
Onze vereniging is voor veel mensen een mooie plek om

telkens weer naartoe te gaan. Velen van ons zitten al sinds

kleins af aan op de vereniging waardoor ze er veel mensen

hebben leren kennen. Hierdoor is zaterdagmiddag, de middag

om te praten en te genieten van de wedstrijd. Veel leden

hebben in hun jongere jaren nog een lekker potje gevoetbald

met vrienden. En sommige doen dat nog. Na de wedstrijd

wordt er dan een lekker biertje gedronken, word de wedstrijd

besproken en niet te vergeten de evaluatie van de

scheidsrechter.

Wat ook vaak voorkomt is dat de kinderen op voetbal zitten

en dat de ouders elke zaterdag weer komen kijken om hun

kind op het veld te zien schitteren. Het is ook goed voor de

kinderen om op voetbal te zitten, aangezien ze dan leren om

samen te werken en met andere kinderen om te gaan. Dit is

belangrijk in de ontwikkeling van het kind en hoe het kind in de

toekomst met anderen kan omgaan. Al met al heeft onze

vereniging een grote invloed op de jeugd, daarom is het

belangrijk dat de verenigingen goed wordt onderhouden.

Als de velden goed worden onderhouden maakt dit het

voetballen een stuk leuker dan wanneer dit niet zo is. 
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Dagelijks technisch beheer is ook belangrijk zodat je in de avonden nooit in het donker

komt te staan omdat de lampen uitvallen. Niet alleen de lampen maar de rest van de

vereniging moet ook technisch in orde zijn. Als je niet kan douchen na de wedstrijd of een

broodje bal kan eten na de wedstrijd dan kan dit als vervelend worden ervaren.

Maar vandaag de dag is niets meer vanzelfsprekend. Vrijwilligers worden schaarser en

dat is een slechte ontwikkeling. Steeds meer werk komt er terecht “op het bordje” van

een klein gezelschap vrijwilligers. Het principe “vele handen maken licht werk” is hier niet

meer van toepassing. Het wordt een belasting voor deze kleine groep. Vandaar nog maar

een keer de oproep om de vereniging te helpen. Er zijn tal van vacatures, daar kan het

niet aan liggen.

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.

http://www.laan35.nl/diensten/dagelijks-technisch-beheer/




SELECTIENIEUWS
Op 19 februari werd de competitie gelukkig weer hervat, het 1e speelde thuis tegen

Ammerstolse SV. In een eenzijdige 1e helft kregen we veel kansen maar kwamen

moeilijk tot scoren. Halverwege de 1e helft maakte Justin van Vliet 1-0, niet veel later

gevolgd door de 2-0 van Leo de Ruiter. Heel onverwacht kwam de spanning in de

wedstrijd terug toen een Ammerstolse speler onze keeper Patrick van de Reest

verraste. Net voor rust bracht Glenn Bennis de stand op 3-1. Na de rust gaven we geen

kansen meer weg en liepen uit naar 5- 1 door doelpunten van Tyler van Buuren en Royce

Ravensbergen die vandaag zijn debuut maakte in een competitiewedstrijd.

Op 26 februari ging de reis naar Moordrecht, deze tegenstander mocht ook geen

probleem zijn voor onze jongens en dat klopte wel. In een wedstrijd die weer gekenmerkt

werd door het missen van vele kansen werden er toch meerdere doelpunten gemaakt.

De rust wordt bereikt met een 0-3 voorsprong door twee doelpunten van Leo de Ruiter

en 1 doelpunt van Justin van Vliet. In de tweede helft verhogen Sam Timmermans,

Jochem van Vliet en Ivo Vogelaar de stand tot 0-6. Vermeldenswaardig is nog het

meedoen van Tom Roeloffs die normaal gesproken in het 4e elftal zijn kunsten vertoont.

De volgende wedstrijd was op 5 maart uit bij Stolwijk. In een gelijk opgaande wedstrijd

waren er kansen voor beide teams. Het duurde tot ver in de tweede helft voordat we het

verschil konden maken. Ties Tijssen opende de score, hierna maakte Leo de Ruiter er 0-

2 van. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Jochem van Vliet. Hierdoor werd de

eindstand 0-3. We blijven bovenin meedoen en zien de volgende wedstrijden met

vertrouwen tegemoet.



