
Eindelijk is het seizoen 2021-2022 van start gegaan. We

hebben er lang op moeten wachten, maar we kunnen eindelijk

weer het veld op! Helaas vanaf 6 november toch weer met

wat beperkingen op ons sportpark.

CORONA UPDATE 6 NOVEMBER

Als bestuur zijn wij blij dat de Tweede Kamer en het kabinet

hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport.

Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs

door sporters en publiek van 18 jaar en ouder is komen te

vervallen. 

Het veldvoetbal blijft hiermede voor iedereen toegankelijk.

Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer

ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de

vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

Voor het zaalvoetbal is er helaas anders geredeneerd en is

het moeten tonen van het Corona Toegangsbewijs door

sporters en publiek van 18 jaar en ouder in stand gebleven. 
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Voor het veldvoetbal geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de locatie (zoals

kleedkamer, toilet, bestuurskamer, kantine) en het buitenterras een Corona

Toegangsbewijs moet worden getoond.

Bij het zaalvoetbal is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een

coronatoegangsbewijs vereist. Bij het betreden van de locatie zal een Corona

Toegangsbewijs moeten worden getoond. 

heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

schud geen handen;

neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Samenvattend heeft het demissionair kabinet per 6 november de volgende nieuwe

maatregelen aangekondigd voor de sport.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor

vrijwilligers. Zij hoeven geen Corona Toegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers,

coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor

ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een Corona

Toegangsbewijs tonen.

Deze maatregelen gaan zaterdag 6 november in, maar de overheid heeft richting de

sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct

is geregeld. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden

gezet. 

Als bestuur willen wij benadrukken dat het aan de vereniging is om haar leden en het

publiek op te roepen dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het

kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kantine. Aan hen

de oproep om het de vrijwilligers niet onnodig moeilijk te maken dan het al is. Het gedrag

van onze voetballers en publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige

maatregelen van de overheid. Wij rekenen op uw medewerking.

Kort gezegd: wilt u de kantine in toon dan uw Corona Toegangsbewijs als hierom wordt

gevraagd.

De algemene richtlijnen zijn nog steeds van kracht.

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name

gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

Maar er is meer. Je zou kunnen zeggen: we gaan weer over tot de reguliere zaken zoals

de komende algemene ledenvergadering, de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie,

het melden van selectienieuws en de nodige huldigingen. Tevens zijn er de nodige acties

geweest. Allemaal zaken waar we het voor doen! Verderop in deze nieuwsbrief treft u

deze onderwerpen aan. Wederom genoeg leesvoer.

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter





ACTIES

De afgelopen periode zijn er verschillende acties geweest waarin de waardering voor de

vereniging ruimschoots is gebleken.

De spaaractie bij de Albert Heijn heeft onze vereniging € 1.404,00 opgeleverd.

In de Grote Club Actie zijn al veel loten verkocht. Deze actie waarvan de opbrengst

volledig ten goede komt van de jeugdafdeling loopt nog en er zijn nog loten beschikbaar.

Wilt u een fysiek lot kopen stuur dan een mailtje naar

jeugdvoorzitter@hazerswoudseboys.nl, maar via deze link kunt u ook online nog uw

loten kopen. Doe dit zo spoedig mogelijk. Eén lot kost € 3,- en daarvan gaat € 2,40

rechtstreeks naar onze vereniging.

De Rabobank Clubsupport actie is afgerond en daarvan zal de uitslag tussen 1 en 14

november 2021 worden gepubliceerd.

Tot slot hebben we nog de Vriendenloterij, deze loterij levert de vereniging per jaar        

 € 370,50 op en dit met maar 5 deelnemers die onze vereniging steunen. Dus met een

nieuw lot van de Vriendenloterij, welke € 14,25 per maand kost, steunt u de vereniging

voor ruim € 70,00 per jaar. Terwijl u als deelnemer een VIP kaart ontvangt met allerlei

kortingen op activiteiten en gratis museums mag bezoeken. Tevens maakt u

maandelijks kans op allerlei mooie prijzen. 

Nogmaals bedankt voor uw steun!

https://lot.clubactie.nl/lot/voetb.--en-athletiekver.-hazerswoudse-boys/230084


SELECTIENIEUWS

De selectie van Hazerswoudse Boys is op 10 augustus begonnen met trainen, natuurlijk

waren er nog veel spelers op vakantie en verschilde de groep per training.

