
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. Afgelopen periode is

er gelukkig weer veel gevoetbald, maar er is meer gebeurd.

Wij nemen u hierin mee in deze nieuwsbrief. 

TOEGANGSCONTROLE

Het zal velen van u niet zijn ontgaan. We hebben een nieuw

sleutelsysteem bij de Boys. De aanleiding is dat het oude

sleutelsysteem regelmatig “kuren” begon te vertonen. Nu is 

sleutelbeheer een flinke uitdaging. Het aan laten maken van

sleutels, het uitgeven van codes en het bijhouden wie welke

code of sleutels heeft is een tijdrovende klus. Nog niet

gesproken over de onveiligheid en bijkomende kosten van

verloren sleutels. Het kan veiliger, en vooral gemakkelijker!

Toegangscontrole maakt sleutelbeheer overbodig. Digitale id-

dragers zoals tags vervangen de inefficiënte sleutels en

zorgen voor betere beheermogelijkheden. Verlies of diefstal

is niet langer een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.

De meeste tags zijn inmiddels uitgedeeld. Degene die een

sleutel hebben en nog geen tags hebben opgehaald worden

verzocht om dit op korte termijn te doen.
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 Aan het eind van het seizoen krijgt u een verzoek om uw oude sleutel in te leveren.

Hiermede komt een einde aan een tijdperk. Namens het bestuur bedanken wij Dick van

Vliet en voorgangers voor de bewezen diensten.

EINDE SEIZOEN

De competitie nadert zijn einde. Hopelijk kunnen we vele kampioenen huldigen. Noteert u

vast 4 juni in uw agenda voor de afsluiting van het seizoen.  

SAMENWERKING JUNIOR TRIATHLON HAZ. DORP EN HAZERSWOUDSE BOYS

Hazerswoudse Boys en de Junior Triathlon Hazerswoude Dorp slaan de handen ineen bij

de organisatie van de Junior Triathlon Hazerswoude Dorp. Wat is de Junior Triathlon?

Het idee is uitgewerkt door enkele bewoners uit ons dorp om een uniek evenement neer

te zetten. We hebben immers een zwembad, voetbalvelden en een mooi

polderlandschap… en zeker genoeg gemotiveerde kinderen in onze dorpen en regio. Dus

alle ingrediënten zijn aanwezig om een gezellig en sportief evenement te organiseren.

Hieraan dragen wij als Boys uiteraard ons steentje bij. De Junior Triathlon Hazerswoude

Dorp is bedoeld voor kinderen van 7 tot 14 jaar en voor elk niveau. 

Voor verdere informatie zie: www.triathlon-hazerswoude.nl

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.

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




SELECTIENIEUWS
Op dinsdag 29 maart werd de eerder uitgestelde wedstrijd tegen Haastrecht gespeeld,

op een winderig sportpark in Haastrecht hadden onze jongens het zwaar tegen de

koploper. We hadden het moeilijk tegen het fysieke spel van de tegenstander maar

gaven weinig kansen weg. Zelf kregen we 1 kans die door Leo de Ruiter hoog over

geschoten werd. Halverwege de tweede helft kwam Haastrecht op voorsprong en ze

gaven dit niet meer weg. De wedstrijd werd dus met 1-0 verloren.

Zaterdag 2 april stond in het teken van de enige derby die we dit seizoen spelen. We

gingen op bezoek bij Floreant, onder toeziend oog van veel meegekomen supporters

speelden we een goede wedstrijd. In een gelijk opgaande wedstrijd kwamen we

halverwege de 1e helft op 0-1 door Justin Meijer. In de tweede helft kreeg vooral

Floreant enkele goede kansen maar hield keeper Patrick van de Reest ons op de been. In

de slotfase maakte Ivo Vogelaar er nog 0-2 van. Na de onterechte nederlaag in de

thuiswedstrijd was deze overwinning een mooie opsteker.

Op 9 april kon er door overvloedige regenbuien niet op gras gespeeld worden, de

wedstrijd tegen GSV werd dus op kunstgras gespeeld. Onze spelers hadden het moeilijk

om in hun spel te komen en konden niet tot uitgespeelde kansen komen. Uiteindelijk

maakte Leo de Ruiter in blessuretijd de verlossende 1-0.