Op 12 maart kwam ASW bij ons op bezoek, dit is een van de mindere ploegen uit onze

competititie. Helaas hadden onze jongens een mindere dag, er was heel veel balverlies

en er werd te weinig strijd geleverd. Hierdoor kon ASW ook gevaarlijk worden en bleef de

wedstrijd spannend. Na een half uur kwam ASW zelfs op voorsprong. Hierna moesten

onze spelers nog meer gas geven om dit recht te trekken. Ties Tijssen probeerde het

met een schot van afstand en hij plaatste de bal over de keeper in de verre hoek. Met

een 1-1 stand werd de rust bereikt. Na de rust ( veel toeschouwers waren nog in de

kantine ) stond het al 1-2 door een eigen doelpunt van Ties. Hierdoor moesten we weer

in de achtervolging. We kregen een veldoverwicht maar kwamen niet echt tot kansen. 5

minuten voor tijd maakte Ties Tijssen er toch 2-2 van en in de laatste minuut kregen we

nog een grote kans. Helaas ging die kans er niet in en verspeelden we hier twee dure

punten.

Op 19 maart stond de topper tegen Haastrecht op het programma maar doordat wij

teveel corona besmettingen hadden binnen het 1e elftal is deze wedstrijd verplaatst

naar 29 maart.

Moerkapelle kwam op 26 maart op bezoek. Op een zonovergoten sportpark was het

begin van de wedstrijd rommelig, we kwamen niet in ons ritme en hadden veel balverlies.

Halverwege de eerste helft kwamen we op 1-0 door een doelpunt van Leo de Ruiter.

Hierna kreeg Moerkapelle enkele goede kansen om de stand gelijk te trekken. Toch werd

de rust met 1-0 gehaald. In de tweede helft hadden wij wel een veldoverwicht maar

konden niet veel kansen creëren. Moerkapelle werd ook niet echt gevaarlijk waardoor er

niet veel meer gebeurde. In de 88e minuut maakte Ivo Vogelaar de 2-0 en daarmee was

de wedstrijd gespeeld.

Na afloop van de wedstrijd werden er op een vol terras enkele prijzen uitgereikt door

trainer Wilco Wapenaar. Beau Gordijn werd verkozen tot talent van het seizoen 2020 –

2021. Omdat dit door Corona een kort seizoen geweest is zijn de eerste wedstrijden van

dit seizoen hierin mee genomen. Beau heeft zich na veel blessureleed terug in het elftal

geknokt en heeft een sterk seizoen gedraaid. Ivo Vogelaar werd benoemd tot meest

waardevolle speler van het seizoen 2020 – 2021. Door de vele doelpunten die hij

gemaakt heeft was hij vaak beslissend voor het eerste elftal. 



DOELPUNTENMAKERS 2021-2022 (PER 20/3/2022)



Dit keer in het jeugdnieuws nieuws over onze jongste jeugd 'de hummels',  paar

verslagjes van de pupil van de week, een verslag van een toernooi van de JO8-1, verslag

van een geslaagde Grote Club Actie, aandacht voor de open trainingen en tot slot een

korte kennismaking met onze nieuwe technisch jeugd coördinator, Max Kloeth.

OCHTENDTRAINING HUMMELS

Goed nieuws! Door het nieuw aantal aanmeldingen voor de hummels hebben we onze

enthousiaste groep kunnen uitbreiden tot 9 talenten. Spelenderwijs leren ze op de

training verschillende oefeningen uit te voeren met de bal aan de voet. Dit kan

bijvoorbeeld zijn:

- Het jaagspel. Waarbij de jager van iedereen de bal af moet pakken en uit het vak te

schieten.

- Het dribbelparcours. Waarbij iedereen een parcours moet afleggen om vervolgens aan

het einde proberen af te ronden (met of zonder keeper).

- Estafette. Een race tussen 2 teams en beide teams krijgen een opdracht mee.

- Krokodillenspel. Dribbelen vanaf eigen pion om de pionnen heen in de krokodillenvijver

om zoveel mogelijk punten te verdienen. Let op: er staat een krokodil te waken in de

vijver, klaar om alle ballen weg te schieten.

Daarnaast zorgen we altijd nog dat er tijd over is voor een partijvorm.

