
De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich ook in

Nederland snel. Het OMT verwacht dat deze variant eind

december al dominant zal zijn in ons land. De snelle opmars

leidt naar verwachting nog dit jaar tot een stijging van het

aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en op de IC’s. Om de

zorg voor iedereen toegankelijk te houden, moet de

verspreiding van het virus worden vertraagd. Daarom heeft

het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19

december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in

lockdown gaat. 

Dat was de boodschap van het kabinet en ja, voor zo ver er

nog enige hoop was……helaas. Nu veel niet kan zoeken

logischerwijs steeds meer mensen naar wat wél kan.

Buitensportlocaties waaronder ons complex zijn ‘open’ van

5.00 tot 17.00u. Maar daar hebben we ook nog te maken met

de noodopvang van de BSO van Junis. Normaal huren die ons

hele complex op genoemde dagen, maar omdat ook zij het

belang zien dat kinderen buiten kunnen spelen en sporten

hebben we gekeken naar de mogelijkheden hierin samen op te

trekken. Hieronder alles nog even op een rijtje. 
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maandag, dinsdag en donderdag kan alleen basisschooljeugd (zonder begeleiding)

een balletje trappen op veld 2, gebruik hiervoor bij voorkeur de achterste helft van

het veld;

andere dagen kan ook de jeugd tot 17 jaar desgewenst een balletje trappen. Maar

hou het daarbij. Ga niet hangen in en om het veld. Ook eten, drinken en roken op het

veld is NIET toegestaan!

Het verzoek is dit ook aan uw kinderen mee te geven zodat er hier zo min mogelijk

discussies over komen en iedereen zoveel mogelijk kan genieten van de

mogelijkheden op ons complex.

Namens het bestuur:

WIJ HOPEN DAT U FIJNE FEESTDAGEN GEHAD HEEFT EN

WENSEN U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

Peter Versteeg, voorzitter.





SELECTIENIEUWS

HAZERSWOUDSE BOYS EN WILCO WAPENAAR VERLENGEN DE SAMENWERKING

Het bestuur van Hazerswoudse Boys en hoofdtrainer Wilco Wapenaar hebben met elkaar

afgesproken om nog een seizoen met elkaar verder te gaan.

Wilco is nu bezig aan zijn vierde seizoen en heeft het nog erg

naar zijn zin. Door Corona hebben we inmiddels twee 

seizoenen gehad die niet op een normale wijze afgesloten zijn.

Ook het huidige seizoen ligt momenteel stil door Corona. 

Wilco zorgt ervoor dat de spelers toch op allerlei manieren fit 

blijven. Hij betrekt daar ook andere elftallen van de club bij.

Bij de selectiespelers is nog veel draagvlak voor Wilco als 

trainer, hierdoor was het voor het bestuur van Hazerswoudse Boys duidelijk om tot

contractverlenging te besluiten.

Wij wensen Wilco en de selectie van Hazerswoudse Boys veel plezier en succes in hun

verdere samenwerking.



WAT IS ER NOG MEER GEBEURD IN DE SELECTIE?

Op zaterdag 6 november stond de uitwedstrijd tegen GSV op het programma, deze

tegenstander was voor ons ook weer een onbekende tegenstander. In de 1e helft was er

weinig te beleven, doordat het baltempo te laag was kon de tegenstander de gelederen

gesloten houden. In de tweede helft kregen wij meer kansen maar het duurde

uiteindelijk tot in blessuretijd dat we via Leo de Ruiter op 0-1 kwamen. Het was een

verdiende overwinning maar het koste veel moeite om de punten binnen te halen.

Op 16 november stond de inhaalwedstrijd tegen SPV’81 op het programma. Dit was de

eerste wedstrijd waar geen publiek welkom was. Na 5 minuten moesten we met 10 man

verder nadat Glenn Bennis een rode kaart kreeg voor het neerhalen van een

doorgebroken speler. De Boys kwamen daarna al snel op een 1-0 voorsprong door een

doelpunt van Ivo Vogelaar. Hierna bleef het rustig tot net voor de rust. Een SPV speler

trapte na in het eigen strafschopgebied. Dit leverde hem een rode kaart en ons een

penalty op. Justin Meijer benutte de strafschop vakkundig. In de tweede helft gingen we

verder met tien tegen tien. Halverwege de tweede helft maakten Leo de Ruiter en Justin

Meijer er 3-0 en 4-0 van. 