Op 21 augustus werd de eerste oefenwedstrijd gespeeld, het was een thuiswedstrijd

tegen DVO’32. Dit is de oude club van onze hoofdtrainer Wilco Wapenaar. Na een matige

eerste helft keken we tegen een 1-2 achterstand aan. Leo de Ruiter maakte het

doelpunt. In de 2e helft ging het spel meer op en neer en bogen we de achterstand om in

een 4-3 overwinning. Ivo Vogelaar zorgde met een hattrick voor de doelpuntenproductie.

24 augustus stond er een oefenwedstrijd voor het 2e elftal op het programma,

tegenstander was Blauw Zwart 2. In een gelijk opgaande wedstrijd werd er met 2-1

gewonnen. De doelpunten kwamen van de neven Jochem en Justin van Vliet.

Op 28 augustus was Excelsior’20 de volgende tegenstander. Deze club heeft altijd op

zondag gespeeld en hebben nu de overstap naar de zaterdag gemaakt. We hadden het

erg moeilijk en konden de wedstrijd dan ook niet winnen. Uiteindelijk werd het een 1-4

nederlaag. Justin Meijer maakte uit een penalty ons enige doelpunt.

Op 31 augustus werd de voorbereiding afgesloten met een wedstrijd tegen

Voorschoten’97 ZO 1. Dit team komt uit in de 3e klasse zondag. We speelden een goede

wedstrijd en dit resulteerde in een 5-1 overwinning. De doelpunten kwamen van

Sylvester Blonk, Vito Martens, Tyler van Buuren en 2 van Justin Meijer. Minpuntje in deze

wedstrijd was het geblesseerd uitvallen van Vito Martens. De verwachting is dat we hem

wel enige tijd gaan missen.



4  september werd er naar Den Haag afgereisd om tegen VCS te spelen, deze

wedstri jd was niet aan onze jongens besteed. We speelden slordig en verloren

hierdoor met 3-0 .  De volgende bekerwedstri jd was op 11  september. 3e klasser

Blauw Zwart kwam op bezoek. Helaas werd ook deze wedstri jd verloren, het werd

1-2 .  Op 18  september werd de laatste bekerwedstri jd gespeeld tegen SJZ. In deze

wedstri jd zagen we een fel Hazerswoudse Boys, het was duideli jk dat ze toch met

een goed resultaat in de beker af wilden sluiten. Het werd uiteindeli jk een 1-0

overwinning.

De eerste competitiewedstri jd was op 25  september, WDS kwam op bezoek. Het

was een spannende wedstri jd waarbij  de Boys de slag op het middenveld wonnen.

We kwamen dan ook verdiend op voorsprong door een doelpunt van Ivo Vogelaar.

Na de pauze werd de voorsprong verdubbeld door Leo de Ruiter.  Enkele minuten

voor ti jd kwam WDS nog terug tot 2-1  maar dit was dan ook de einduitslag. Een

goed begin van de competitie.

De volgende wedstri jd was een uitwedstri jd tegen Bergambacht op 2  oktober.  Het

was een wedstri jd waarin het goede positiespel van de trainingen niet terug te

zien was. Er werd veel balverl ies geleden, gelukkig had de tegenstander hetzelfde

probleem. Kort voor de rust kwamen we op een 0-1  voorsprong door een doelpunt

van Ivo Vogelaar.  Bergambacht kreeg ook meerdere kansen maar vonden steeds

keeper Patrick van de Reest op hun weg. Na de rust golfde het spel heen en weer.

Uit een snelle aanval kwam Bergambacht op geli jke hoogte, de Boys kregen het

zwaarder en stonden meer onder druk. Bij  een nieuwe aanval van Bergambacht

vloerde volgens de scheidsrechter Patrick van de Reest een aanvaller van

Bergambacht in het strafschopgebied. Dit resulteerde in een penalty en veel heen

en weer geduw tussen de spelers van beide teams. Toen de rust weer gekeerd

was werd de penalty benut. De Boys gingen verwoed op zoek naar de geli jkmaker

en die leek er ook te komen toen Jari  Meertens een vri je trap over de keeper in

het doel schoot. Helaas keurde de scheidsrechter dit doelpunt af omdat er in zi jn

ogen drie Hazerswoudse Boys spelers in buitenspelpositie stonden. Diep in

blessuretijd kwamen we toch op 2-2  door een verwoestende uithaal van Jari .

Op 9  oktober gingen we op bezoek bij  vv Moerkapelle.  We kregen binnen 1  minuut

al een penalty nadat Jari  in het strafschopgebied aan zi jn arm getrokken werd.

