde

Veel van onze leden zetten zich vrijwillig in voor onze vereniging. Bestuurswerk is nuttig

en nodig. Daarom is het belangrijk dat onze vereniging voldoet aan de wet. Zeker omdat

na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat

misgaat. Wij zijn tijdig aan de slag gegaan en hebben er voor gezorgd dat bestuur en

toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden en vrijwilligers

een gerust gevoel (Bestuursreglement Goed Besturen).

Waar gaat de WBTR over?

Waarom willen we dit?

Voor nu een fijne vakantie en graag tot ziens in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.



SENIORENNIEUWS
TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN SEIZOEN

Bij de selectie begonnen we vol goede moed aan een nieuw seizoen, de groep was

uitgebreid met een 2e elftal en ook de begeleiding van het 2e elftal was op sterkte. Na

een voorbereiding met veel trainen en enkele oefenwedstrijden werd er begonnen aan de

bekerwedstrijden. In deze wedstrijden werd duidelijk dat we een mooie groep spelers bij

elkaar hadden die er veel zin in hadden. Na de bekerwedstrijden werd aan de competitie

begonnen. Helaas gooide Corona al snel roet in het eten, eerst moest er gespeeld

worden zonder publiek. Toen mochten de spelers niet meer gebruik maken van de

kleedkamers. Dat waren al omstandigheden die voetballen niet leuk maakten. Daarna

werden de voetbalwedstrijden helemaal afgeblazen.

De selectiespelers hebben dit seizoen op verschillende wijze getraind, eerst voor hun

zelf thuis en daarna in kleine groepjes op het trainingsveld. Naarmate de versoepelingen

er door kwamen werden de groepjes groter, helaas mochten spelers boven de 27 jaar

nog steeds niet met de groep mee trainen. Aan het einde van het seizoen mochten alle

spelers eindelijk weer als groep trainen en was het spelen van onderlinge wedstrijden

ook weer toegestaan. Op enkele zaterdagen zijn er wedstrijden gespeeld waarbij de hulp

ingeroepen werd van JO19 spelers en spelers uit de lagere senioren om toch twee

volwaardige teams op te kunnen stellen.

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken naar Dennis van Sport2BFit, hij heeft onze

selectiespelers regelmatig onder handen genomen. Hierdoor hebben ze op een

alternatieve manier aan hun conditie en lenigheid gewerkt.

Op 29 juni speelde het 1e nog een wedstrijd tegen Rohda’76 en op 8 juli wordt het

seizoen echt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen ASW.



MUTATIES BIJ DE SELECTIE

Na afloop van dit seizoen zullen de volgende mutaties plaatsvinden bij  de selectie

van Hazerswoudse Boys. Thijs van Wetten gaat voor zi jn werk naar Curacao, Mark

de Ruiter en Rens Louwers hebben besloten om lager te gaan voetballen. Jasper

Stolwijk keert na 1  seizoen terug naar ARC waar hij  in het onder 23  elftal  gaat

spelen. Duco Rens en Dylan Snelderwaard hebben besloten om te stoppen met

voetballen, zi j  kunnen het niet meer combineren met hun werk en studie. Lucas

Smits gaat in Rotterdam wonen en zal daar ook gaan voetballen.

Nieuw bij  de selectie voor volgend seizoen zi jn Chiel  van der Salm, Mathijs Knibbe,

Robbert Hartman, Justin van Vliet,  Royce Ravensbergen en Sven Siegers. Zi j

komen over vanuit de JO19 .  Hiermee is de selectie weer kwantitatief op sterkte.

Bij  de begeleiding van de selectie veranderd ook het een en ander.  Bart Sol en

Marcel Snelderwaard stoppen als begeleiders van het 2e elftal.  Enrique Siegers

maakt als leider de overstap van JO19  naar het 2e elftal.  We zijn nog op zoek naar

een nieuwe coach voor het 2e.

Keeperstrainer Leo Massar stopt na vijf  seizoenen bij  Hazerswoudse Boys, de

eerste 4  seizoenen trainde Leo zowel de selectiekeepers als de jeugdkeepers. Dit

seizoen was hij  nog alleen verantwoordeli jk voor de selectiekeepers. Leo heeft

zich in de 5  seizoenen die hij  bi j  ons gewerkt heeft ontwikkelt tot een echte Boys

man, wij  bedanken Leo dan ook voor zi jn inzet en enthousiasme. We hebben in de

persoon van Kawa Hisso een nieuwe keeperstrainer gevonden.