De volgende wedstrijd was op 20 november thuis tegen Floreant, de enige derby van dit

seizoen en dan mag er geen publiek bij aanwezig zijn. Het was een van beide kanten

zenuwachtige wedstrijd waarbij beide teams harde duels niet schuwden. Halverwege de

eerste helft kwam Floreant op 0-1, gelukkig konden we in de tweede helft de

gelijkmaker maken. Wie anders dan Ivo Vogelaar zorgde hiervoor. We konden niet lang

genieten van dit doelpunt want Floreant zorgde binnen een minuut voor een nieuwe

achterstand. Helaas kwamen we dit doelpunt niet meer te boven en eindigden we de

wedstrijd met een 1-2 nederlaag.

Op 27 november reisden we af naar Gouderak, op het sportpark langs de IJsseldijk

beleefden we een moeilijke wedstrijd. In de eerste helft kwamen we op 0-1 door Ivo

Vogelaar. Daarna kregen we meerdere kansen maar kwamen niet tot scoren. Helaas

scoorde Gouderak wel uit de enige kans die ze kregen en eindigde de wedstrijd in 1-1.

Door de verscherpte covid maatregelen zijn er na 27 november geen competitie

wedstrijden meer gespeeld. De senioren mogen zelfs niet meer trainen, dus de

selectiespelers moeten zichzelf in conditie houden. Gelukkig konden we op enkele

zaterdagen nog wel een oefenwedstrijd spelen. Er werd met 1-0 verloren van SEV en

met 2-0 gewonnen van sv Gouda.
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WOORDJE VOORAF

Hierbij een nieuwsberichtje over de jeugd van de jeugdcommissie. De 2e

competitieronde voor de jeugd is gespeeld. We houden onze adem in vwb Corona.

Momenteel zitten we in de winterstop maar de maatregelen zijn streng!

SINTERKLAAS

Sinterklaas heeft zijn pieten langs gestuurd eind november en er is weer een mooi

feestje gebouwd! 

KERSTZAALVOETBAL

Helaas hebben de strengere Corona maatregelen roet in het eten gegooid. Het

zaalvoetbal kan geen doorgang vinden. 

DE (TUSSEN)RESULTATEN TOT DE KERSTVAKANTIE

We eindigen met het beste nieuws! We hebben 1 ‘kerst’ kampioen!!!

De JO12-1 is bovenaan geëindigd in de competitie tweede fase. 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

JEUGDNIEUWS



Hieronder volgen kort even de (tussen) resultaten.

Competities

MO12-1  Heeft tot nu toe nog geen resultaat weten te behalen. Dit heeft natuurl i jk

ook te maken met het feit dat er geen meisjes onder 12  competitie is in onze

regio. Dat maakt het een stuk moeil i jker.

JO11-1  2de geworden, met 6  wedstijden gespeeld; 5x winst 1x verl ies. Net geen

kampioen geworden vanwege het doelsaldo!

JO11-2  4de geworden, 6  wedstri jden gespeeld; 3x winst 3x verl ies.

JO12-1  1ste geworden, 7  wedstijden gespeeld; 6x winst 1x verl ies ‘Kerst’

Kampioen!

JO13-1  2de geworden, 7  wedstri jden gespeeld 6x winst 1x verl ies. Net geen

kampioen geworden vanwege het doelsaldo!

JO14-1  5de geworden, 5  wedstri jden  1x winst,  1x geli jk en 3x verl ies.

JO15-2  3de geworden, 6  wedstri jden gespeeld 3x winst,  1x geli jk en 2x verl ies.

JO15-1  2de geworden, 6  wedstri jden gespeeld 3x winst,  2  x geli jk en 1x verl ies.

JO17-2  9de 7  wedstri jden gespeeld 4x verl ies en 1x geli jk.  Deze competitie loopt

nog door.

JO17-1  2de 4  wedstri jden gespeeld alle gewonnen. Dus virtueel leider maar

minder wedstri jden gespeeld. Deze competitie loopt nog door.

Zoals well icht 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 wedstri jdjes spelen en vooral veel plezier hebben. Heel belangrijk!