Justin Meijer benutte de strafschop. Hierna kregen we nog enkele kansen maar

die werden niet benut. De eerste helft eindigde dus met een 0-1  ruststand. Na de

pauze kwamen we niet scherp uit de kleedkamer en l iepen we al  snel tegen de

geli jkmaker aan. We namen na deze tegentreffer het heft in handen en Ivo

Vogelaar kreeg het op zi jn heupen. Binnen een kwartier maakte hij  drie

doelpunten. Dat resulteerde voor Ivo in een applaus wissel.  Enkele minuten voor

ti jd kwam Moerkapelle nog op 2-4  en dat was ook de eindstand.



Haastrecht was op 16 oktober de volgende tegenstander. Zij waren op dat moment 1

van de koplopers, in een spannende wedstrijd waren de kansen voor beide teams op

de vingers van 1 hand te tellen. Na een blunder van de Haastrecht keeper kon Ivo de

1-0 aantekenen. Hierna kreeg Haastrecht wat meer het overwicht, toch kregen wij

nog twee goede kansen maar die werden door Justin Meijer en Jochem van Vliet niet

verzilverd. Helaas viel in de 88e minuut toch nog de gelijkmaker. Uiteindelijk een

terechte uitslag maar wat waren de drie punten lekker geweest.

Op 23 oktober stond de verste uitwedstrijd op het programma. We gingen op bezoek

bij Cabauw. De basis elf was door blessures en zieke spelers op een paar plaatsen

aangepast. In de 1e helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd maar werd er niet

gescoord. Gelijk na de rust kregen we een penalty mee die door Justin Meijer feilloos

ingeschoten werd. Hierna gingen de boys op zoek naar verdubbeling van de score. Die

kwam er doordat Leo de Ruiter een corner van Jari Meertens verlengde tot een

doelpunt. Helaas verslapten onze spelers toen iets wat resulteerde in de

aansluitingstreffer van Cabauw. Dit was het sein voor onze spelers om meer gas te

geven en invaller Ivo Vogelaar besliste de wedstrijd met zijn zevende doelpunt van

het seizoen. De uitslag werd hiermee 1-3.

Na 5 wedstrijden staan we op de 5e plaats met twee punten achterstand op koploper

Bergambacht. Het belooft een spannende competitie te worden.

De wedstrijd tegen SPV’81 die op 30 oktober op het programma stond is uitgesteld in

verband met Corona verschijnselen bij de tegenstander.

BEKENDMAKING TALENT EN MEEST WAARDEVOLLE SPELER (2019-2020)

Op 25 september werd op een vol terras bekend gemaakt wie het talent van 2019 –

2020 en wie de meest waardevolle speler van 2019 – 2020 waren. Door Corona was

hier nog geen gelegenheid voor geweest.

Trainer Wilco Wapenaar nam het woord en vertelde dat 

Tyler van Buuren benoemd was tot het Talent van 

2019 – 2020. Tyler is een multifunctionele speler die op 

vele plaatsen in het 1e elftal te gebruiken is, hij is een 

waardig opvolger van Jari Meertens.

Als meest waardevolle speler is Nick Moerland gekozen, 

hij drijft elke aanvaller van de tegenpartij tot wan nood. 

Ook buiten het veld is Nick van veel waarde voor de 

selectie, als lid van de spelersraad zorgt hij er voor dat 

er veel leuke activiteiten georganiseerd worden. Doordat 

Nick vanwege zijn werk in het buitenland zat heeft zijn zus Arlette de prijs in

ontvangst genomen.

De namen van Tyler en Nick prijken nu op de borden boven de toegangsdeur van de

kantine. 





25 september stond in het teken van het afscheid

 nemen van enkele stafleden van de selectie. Hier

was het door Corona nog niet van gekomen. Na de 

thuiswedstrijd van het 1e elftal werd er op een 

vol terras afscheid genomen.

Bas Slappendel heeft vele jaren er voor gezorgd

dat de tenues van de selectiespelers gewassen 

werden, hierbij werd hij natuurlijk geholpen door

 zijn vrouw Jose. Zij waren hier een groot gedeelte van 

het weekend mee bezig. Als dank kreeg Bas een fles wasverzachter 

en een tegoedbon van de plaatselijke Chinees.

Peter Rotteveel is jarenlang leider geweest van het 1e elftal, dit deed hij met veel

enthousiasme. Hij zorgde ervoor dat de kleding in orde was, dat er een hapje en

drankje aanwezig waren, hij vergat geen verjaardag, ving de pupil van de week op,

was ook assistent scheidsrechter. Er zijn waarschijnlijk nog veel zaken niet

genoemd die hij ook regelde. Peter kreeg een mooie schaal met inscriptie en een

paar lekkere flessen wijn.