Zaterdag 16 april stond de uitwedstrijd tegen SPV’81 op het programma. Al na

drie minuten kwamen we op achterstand, hierna kregen we het betere van het

spel en komen door twee doelpunten van Justin Meijer op een 1-2 voorsprong.

Helaas kunnen we niet lang genieten van de voorsprong en komt SPV door een

mooi ingeschoten vrije trap weer op gelijke hoogte. Op slag van rust maakt Jari

Meertens de 2-3 waardoor we met een voorsprong de rust in gaan. In de tweede

helft hebben we een duidelijk overwicht maar kunnen we de kansen niet afmaken.

Vijf minuten voor tijd maakt Jari een eind aan de spanning door de 2-4 te maken.

Op 23 april werd de thuiswedstrijd tegen Moordrecht gespeeld. Dit werd een

doelpuntrijke wedstrijd maar zo zag het er in de eerste helft niet naar uit. We

komen door doelpunten van Ivo Vogelaar en Ties Tijssen op een 2-0 voorsprong

maar Moordrecht knokt zich terug tot 1-2. In de rust heeft trainer Wilco

Wapenaar de mannen op scherp gezet, dit resulteerde vlak na rust tot enkele

doelpunten. Ivo en twee keer Jochem van Vliet brengen de stand op 5-1. Daarna

maken Silvester Blonk, Tyler van Buuren en Jochem van Vliet nog een doelpunt

wat de eindstand op 8-1 brengt.

Zaterdag 30 april werd uit tegen ASW gespeeld, het was een herhaling van de

thuiswedstrijd tegen deze ploeg. We kwamen niet tot voetballen en hadden het

moeilijker met ons zelf dan met de tegenstander. Het slechte veld van ASW hielp

niet mee om tot goed voetbal te komen maar dit mag niet als excuus gebruikt

worden. In de tweede helft komt ASW uit een penalty op 1-0. Niet veel later

krijgen wij ook een penalty als de scheidsrechter een handsbal geconstateerd

heeft. Justin Meijer schiet de penalty binnen. Aan het eind van de wedstrijd krijgt

ASW nog een hele grote kans maar die wordt gelukkig hoog over geschoten.

Hiermee komt de wedstrijd met 1-1 tot een einde. We verspelen in totaal 4

punten tegen deze tegenstander die zich in de onderste regionen bevindt.

Op 7 mei werd thuis tegen Cabauw gespeeld. In de beginfase krijgt Cabauw al

enkele grote kansen om op voorsprong te komen. Gelukkig voor ons worden de

kansen niet benut. De rust wordt met 0-0 bereikt. In de tweede helft komen we

door Tyler van Buuren op voorsprong maar enkele minuten later komt Cabauw

terecht op gelijke hoogte. In de rest van de wedstrijd wordt er niet meer

gescoord. Helaas dus weer twee punten verloren in de strijd om de derde periode.



DOELPUNTENMAKERS 2021-2022 (PER 8/5/2022)





Dinsdag 10 mei heeft Max Kloeth zijn

contract getekend als Technisch

Jeugdcoördinator. Max start volgend

seizoen in deze functie en gaat de

begeleiding van de jeugdteams

ondersteunen en proberen onze

jeugdafdeling op voetbaltechnisch vlak naar

een hoger niveau te tillen. Wij wensen Max

heel veel plezier en succes met deze

functie.

JEUGDNIEUWS

MAX KLOETH TEKENT CONTRACT TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

HAZERSWOUDSE BOYS EN CENTRAL PROGRESS VERLENGEN SAMENWERKING

Zowel Hazerswoudse Boys als Central Progress zi jn tevreden over hun

samenwerking en hebben daarom besloten om volgend seizoen met elkaar verder

te gaan. Dit resulteert in een coördinator die op maandag de training van de

onderbouw aanstuurt.  Hiermee bieden we de jongste jeugd een goede training en

de jeugdtrainers ondersteuning in hun ontwikkeling.

Hiernaast zal Central Progress het komende seizoen ook een nieuwe cyclus van

hun voetbalschool op onze accommodatie aanbieden.





Schrijf je in bij je nieuwe vereniging met je KNVB-nummer (te vinden in de voetbal app)

De nieuwe vereniging zal je digitaal via Sportlink proberen over te schrijven.