De allerkleinsten, onze Hummels zi jn gestart met 2  maar lopen er nu al  weer meer

rond! Mooi om te zien dat kinderen al  jong enthousiast zi jn over voetbal.

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!

Bli jf  gezond.

Namens het jeugdbestuur,

Dick Bruines, jeugdvoorzitter.



HAZERSWOUDSE BOYS JO12-1 KAMPIOEN!

In een door corona sfeerloze ambiance - dus zonder ouders, broertjes, zusjes,

grootouders etc - is het Jeudteam JO12-1 van Hazerswoudse Boys afgelopen

zaterdag kampioen geworden. In de laatste wedstrijd van deze competitie werden de

leeftijdgenoten van Teylingen met maar liefst 7-1 terug naar huis gestuurd. Het

talentvolle team ontwikkelt zich onder leiding van de trainers Antoon de Boer/Hendrik

Out en Michael Paardekooper/Loe Patzig voorspoedig. Er wordt (meestal) leuk voetbal

gespeeld en er wordt (meestal) veel strijd geleverd door het team van Sponsor Smits

Zevenhuizen. Het kampioenschap was met slechts 1 verloren wedstrijd verdiend. 

Van harte gefeliciteerd Stef (keeper), Rik, Karsten, Miguel, Kelvin, Finn, Owen, Luc,

Bart, Lara en Mark!

Het kampioenschap werd gevierd door 11 (kinder)champagneflessen te ontkurken.

Ook kregen de spelers door de vereniging een drankje en een lekkernij aangeboden.

JO12-1 OP BEZOEK BIJ DE SPONSOR

Dinsdagmiddag 21 december was het groot feest voor de JO 12-1. Nadat zij zaterdag

11 december met maar liefst 7-1 kampioen werden, mochten zij op bezoek komen bij

hun sponsor Smits Zevenhuizen. 

Daar werden de spelertjes feestelijk als winnaars ontvangen. In de kantine stond een

groot scherm klaar met 'Welkom Hazerswoude Boys JO12-1 Kampioen!' Ze kregen

limo en een kampioensshirt. Ook werd aan elke speler persoonlijk door Jan Smits een

medaille uitgereikt. Na een korte presentatie kregen zij een rondleiding door het

bedrijf. Zo konden de kinderen kennismaken met het bedrijf. Het was een leerzame

rondleiding met veel zoete afleiding tussendoor!

Samen met Leon Smits gingen de kinderen in de bedrijfshal op de foto (natuurlijk met

een grote bak snoep!). Bij terugkomst in de kantine kregen ze nog een traktatiezakje

en daarna vertrokken we weer naar huis. Was een hartelijk ontvangst en een leuke

rondleiding. Zie volgende pagina voor een foto compilatie.

JO12-1 bedankt sponsor Smits Zevenhuizen voor deze leuke middag!







Vol goede moed en nieuwe energie beginnen wij, Vrouwen 1, aan het nieuwe seizoen.

Afgelopen seizoen hebben we niet veel mogen voetballen, vanwege de corona

maatregelen, dus we hebben extra veel zin om weer te beginnen. We hebben drie nieuwe

aanwinsten dit seizoen: Aimée, Bente en Julia. Een paar extra spelers kunnen we wel

gebruiken, dus blij hiermee zijn we zeker! Onder leiding van onze coach en trainer Dave

van der Zwet beginnen we in augustus met trainen. Na een aantal weken trainen, hebben

we eind augustus een oefenwedstrijd bij TAVV. Hier lieten we zien wat we kunnen en

winnen deze wedstrijd met 0-7. Een goed begin van het seizoen dus! 

 Na deze overwinning staan er drie bekerwedstrijden op het programma. Uiteindelijk

blijven er maar twee wedstrijden op de planning staan, omdat tegenstander Moordrecht

hun team heeft teruggetrokken. De eerste bekerwedstrijd is spannend, maar winnen we

met 3-2 van Stolwijk. De tweede bekerwedstrijd is wat minder spannend en vooral

enorm gezellig met alle supporters langs de lijn. Uit bij Floreant in Boskoop is namelijk

ook voor onze supporters in de buurt! Onze spitsen zijn in vorm, de nieuwe aanwinsten

raken meer en meer op ons ingespeeld en keeper Daisy duikt in alle hoeken van het doel.

We winnen deze wedstrijd met gemak: 1-10. We zijn dus door naar de volgende

bekerronde! 