Leo Massar heeft 5 jaar keeperstraining bij ons verzorgd, de eerste 4 jaren

combineerde hij de jeugd en de senioren. Het laatste seizoen nam hij alleen de

selectiekeepers nog onder handen. In de 5 jaar dat Leo aan ons verbonden was is

hij een echte clubman geworden. Hij had oog voor alle teams en voelde zich thuis

bij de Boys. Leo kreeg een gouden keepershandschoen met inscriptie.

Bart Sol heeft 1 seizoen gefungeerd als leider van het 2e, door Corona is dit

seizoen beperkt gebleven tot enkele wedstrijden. Vanuit de selectie werd Bart

bedankt met een bierpakket.

Namens het bestuur kreeg iedereen nog een bos bloemen. 

AFSCHEID VAN STAFLEDEN SELECTIE



Twee jaar geleden ging de gezondheid van Dick Smits erg hard achteruit, om

hem een steun in de rug te geven hebben de spelers van het 1e elftal toen

een wedstrijdbal voorzien van hun namen in het ziekenhuis bezorgd. Om hier

een extra dimensie aan te geven is toen besloten om deze wedstrijdbal per

opbod te verkopen.

In een volle kantine was het uiteindelijk Piet Bisschop die de bal gekocht

heeft. Het geldbedrag wat hiermee gemoeid was kwam ten goede van de

jeugdafdeling. Door alle Corona perikelen was het al die tijd niet gelukt om de

bal te overhandigen aan Piet.

Op 25 september voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen SJZ kwam Dick

Smits samen met twee van zijn kleinkinderen de bal overhandigen aan Piet

Bisschop. Het was daarna een mooi gebaar dat Piet vertelde dat hij de bal

graag weer aan Dick zou willen geven zodat zijn kleinkinderen hiermee kunnen

voetballen.

Het was na lang wachten een mooie afsluiting van het overhandigen van de

wedstrijdbal.

OVERHANDIGING WEDSTRIJDBAL
AAN PIET BISSCHOP



Ayser Najjar (JO8-2)                   6

Jaysen van Rossum (JO8-2)    6

Gijs Loomans (JO8-1)                6

Lars Blijleven (JO8-2)                5

Ward Salaho (JO8-2)                  5

Nick de Vries (JO8-2)                 5

Mason Labordus (JO8-1)           4

Luke Koot (JO81-1)                     4

Bram Sorel (JO9-2)                      4

Sven de Wilde (JO11-1)             4

Issam Al Khadra (JO11-1)          4

Na afloop van elke wedstrijd van de jongste jeugd staat een heuse

penaltyserie op het programma. Deze is vaak voor de spelers net zo

spannend als de hele wedstrijd en scoren in die serie is natuurlijk super. Maar

nog leuker voor de spelers is als ook in de nieuwsbrief is terug te lezen dat ze

hebben gescoord. We hebben nog niet van alle teams de scores binnen, maar

dit zijn de spelers die het net met de penalty's het vaakst lieten bollen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PENALTYKLASSEMENT

VOOR IN DE AGENDA

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 24 november. Zoals

het er nu naar uit ziet zal dit een fysieke vergadering zijn. 

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 

Op de agenda staat, onder andere, een rookvrije accommodatie.

 Het bestuur rekent op uw komst.

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op 8 januari 2022. We hopen dat 

dit een fysieke receptie kan zijn.

 

Het bestuur rekent op uw komst om, samen met ons, het glas te heffen en

van de hapjes te genieten. Onze voorzitter neemt u mee terug in de tijd en

blikt met u vooruit op hetgeen gaat komen.



Hierbij een nieuwsberichtje over de jeugd van de jeugdcommissie. De kop is er af de

bekerwedstrijden zijn gestreden en de competities zijn gestart. Hoewel we nog niet van

Corona af zijn is het voetballen nog steeds mogelijk. Laten we dat koesteren!

De (tussen)resultaten tot de herfstvakantie

We eindigen natuurlijk met het beste nieuws! We hebben 2 ‘herfst’ kampioenen!!!

De JO12-2 en de JO17-1 zijn bovenaan geëindigd in de competitie eerste fase. Van harte

gefeliciteerd!! Hieronder volgen kort even de (tussen) resultaten.