PUPIL VAN DE WEEK

Eerst werden we (Owen Out, Mark Rijkaart en ik) ontvangen door een meneer. Daarna

mochten we een kijkje nemen in de kleedkamer van het eerste. Toen gingen we de

warming-up doen met de spelers. Daarna mochten we de aftrap doen en toen begon de

wedstrijd. We konden de wedstrijd meekijken vanuit de dugout. Ze hebben gelijk

gespeeld met 2-2. Toen gingen we met de voorzitter kletsen en kregen wij en onze

ouders wat te drinken en te eten. Daarna gingen we weer naar de kleedkamers. Daar

kregen we een voetbal en een stift en daar mochten alle spelers hun handtekening op

zetten. En we kregen ook nog een diploma. Het was een hele leuke middag! 

Groetjes Stef Dannenberg 

JO12-1

 

JEUGDNIEUWS



Op zaterdag 19-01  was ik met Leah pupil  van de week ik vond het heel leuk.

We mochten in de kleedkamer ki jken, meedoen met de warming up, de aftrap

nemen en scoren en in de dugout zitten ti jdens de wedstri jd.

Hazerzwoudse boys heeft gewonnen van Ammerstolde sv. Ze wonnen met 5-1 .

We kregen ook nog een trainingspak en jas .  

Aan het einde kregen we een bal met alle namen er op. We mochten ook nog in de

bestuurskamer zitten en kregen daar lekker patatjes en wat drinken. 

Wij  vonden het heel erg leuk!

Groetjes Ziva en Leah 

TOERNOOIVERSLAG LARS (JO8-1)

Zaterdag 26  Februari  was er een toernooi in Delft.

Er deden 6  teams mee ons team bestond uit 6  spelers. Levi,Gijs,Luke,Camilo,Joep,

en Lars.  Wij  moesten tegen Sparta en Rkdeo je denkt dat het niet bestaat maar

het bestaat.

En Vliegveld 16  hoven.

Wij  zi jn 2de geworden en de schaal gewonnen en in de anderen poel 3de het

heette voetbal talenten toernooi.  Wij  zagen ook Feyenoord en Vitesse. Maar daar

speelden wij  niet tegen. Het was wel moeil i jk maar het is gelukt.  Als je er ooit

komt neem je pinpas mee want ze gaan niet akkoord met klein geld .Dit was mijn

verslag. Groeten van Lars.



GROTE CLUB ACTIE 2021-2022

Het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar, we hebben dit seizoen weer meer geld

dan vorig jaar opgehaald met de Grote Clubactie:

€ 3.250

Meer jeugdleden hebben zich ingespannen om loten te verkopen en ook de senioren

teams hebben de club weer goed gesteund door superloten te kopen. 

Alle verkopers en kopers hartelijk bedankt voor alle inzet en sponsoring. De club kan

dit geld goed gebruiken en zal dit goed besteden. Denk hierbij aan o.a. de

Voetbal3daagse en materialen. 

Ook dit jaar worden de beste twee verkopers en verkopende teams beloond voor hun

inspanningen. Daniël Sigmond uit de JO9-1 was de beste verkoper met 117 loten

(vorig jaar was hij tweede) en Kelvin Stolwijk uit de JO12-1 is tweede geworden met

78 loten. De JO9-1 verkocht als beste 205 loten en de JO12-1 zat hen op de hielen

met 199 loten, dus maar 6 loten verschil. 

Daniël en Kelvin kregen allebei een kadobon van Bol.com en de JO9-1 een patatje in

onze eigen kantine en de JO12-1 een zakje chips.

Iedereen weer hartelijk bedankt!!!

 

 BESTE VERKOPERS                                 BEST VERKOPENDE TEAMS

                        Daniël Sigmond                                                           JO9-1

                        Kelvin Stolwijk                                                            JO12-1





EVEN VOORSTELLEN

Max Kloeth

Technisch Jeugd Coördinator 2022-2023

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat we een akkoord bereikt hebben met Max

Kloeth voor de functie van Technisch Jeugd Coördinator ( TJC ) met ingang van het

nieuwe seizoen. Max is woonachtig in Nieuw Vennep en heeft 40 jaar ervaring als trainer.

Hij heeft op alle niveaus training gegeven en zowel heren, dames als jeugd getraind. Hij

is als TJC werkzaam geweest bij Kickers’69 en Alphia. Op dit moment is hij nog

jeugdtrainer bij SC Overbos uit Hoofddorp. De komende tijd zal hij vast al ergens langs de

lijn te zien zijn om een indruk te krijgen van onze jeugdteams.

Wij wensen Max heel veel succes en plezier bij zijn werkzaamheden bij de jeugdafdeling

van Hazerswoudse Boys.