 Eind september beginnen we aan de competitie. Het is een leuke competitie met een

aantal clubs in de buurt. We starten met een uitwedstrijd bij Woubrugge. We beginnen

goed en komen voor te staan. Helaas verliezen we de wedstrijd uiteindelijk met 3-2. De

week erna hebben we geen wedstrijd, omdat we met een oneven aantal in de competitie

zitten. De wedstrijd van de week daarna wordt afgezegd door de tegenstander. Een

aantal weken zonder wedstrijd, vindt trainer Dave niks. Hij regelt een oefenwedstrijd op

een maandagavond. Een leuke wedstrijd, tegen een tegenstander die al hun

bekerwedstrijden heeft gewonnen. We voetballen goed, geven niks weg en winnen met

6-0. Een mooie avond dus! De competitie wordt hervat. Helaas geven we uit bij

Nieuwkoop verschillende doelpunten weg en verliezen we met 6-3. Ook de weken daarna

weten we geen drie punten te pakken. Een onterecht gelijkspel tegen NSV, een verlies

bij onze buren Bernardus (hier balen we natuurlijk extra van) en weer twee gelijkspellen

tegen DSO en Siveo. Het wil maar niet lukken! Keer op keer doen we zo ons best, willen

we laten zien wat we kunnen, maar maken we fouten en laten de punten liggen. We balen

hiervan, maar gelukkig houdt Dave de moed erin en blijft hij positief naar de komende

wedstrijden. Tussendoor hebben we nog een bekerwedstrijd. We waren immers door

naar de volgende ronde. Toevallig worden we ingepland tegen Bernardus! We zijn nog

fanatieker dan de vorige keer en willen uiteraard deze revanche winnen. Dave zet het

tactisch neer en weet op welke spelers we extra moeten letten. We laten mooie

combinaties zien en benutten onze kansen. En met succes! We winnen de revanche met

5-2. Op naar de volgende bekerronde.

VROUWEN 1



Ook hebben we ondertussen een nieuwe sterspeler erbij gekregen: Merel!

Merel heeft altijd bij de meiden van Hazerswoude Boys gevoetbald en is dus

bekend bij de club. Ze laat al snel heerlijke acties en snelle sprintjes zien, dus

ze verdient gelijk een basisplek in dit team. Daarnaast krijgen we regelmatig

hulp van de meiden van Vrouwen 2. Ze vallen regelmatig in en helpen ons

waar nodig. Ontzettend fijn! Op zaterdag 27 november pakken we dan

eindelijk de eerste drie punten in de competitie. We spelen thuis tegen ARC.

Het regent en het is koud, maar we spelen een top wedstrijd waarin we

duidelijk beter zijn. We winnen met 5-1. Na deze lang verwachte en gehoopte

winst, gaan de koppies weer omhoog en willen we deze stijgende lijn

voortzetten. Nog twee wedstrijden voor de winterstop. Uit bij SJZ hebben we

het moeilijk en verliezen we met 5-1. Gelukkig weten we de laatste

competitiewedstrijd tegen Altior te winnen. We gaan met opgeheven hoofd

de winterstop in en eindigen op plek 10 van de 13. We bereiden ons voor om

minimaal in de middenmoot te eindigen, want daar horen we! We hebben zin

om dit seizoen af te maken. Hopelijk mag dit straks weer met jullie als

supporters langs de lijn. We kijken ernaar uit! Tot snel!



Vrouwen 2 beschikt dit seizoen over een ruime bezetting van achttien speelsters, twee             

trainers/coaches en een leidster. Op 9 augustus 

2021 begon de eerste training onder enthousiaste 

leiding van onze Gup; op naar een fantastisch nieuw

seizoen nu het vorige seizoen door corona eigenlijk 

volledig in het water was gevallen. Gelukkig hadden 

we vorig seizoen nog goed af kunnen sluiten door 

een uitje boerengolf bij Jeu de Boer en een heerlijke

 barbecue daarna bij Rianne.