Competities

MO12 is paar keer heringedeeld en als team hernoemd

JO11-1  3de 5 wedstijden gespeeld; 4x winst 1x verlies

JO11-2 3de  4 wedstrijden gespeeld; 3x winst 1x verlies

JO12-1 1ste 6 wedstijden gespeeld; 5x winst 1x verlies ‘Herfst’ Kampioen

JO13-1 4de 6 wedstrijden gespeeld 4x winst 1x verlies en 1x gelijk

JO14-1 4de 5 wedstrijden  2x winst en 3x verlies

JO15-2 4de 6 wedstrijden gespeeld 4x winst 2x verlies

JO15-1 4de 6 wedstrijden gespeeld 3x winst 2x verlies en 1x gelijk

JO17-2 4de 7 wedstrijden gespeeld 3x winst 3x verlies en 1x gelijk

JO17-1 1ste 6 wedstrijden gespeeld alle gewonnen ‘Herfst’ kampioen

Zoals wellicht bekend wordt er tot en met de JO10 geen score bijgehouden. Maar ik kan u

vertellen dat de jongste jeugd JO7, JO8 en JO10 het ook prima doet en leuke wedstrijdjes

spelen en vooral veel plezier hebben. Heel belangrijk!

De allerkleinsten, onze Hummels zijn gestart met 2,  maar er lopen er nu al weer 7 rond!

Mooi om te zien dat kinderen al jong enthousiast zijn over voetbal.

Sinterklaas

Wat velen niet weten is dat wij een speciaal lijntje hebben met Sinterklaas. Terwijl hij nog

onderweg is naar ons land, heeft de Sint met zijn Pieten een plekje in zijn drukke agenda

weten te vinden en gaat er de komende weken ergens iets gebeuren!!

Kerstzaalvoetbal

We naderen ook alweer de winterstop. Traditie getrouw biedt het jeugdbestuur aan om per

leeftijdsgroepen in de zaal te kunnen voetballen tijdens de kerstvakantie.

De leiders/trainers worden binnenkort benaderd. Denk er alvast over na.

Tot zo ver het jeugdnieuws. Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben zoek mij

gerust op. Denk je een meer structurele bijdrage te kunnen leveren neem dan zitting in de

jeugdcommissie we kunnen zeker nog extra handen gebruiken!

Blijf gezond. Namens het jeugdbestuur, Dick Bruines, jeugdvoorzitter.

JEUGDNIEUWS



We hebben dit seizoen 3 teams die als meisjes- en/of vrouwenteam in competitieverband

uitkomen. Daarnaast voetballen er in verschillende jeugdteams nog meisjes tussen de

jongens. Hierbij stellen wij u de teams kort voor.

MO12

De MO11 van vorig seizoen groeit maar door, helaas kent de KNVB geen MO12 competitie

waardoor ze gestart zijn in de JO12 competitie. Daarnaast was de 'M' van meisjes

verdwenen, waardoor de indeling niet helemaal naar het gewenste niveau was. Maar de

meiden lieten zich niet kennen en gingen iedere week weer vol goeie moed er tegen aan.

Dit leverde vaak een doelpuntje en zelfs nog een keer een spannende wedstrijd op, helaas

trokken ze steeds toch weer aan het kortste eind. Nu na de herfstvakantie zijn ze weer

opnieuw ingedeeld en hopen we dat ze wat puntjes bij elkaar kunnen gaan sprokkelen. 

Vrouwen 1

Vrouwen 1 is dit seizoen goed begonnen. De eerste bekerwedstrijd werd met 3-2

gewonnen van Stolwijk VR1, daarna werd Floreant VR1 meedogenloos met  1-10 opgerold.

Dit zorgt ervoor dat vrouwen 1 zich geplaatst heeft voor de volgende ronde. 13  november

mogen ze hierin aantreden tegen Bernardus VR1.

Helaas volgde daarna een periode van weinig wedstrijden én blessures, wat de start van de

competitie rommelig maakte. Tegen NSV'46 VR1 en DSO VR1 wisten ze er nog een puntje

uit te slepen, maar de andere 3 wedstrijden werden helaas verloren.

Vrouwen 2

Vrouwen 2 wist in de eerste bekerronde 1 puntje te pakken tegen Meerburg VR2 en is

daarmee uitgebekerd. In de competitie werd tot op heden met 3-2 van Floreant VR1

gewonnen, de andere wedstrijden werden verloren. Helaas zitten ze maar in een competitie

van 9 teams, waardoor ze regelmatig een zaterdag stil staan. Heel blij en trots zijn we op

de hulp die ze dan bieden door vrouwen 1 bij te staan en/of aan te moedigen. Dit maakt het

een steeds hechtere vrouwenafdeling.

VROUWENVOETBAL