Hazerswoudse Boys werkt alleen mee aan een overschrijving als aan alle verplichtingen

(financieel maar ook in te leveren kleding etc.) is voldaan.

Overschrijving is mogelijk tot 15 juni 2022.

Hazerswoudse Boys werkt in principe niet mee aan overschrijvingen na 15 juni 2022.

Ook overschrijvingsverzoeken vanuit andere verenigingen die na 14 juni 2022 nog

binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

LID WORDEN, OPZEGGEN EN / OF OVERSCHRIJVEN

Het is half mei en dat betekent dat de jeugd- en seniorenteams binnenkort weer ingedeeld

gaan worden, maar ook dat leden die willen stoppen met voetballen of zich willen laten

overschrijven naar een andere vereniging dat kenbaar moeten maken.

Wil je stoppen met voetballen dan heb je volgens de statuten uiterlijk tot en met 31 mei 2022

de tijd om schriftelijk op te zeggen,

per mail:

ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl

 Je krijgt na verwerking zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

Wil je naar een andere vereniging dan geldt:

Wie niet voor 31 mei heeft opgezegd of niet voor 15 juni is overgeschreven naar een andere

vereniging is automatisch lid voor het seizoen 2022-2023 en betaalt dan de volledige

jaarcontributie.

Nog geen lid geweest van een voetbalvereniging?

 Wil je bij Hazerwoudse Boys komen voetballen en ben je nog geen lid geweest van een

voetbalvereniging lever dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier in bij ons clubgebouw of stuur

het digitaal naar ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl  Het inschrijfformulier is digitaal

beschikbaar via onze website. 

Lid van een andere club geweest?

Was je al lid van een andere vereniging en wil je bij Hazerswoudse Boys komen voetballen lever

dan zo snel mogelijk het ingevulde inschrijfformulier in bij ons clubgebouw of stuur het digitaal

naar ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl.

Het inschrijfformulier is te vinden op onze website.

Wil je stoppen met voetballen maar wel lid blijven van Hazerswoudse Boys als niet-spelend lid,

geef dat dan ook door voor 1 juni 2022.

 Het bestuur van Hazerswoudse Boys

mailto:ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl
mailto:ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl
mailto:ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl


De competitie vordert snel. Helaas heeft vrouwen 2 door terug getrokken teams een erg

kleine competitie . Hierdoor staan ze veel stil. Half april hadden de dames het druk met

drie wedstrijden in één week, maar dat ze dat kunnen hebben ze ruimschoots bewezen

door 5 punten te  pakken. Hiermee hebben ze gelijk de laatste plaats overgedragen aan

TAVV. 

Vrouwen 1 mocht wel iedere week aan de bak en is daarbij vaak geholpen door

speelsters uit vrouwen 2. Eind maart / begin april moesten de dames twee keer achter

elkaar tegen koploper Zevenhoven. Dit team bleek net een maatje te groot voor de

Hazerswoudse vrouwen. Maar ze zijn zeker niet bij de pakken neer gaan zitten. Want

daarna volgden 5 wedstrijden, waarbij ze alleen in SJZ uit Zoeterwoude de meerdere

moesten erkennen.

Ook is er op 20 april een open training georganiseerd. Hierop kwamen meerdere

potentiele nieuwe leden op af. Nadat de vrouwen een training afgelegd hebben, zijn ze

met zijn allen naar de kantine gegaan voor een quiz en een drankje. 

Heb jij nou deze geslaagde avond gemist, maar wil je wel graag aansluiten bij één van

onze vrouwenteams. Mail dan zo spoedig mogelijk naar dames@hazerswoudseboys.nl .

Wij zorgen er dan voor dat je nog dit seizoen een keer mee kan trainen!!!

DAISY HOOGENDOORN SLUIT 8,5 JAAR KEEPERSPROMOTIONS AF

Daisy Hoogendoorn, keepster van vrouwen 1, trainde de afgelopen jaren 4 keer per

week! Twee keer met vrouwen 1, één keer keeperstraining op de club én bij de

keeperschool keeperspromotions. Vrijdag 22 april was haar laatste cursusavond daar.