VACATURES BIJ DE SELECTIE

Wij zi jn voor volgend seizoen op zoek naar een coach voor het 2e elftal,  voor deze

functie is voetbalkennis en oplossingsgericht denken een voorwaarde. De coach

van het 2e elftal  zorgt samen met leider Enrique Siegers er voor dat het 2e elftal

op zaterdag begeleid wordt.  Daarvoor wordt op donderdag het team

samengesteld,  dit gebeurt in overleg met de overige mensen van de technische

staf.  Heb je zin om een jeugdig tweede elftal  te coachen en deze spelers beter te

maken? Neem dan contact op met Joop de Gelder via 0626783100  of

technischezaken@hazerswoudseboys.nl

We zijn ook nog op zoek naar assistent scheidsrechters voor het 1e elftal,  dit is

een functie die op roulatiebasis door meerdere mensen uitgevoerd wordt.  We

willen deze groep graag groter maken om de belasting te verlagen. Li jkt het je leuk

om af en toe te vlaggen bij  het 1e elftal? Neem dan contact op met Joop de

Gelder via 0626783100  of technischezaken@hazerswoudseboys.nl

mailto:technischezaken@hazerswoudseboys.nl
mailto:technischezaken@hazerswoudseboys.nl


AFSCHEID VAN THIJS VAN WETTEN

Op 26 juni heeft Thijs van Wetten in een onderlinge wedstrijd van de selectie

afscheid genomen als speler van Hazerswoudse Boys 1. Thijs gaat voor zijn werk 3

jaar naar Curacao en zal hierdoor niet meer bij ons kunnen spelen.

Nadat Thijs vanuit de A1 doorstroomde naar de selectie heeft hij enkele seizoenen in

het 1e elftal gespeeld. Daarna wilde Thijs kijken of zijn plafond hoger lag dan

Hazerswoudse Boys en vertrok hij naar Meerburg. Na enkele seizoenen bij Meerburg

ging Thijs voetballen bij Valken’68. Doordat hij Hazerswoudse Boys toch wel miste en

zijn vriend Leo de Ruiter hem overhaalde is hij vier jaar geleden weer bij de Boys

komen voetballen. De afgelopen seizoenen was Thijs door zijn werk al regelmatig niet

aanwezig en nu neemt hij definitief afscheid van de selectie.

Na afloop van de onderlinge wedstrijd gingen Thijs en Mark de Ruiter ( die lager gaat

voetballen) door een erehaag gevormd door hun teamgenoten richting het terras. Op

het terras werd Thijs toegesproken door aanvoerder Justin Meijer en trainer Wilco

Wapenaar.

Wij wensen Thijs en zijn vriendin veel plezierige jaren toe op Curacao en bedanken

hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.

SAMENWERKING MET MHD KEEPERSSCHOOL

Hazerswoudse Boys is de samenwerking aangegaan met MHD keepersschool uit

Zoetermeer. Deze keepersschool staat onder leiding van Mo El Amraoui en heeft dit

seizoen een flinke groei doorgemaakt. Ze zijn bij meerdere clubs in ons district

werkzaam.

Vanuit MHD zal Kawa Hisso bij ons als keeperstrainer aan de slag gaan, hij neemt de

selectiekeepers, de keepsters van VR1 en VR2 en de 2 JO17 keepers onder zijn

hoede. Kawa komt oorspronkelijk uit Syrie en woont tegenwoordig in Boskoop. Hij

heeft in het nationale elftal van Syrie gekeept, nu keept hij zelf nog in het 1e elftal

van Vitesse Delft. Wij wensen Kawa veel succes en plezier bij onze club.

De overige jeugdkeepers worden net als afgelopen seizoen getraind door de

keepersschool van Wesley Kerkvliet.





Op zaterdag 12-6 was het nationale voetbaldag in het land. De KNVB had aan

alle clubs gevraagd om deze dag iets te organiseren. Er kon eindelijk weer

wat georganiseerd worden dus die kans pakten we met beide handen aan! Er

werden wat dames gevraagd om die dag te helpen met organiseren en die

waren snel gevonden. ‘s Morgens in alle vroegte moest er opgebouwd

worden,  hier hadden we gelukkig hulp van een aantal ouders bij. Het was een

hele klus maar om kwart voor negen kon de dag beginnen! De eerste kinderen

stonden toen al klaar bij de inschrijftafels. Daar kregen ze te horen in welk EK

land (team) ze zaten. 

Het ochtend programma was er voor de hummels, JO7, JO8 en JO10 en JO11.