Op 4 september 2021 begon onze eerste 

bekerwedstrijd tegen Docos VR1. Ondanks onze techniek, tactiek en vooral

enthousiasme is deze wedstrijd niet echt in ons voordeel uitgepakt. Maar dat mocht de

pret niet drukken, want we waren allang blij dat we eindelijk weer eens een balletje

mochten trappen. De belangrijkste wedstrijd uit de beker was die tegen Bernardus VR1

en de ‘urge’ om te winnen was uiteraard enorm hoog. De wedstrijd was naar een

avondwedstrijd uitgesteld omdat onze meiden in het weekend van 17 september 2021

erop uit waren naar Arnhem. Waarschijnlijk hoef ik u niet te veel te vertellen over het

weekend maar de kernwoorden waren: drankjes, dansjes en héél veel gezelligheid! 

VROUWEN 2

De bekerwedstrijd tegen Bernardus VR1 was dus verplaatst naar donderdag 16

september 2021 om 20:00 uur. De meiden waren zeer gebrand om deze wedstrijd te

winnen (want derby!!!) dus wij begonnen gelijk fel en dat wierp zijn vruchten af. Dit viel

Bernadus toch echt behoorlijk tegen omdat zij ervan uit waren gegaan makkelijk van ons

te winnen. Er werd voor ieder duel keihard gevochten. Het was fantastisch om te zien

hoe frustrerend Bernardus werd en wij lekker die bal rond tikte. Ondanks dat wij niet in

cijfers hadden gewonnen, hadden wij dat wel gedaan in teamprestatie en

uithoudingsvermogen. 



 Gijs Loomans (JO8-1)                13

 Mason Labordus (JO8-1)          10

Jaysen van Rossum (JO8-2)     9

Lars Blijleven (JO8-2)                 9

 Luke Koot (JO81-1)                    8

 Joep de Kort (JO8-1)                 8

Camillo Dorsman (JO8-1)          8

 Issam Al Khadra (JO11-1)        7

 Sven de Wilde (JO11-1)           7

 Bram Sorel (JO9-2)                    7

Luuk Zandvliet (JO9-2)              7

Lars Pannebakker (JO8-1)        7

Daan Staal (JO8-1)                     7

Ward Salaho (JO8-2)                  7

Nick de Vries (JO8-2)                 7

 Liam Kreft (JO8-2)                     7

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.

12.

13.

14.

15.

16.

PENALTYKLASSEMENT

Vanaf 25 september 2021 begon onze

competitie. Wij hebben een leuke indeling met

clubs uit de directe omgeving en regio met o.a.

Floreant VR1. Deze derby hebben wij gespeeld op

2 oktober 2021. Ook toen was de motivatie om te

winnen nog meer dan elke andere wedstrijd. Door

wéér een enorme teamprestatie neer te zetten

hebben wij deze spannende derby gewonnen met

3-2. Dit is uiteraard erna goed gevierd. 

In de verdere competitie zijn we vaak gewaagd aan onze tegenstander. En

ondanks dat wij niet alles winnen, groeien wij als team maar ook individueel

elke keer weer een beetje en daar kunnen we enorm trots op zijn. Wij balen

dan ook enorm dat we nu weer stil staan en hopen snel in 2022 weer de wei

in te gaan!



Wie heeft er niet een keer een bakje koffie gedronken in de kantine. Of na de wedstrijd

een lekker patatje of broodje gegeten. Ook de limonade en thee in de rust komt daar niet

vanzelf. 

 

Op zaterdag worden de diensten tot 14.30 uur ingevuld door ouders van onze

jeugdteams. Daarna hebben we een vaste groep van vrijwilligers die voor de barbezetting

zorgt. Allemaal toppers waar we trots op zijn en niet zonder kunnen. Maar deze toppers

staan er soms maar één keer in het seizoen en kunnen dan niet van de hoed en de rand

weten....

Daarom zoeken wij een vaste, betaalde kracht die deze toppers wekelijks bijstaat en

wegwijs maakt.

Je werkt op zaterdag van 8.00 tot 15.30 uur!

Dus ben jij minimaal 16 jaar en op zoek naar een leuke bijbaan??? Of weet jij iemand voor

wie dit een leuke bijbaan kan zijn neem dan contact op met

barcommissie@hazerswoudseboys.nl 

 

Kijk voor al onze andere vacatures op: https://www.hazerswoudseboys.nl/742/vacatures/

VACATURE VAN DE MAAND

BETAALDE KRACHT BAR/KEUKEN

https://www.hazerswoudseboys.nl/742/vacatures/