De vrouwenteams hebben ook weer enkele wedstrijden gespeeld. Helaas door een

beperkt programma bij Vrouwen 2 en meerdere verplaatsingen zit het ritme er nog niet

echt in. Vrouwen 1 heeft inmiddels meerdere wedstrijden weten te winnen en daarmee

een mooie positie in de middenmoot in weten te nemen. Vrouwen 2 trekt helaas nog

steeds net aan het kortste eind, maar doet er alles aan de rode lantaarn voor het einde

van het seizoen aan een ander team over te dragen.

FLOATFIT MET HAZERSWOUDSE BOYS VR2

Op zondag 27 maart 2022 stond er weer een leuke activiteit gepland. Deze zou echter al

vorig jaar in december plaats moeten vinden, maar dat ging niet door vanwege het

bekende riedeltje ;-).

Maar wat is floatfit nou eigenlijk? Bij Floatfit wordt les gegeven op een drijvende mat, de

Aquabase. De training op de drijvende aquabase laat je permanent evenwicht zoeken,

wat heel goed is voor je core stability. Resultaat, een strak lijf en een topconditie. Naar

dat laatste hadden we natuurlijk oren naar want… alles voor de summerbody!

We waren met dertien dames en werden verdeeld in twee groepen omdat het anders niet

in het bad paste. De eerste groep bestond uit Loïs, Heather, Martine, Daniëlle, Gwen,

Saskia en Lieke; zij mochten het spits afbijten. De tweede groep bestond uit Diony,

Suus, Daisy, Feline, Giselle en Debbie. De tweede groep mocht nog even toekijken. Het

leek allemaal best wel soepeltjes te gaan en makkelijk. Maar nadat groep 2 in het water

lag, kwamen ze toch wel terug op hun woorden. Want wat was dit heftig! Of het nog

kwam van de zaterdagavond laten we in het midden.. Één les duurt “slechts” 30 minuten.

Maar dan verbruik je ook wel behoorlijk wat calorieën (zo rond de 350/400). 

Het was enorm leuk en we raden het dan zeker iedereen aan om het eens te proberen. 

VROUWEN



Volgend seizoen hopen we weer te starten met twee vrouwen teams én twee

meidenteams. Drie teams komen voort uit de huidige (MO12, VR1 en VR2)

teams. Nieuw is als alles doorgaat de MO19. Voor alle teams hebben we de

komende maand een leuke activiteit voor leden en niet-leden. Ben jij of ken jij

iemand die dit niet mag missen, meld je aan en/of zeg het voort!





 Gijs Loomans (JO8-1)                16

Jaysen van Rossum (JO8-2)     15

Lars Blijleven (JO8-2)                 15

Mason Labordus (JO8-1)           12

Lars Pannebakker (JO8-1)        12

 Camillo Dorsman (JO8-1)         12

Ward Salaho (JO8-2)                  12

Nick de Vries (JO8-2)                 12

 Luke Koot (JO81-1)                   11

 Joep de Kort (JO8-1)                 10

  Liam Kreft (JO8-2)                    10

 Issam Al Khadra (JO11-1)        10

 Daan Staal (JO8-1)                      9

 Sven van der Graaf (JO8-2)      9

 Bart Schuddebeurs (JO8-2)      9

 Luuk Zandvliet (JO9-2)               9

 Sven de Wilde (JO11-1)             9

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. Hierbij de spelers die het vaakst het net lieten bollen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENALTYKLASSEMENT



In de spotlights. De accommodatie commissie.

Zoals de naam al doet vermoeden houdt deze commissie zich bezig met werkzaamheden

op en aan het terrein en de gebouwen van onze vereniging. 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 activiteiten die moeten worden gedaan zoals snoeien

en (veel) zwerfafval opruimen. Iedereen kan de omvangrijke taak van de commissie

helpen te verlichten door afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken en dit

niet rond te laten slingeren.

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 berekening gebleken. Ook hier geldt dat bij sommige taken hulp van

anderen graag wordt aangenomen. 

Dus vind je het leuk om je steentje bij te dragen, aarzel dan niet en geef dit door aan de

accommodatie commissie via Pim Toor

(accommodatiecommissie@hazerswoudseboys.nl).

VACATURE VAN DE MAAND

DE ACCOMMODATIE COMMISSIE

mailto:accommodatiecommissie@hazerswoudseboys.nl