De hummels deden wat spelletjes zoals dribbel parcours , bal in het gaten net

schieten en kegels omschieten. Daarna mochten ze op de stormbaan en dat

was denk toch wel het leukste. De JO7 en JO8 deden diverse balspelletje o.a.

voetbal bowlen, penalty’s schieten, voetbal omgekeerd. Na de pauze was er

voor hen een activiteiten parcours met allemaal leuke dingen die opgesteld

stonden. Zoals bumper voetbal, doel schieten met snelheidsmeter, mega bal

rollen, met zijn 2 en in een broek en dan samen voetballen, dat zorgde voor

hilarische toestanden. Ook was er voor hun natuurlijk een grote stormbaan

waar vele meters opgemaakt werden. Voor de JO10 en MO11 en JO11 was

het programma iets anders, zij waren ook in landen EK teams ingedeeld maar

gingen eerst 4 tegen 4 voetballen. Wat waren de kinderen actief en werd er

serieus gevoetbald.  Na de pauze gingen zij ook de activiteiten spellen doen.

Tussendoor was er voor alle kinderen drinken en chips. Na afloop kreeg

iedereen een ijsje en een medaille! Wat was het leuk om iedereen zo

enthousiast bezig te zien; zowel ouders als kinderen!

Het middagprogramma, wat om 13:00 uur begon, was voor de JO12, JO13 en

JO14. Deze kinderen gingen ook eerst een 4 tegen 4 toernooi spelen. Na het

toernooi gingen zij ook activiteiten doen zoals doelschieten met gatendoek ,

panna-voetbal, hoe hard kan je schieten; snelheidsmeter, met z’n tweeën in

een broek en dan maar proberen te scoren, en een buikschuifbaan.

Tussendoor was er ook voor hen iets lekkers en te drinken. Na afloop een

ijsje en een sleutelhanger. Om 16 uur was het afgelopen.

Daarna kwamen er nog aantal ouders helpen 

met spullen opruimen. Iedereen had het reuze

naar zijn zin, het weer was super mooi en wij 

kijken terug op een zeer geslaagde dag.  

Iedereen die geholpen heeft in welke vorm ook,

 super bedankt!

Kijk hier voor een foto-impressie!

Namens de jeugdcommissie.

VOETBALDAG

https://myalbum.com/album/3M8uANgv2ECQ


In 2001 begon Jan de Bruin als trainer en leider bij de jeugdafdeling van

Hazerswoudse Boys, zijn zoon Bart begon met voetballen en Jan ging het

team waar Bart in ging voetballen begeleiden. In de jaren daarop was Jan als

trainer en leider betrokken bij meerdere jeugdteams en behaalde hij ook

regelmatig een kampioenschap. Jan had de gave om van de teams die hij

onder zijn hoede had echt vriendenteams te maken, de spelers gingen voor

elkaar door het vuur wat resulteerde in mooie resultaten. Toen de 2e zoon

Steef op voetbal kwam begon Jan weer bij de F jeugd en doorliep vanaf dat

moment weer de jeugdopleiding van Hazerswoudse Boys. 

Jan was ook jaren betrokken bij het 4 tegen 4 voetbal op Koningsdag, het

Kerstzaalvoetbal en de Kerststerrenacties. Het afgelopen seizoen was Jan

trainer van de JO19, doordat zijn zoon Steef nu naar de senioren gaat is voor

Jan het moment aangebroken om te stoppen als jeugdtrainer.

Om Jan te bedanken voor meer dan 20 jaar inzet voor de jeugdafdeling van

Hazerswoudse Boys heeft het bestuur besloten om Jan te benoemen als lid

van verdienste. Op zaterdag 26 juni na afloop van de laatste training werd

aan Jan op een vol terras het bijbehorende speldje en de bos bloemen

overhandigd. 

LID VAN VERDIENSTE



Op weg naar een Rookvrije Generatie

In de nieuwsbrief van april 2021 hebben we laten weten te gaan onderzoeken

welk draagvlak er binnen de vereniging is om het sportcomplex van

Hazerswoudse Boys rookvrij te maken.

In Hazerswoude Dorp is de omgeving van de schoolpleinen van de Johannes

Post School en de Springplank al rookvrij en mag er op de voetbalcomplexen

van Floreant en BSC niet worden gerookt. Vanuit de gemeente is recent een

initiatief opgestart om alle sportverenigingen rookvrij te maken. 