Met haar 17e deelname evenaart ze het deelname record van doelman Lenting uit

Nieuwkoop. Meerdere Hazerswoudse Boys supporters waren afgereisd naar Alphia om

daar te zien hoe Daisy uit handen Bert van Wijk (keeperspromotions) en Brenda van

Zanten (Hazerswoudse Boys) haar laatste certificaat ontving.

Gefeliciteerd Daisy met deze mooie mijlpaal. Wij hopen er nog vele met je te bereiken

onder de lat van de Hazerswoudse vrouwen!.

MEISJES EN VROUWENVOETBAL



VRIENDINNENDAG 2022

Op vrijdag 15 april was het dan zover: de jaarlijkse vriendinnendag! Met een

groep van 17 meiden tussen de 6 en 12 jaar begonnen we aan een middag vol

gezelligheid. Met een stralend zonnetje boven het voetbalveld startten we

met elkaar aan een warming-up. In de middencirkel dribbelen en wachten tot

de muziek uit gaat. Dit betekende namelijk dat je zo snel mogelijk je bal stil

moest leggen en een opdracht moest doen. De opdrachten waren een voet

op de bal, een rondje om de bal, de bal in de lucht gooien enzovoort. We

oefenden naast het dribbelen dus ook het reactievermogen van de meiden.

We sloten de warming-up af met een spel waarbij een van de meiden de

ballen tijdens het dribbelen weg moest schieten. Na de warming-up deden we

in twee groepen vier activiteiten. Een duel met een tegenstander, schieten

met een snelheidsmeter, een dribbel parcours op tijd en een ‘escaperoom’

voetbal spel. Ondertussen hadden we het aardig warm op het kunstgrasveld

in de felle zon, dus was het tijd voor een pauze met iets te eten en te

drinken. Nadat we weer wat nieuwe energie hadden opgedaan, begonnen we

aan het toernooitje. We speelden in drie teams, waarbij elk team een keer

tegen elkaar speelde. Het team wat niet aan de beurt was, moedigde de

andere teams langs de zijlijn aan. We sloten deze middag af met het nemen

van penalty’s tegen de keeper van Vrouwen 1, waarbij het ene na het andere

doelpunt werd gemaakt! Hierna was het tijd om af te sluiten en kreeg

iedereen een mooie fles met het Hazerswoudse Boys logo. Het was een

geslaagde middag en we hopen alle meiden snel terug te zien op de club!





Haz. Boys MO19
M E T  I N G A N G  V A N  V O L G E N D  S E I Z O E N

W I E  K O M T  M E T  O N S  V O E T B A L L E N ? ?

Heb je nou altijd al op voetbal willen zitten en

ben je een meisje van tussen de 14-19 jaar? 

 

Grijp je kans! 

 

Vanaf volgend seizoen start bij de

Hazerswoudse Boys een nieuw meisjes team: 

de MO19! 

 

Dit team is opgericht door een groepje meiden

uit Hazerswoude die het leuk leken om met

elkaar te gaan voetballen. En het plan is

doorgezet! Aan gezelligheid komt er in dit team

zeker niet te kort. Het zijn spontane en

enthousiaste meiden die gemotiveerd zijn om

iedereen in te maken volgend seizoen. Lijkt het

je nou leuk om met deze meiden te gaan knallen

in de MO19? Stuur een berichtje naar 06-

52351103 of mail naar

dames@hazerswoudseboys.nl



Hazerswoudse Boys is voor het seizoen 2022 - 2023 op zoek naar iemand die de

verzorging en hersteltraining van selectiespelers en overige spelers op trainingsavonden

op zich kan nemen. Het betreft de dinsdag en/of donderdagavonden vanaf 19:30 uur.

Daarnaast zal hij/ zij op zaterdagen bij de wedstrijden van het 1e elftal aanwezig zijn als

verzorg(st)er.

Het is niet noodzakelijk om diploma's te hebben voor de functie maar heb je ze wel dan is

dat een pre, voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Heb je interesse of ken je iemand die wellicht interesse heeft, neem dan contact op met

Joop de Gelder

Email : technischezaken@hazerswoudseboys.nl 

Telefoon : 06-2678 3100 

VACATURE VAN DE MAAND

VERZORG(ST)ER