Een rookvrije accommodatie draagt bij aan het realiseren van een Rookvrije

Generatie, een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien. Met een

rookvrij terrein, kunnen wij de jeugd het goede voorbeeld geven. We laten

zien dat roken minder normaal is en kunnen we schadelijk meeroken

voorkomen. Meer informatie is te lezen op de site www.rookvrijegeneratie.nl

Om dit onderwerp onder de aandacht van alle leden te brengen, heeft op de

site de laatste weken een poll gestaan. 

Mede door alle perikelen/maatregels rondom Corona, waren de activiteiten

op en rondom het voetbalveld beperkt waardoor de mogelijkheid om de poll

(extra) onder de aandacht te brengen helaas ook beperkt was. De komende

zomermaanden brengt hier ook geen verandering in aan.

Om het draagvlak onder de leden goed te kunnen polsen en t.z.t. het bestuur

goed te kunnen informeren,  is een goede response op de poll gewenst. Laat

je stem horen en vul de poll in.

Wellicht heb je vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp. Misschien zeg

je wel; ik wil graag helpen bij het realiseren van dit streven.Stuur in dat geval

een mail naar rookvrijterrein@hazerswoudseboys.nl 

Paul Boot en Peter Rotteveel

ROOKVRIJE RUIMTE

http://www.rookvrijegeneratie.nl/
mailto:rookvrijterrein@hazerswoudseboys.nl


Afsluiting vrouwen 1 en vrouwen 2

Op woensdagavond 16 juni is de laatste officiële training van vrouwen1 en

vrouwen2 geweest. We hadden geluk met het weer, het was 30 graden,

waardoor we besloten hebben om niet te gaan voetballen maar een andere

activiteit te ondernemen. 

In plaats van zwoegen op het voetbalveld, had het water een heerlijke

temperatuur en kon er gezwommen worden in het water aan de

Burgemeester Smitweg. Er lagen surfplanken, opblaasbanden en onder het

genot van een drankje heb je niet meer nodig, toch?!

De leiders zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet en betrokkenheid voor

beide teams, waar wij allen heel blij mee zijn! 

Helaas is de voetbalcarrière van Lisanne Helmus ten einde gekomen vanwege

een knieblessure. Lisanne is al heel wat jaren betrokken bij VR1 en we zullen

haar fanatisme, enthousiasme en gezelligheid gaan missen. Alhoewel we haar

vast nog gaan zien voor de derde helft!

Later op de avond hebben we pizza’s van Munzur besteld, de sponsor van

Vrouwen1, voor een goede snack. De avond kan niet eindigen zonder een

aantal goede muziekjes met de bijbehorende dansjes.

We hopen voor volgend seizoen op een mooi en ‘normaal’ seizoen, waarbij we

vanaf september zullen starten met de competitie. Zowel VR1 als VR2

hebben een aantal nieuwe aanwinsten voor de start van het seizoen.

Waarschijnlijk zullen we elkaar volgend jaar alsnog af en toe moeten bijstaan

tijdens de wedstrijden, wanneer er niet voldoende speelsters zijn. We zijn als

vrouwenafdeling een eenheid geworden en kunnen op de juiste momenten

gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Dat beloofd veel moois voor seizoen

2021/2022!

VROUWENVOETBAL



In memoriam Dinand de Gelder

Op woensdag 23 juni is Dinand de Gelder op 71 jarige leeftijd overleden. 

Dinand was iemand met een groot Hazerswoudse Boys verleden en zeker met een

groot Boys hart. Hij kwam al op jonge leeftijd in het eerste elftal terecht en werd

met dit team in het seizoen 1976 – 1977 Nederlands kampioen bij de

afdelingsclubs.

Door zijn werk als gymleraar was Dinand het gewend om de jeugd les te geven, hij

ging dan ook bij onze vereniging aan de slag als trainer. Hij heeft dit vele jaren

gedaan. Na zijn actieve carrière werd Dinand coach van het 2e elftal, hij was een

fanatieke coach die altijd het maximale uit de groep wilde halen. Door zijn

betrokkenheid bij de selectie ging hij ook meehelpen bij de organisatie van de

Polderloop. Dinand heeft heel veel jaren op zondagochtend de parkeer- en route

borden uit gezet. Na afloop van de Polderloop ging hij de borden dan weer ophalen.

Nadat hij gestopt was als coach bij het 2e heeft hij enkele jaren geen functie

gehad bij onze vereniging, daarna is hij nog enkele seizoenen trainer geweest van

de A1.

De laatste jaren was Dinand niet meer te zien bij onze club maar bracht hij zijn tijd

vooral door in de polder, vergezeld van zijn hond.

Wij wensen de familie van Dinand veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

 

IN MEMORIAM




