
Beste leden en sympathisanten,

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Vanaf 1

januari hebben we te maken met ons nieuwe energie contract

hierdoor gaan we als vereniging vele malen meer betalen voor

gas en stroom, daarom doe ik bij deze de oproep om hier zo

zuinig mogelijk mee om te gaan. Hierbij denk ik vooral aan het

douchen en de deuren goed te sluiten van kleedkamers en

kantine. Als we met elkaar 10% kunnen bezuinigen, is dit al

een aanzienlijk bedrag.

Begin december is er op het gemeentehuis de overeenkomst

getekend voor een nieuw kunstgrasveld naast het eerste

veld. De aanbesteding kunnen we nu gaan starten, en hopen

dat dit veld in het najaar van 2023 gereed is. Zolang blijft het

huidige derde veld tot onze beschikking.

Verder gaan we in de komende weken de gesprekken aan met

de kandidaat trainers voor het eerste elftal. Deze zullen in

twee rondes gevoerd worden. Op 7 januari tijdens de

nieuwjaarsreceptie zal de nieuwe trainer bekend gemaakt

worden.
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Vooruit kijkend naar volgend jaar waarin alle kleding contracten aflopen zijn we bezig met

een geheel nieuw tenue voor de vereniging. De gehele vereniging gaat dan in hetzelfde

tenue voetballen met allemaal dezelfde sponsoruitingen op het shirt. 

Hieraan wordt door de sponsorcommissie en kleding mensen hard gewerkt.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zullen de ereleden en leden van verdienste

uitgenodigd worden, dit in het kader van het jubileumjaar het 80 jaar bestaan van onze

vereniging.

Afgelopen maanden zijn er ook weer diverse acties gehouden zoals de grote clubactie dit

heeft de vereniging ruim € 3800,- opgeleverd. De mensen die zich ingezet hebben voor

deze actie hartelijk dank hiervoor. Het geld hiervan hebben we besteed aan het

Pannaveldje. Dit veldje is in bijzijn van de familie Smits geopend. Tijdens de opening werd

nog even gememoreerd wat Dick Smits allemaal voor de vereniging betekend heeft.

Daarom zullen we binnen onze vereniging dit veldje het Dick Smits veldje noemen.

Ook is er door leden en vrijwilligers weer de kerststerren actie gehouden de deur aan

deur verkoop heeft ruim € 2500,= euro opgeleverd. De kerstbomen verkoop heeft een

resultaat behaald van ruim € 2200,=.Alle vrijwilligers die hieraan meegeholpen hebben

hartelijk dank.

Zo is het fijn dat we met ruim 220 vrijwilligers de vereniging draaiende houden, als een

ieder op zijn eigen manier wat blijft bijdragen aan de vereniging hebben we weer een mooi

jaar voor ons. Het is het jaar waar we ons 80 jarig jubileum gaan vieren.

Voor alle leden en familie leden van de vereniging een gezond en sportief 2023.

Met vriendelijke groeten,

Rens van Nierop



Ondertekening realisatieovereenkomst kunstgrasveld

Op woensdag 30 november hebben wethouder Gerard van As, voorzitter

Rens van Nierop en bestuurslid Joop de Gelder op het gemeentehuis de

realisatieovereenkomst voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld

getekend. Ook werd de overeenkomst voor de verkoop van het derde

veld door de gemeente aan Habeko ondertekend.

Op het derde veld van Hazerswoudse Boys komt het woningbouwplan

met ongeveer 58 sociale huurwoningen en 7 vrije sector koopwoningen.

Omdat wij als voetbalclub voldoende speelcapaciteit moeten behouden

wordt het huidige trainingsveld omgebouwd tot wedstrijdformaat

kunstgrasveld. Dit kunstgrasveld zal voor trainingen en wedstrijden

gebruikt worden.

Nu de overeenkomsten getekend zijn gaan wij als club de

aanbestedingsprocedure starten voor de aanleg van het kunstgrasveld.

Wij zullen zelf als club ervoor zorgen dat de komende tijd alle begroeiing

rond het trainingsveld verwijderd wordt. Daarna zal de gekozen

aannemer het kunstgrasveld aan gaan leggen. We hopen dat het

kunstgrasveld in het najaar van 2023 in gebruik genomen kan worden.

Tot die tijd zullen we nog gebruik kunnen maken van veld 3.

ONDERTEKENING





Op zaterdag 15 oktober speelde het 1e een uitwedstrijd tegen NSV’46 uit Noorden. Bij

deze club is Robert Swart hoofdtrainer. Zij waren op dat moment koploper in de 4e

klasse A. Na tien minuten kwam NSV’46 al op voorsprong, daarna kregen wij enkele

goede kansen maar die werden niet in goals omgezet. Na de rust bleef het spel op en

neer golven en was het voor het publiek leuk om naar te kijken. Jari Meertens maakte na

10 minuten de gelijkmaker. Hierna nam NSV’46 het heft weer in handen en kwamen zij

door twee doelpunten op een 3-1 voorsprong. Hazerswoudse Boys deed er een schepje

bovenop en kwam door een doelpunt van Ivo Vogelaar terug in de wedstrijd. Hierna

kwamen we ook nog op 3-3 door een benutte strafschop van Justin Meijer. Enkele

minuten voor tijd moesten we met tien spelers verder nadat Tyler van Buuren met een

rode kaart van het veld gezonden was. NSV’46 kon niet profiteren van de numerieke

meerderheid en de wedstrijd werd afgesloten met een 3-3 eindstand. 

Na een vrije zaterdag op 22 oktober kwam Teylingen op 29 oktober op bezoek. Doordat

trainer Wilco Wapenaar ziek was werd de coaching overgenomen door Jeffrey Kastelein

en Aad van Elswijk. Ons 1e elftal begon slordig en slap aan de wedstrijd, hierdoor hielpen

we Teylingen in de wedstrijd. Na een half uur kwamen zij dan ook verdiend op

voorsprong. In de 2e helft werd het spel van de Boys wel iets beter maar we konden

weinig kansen creëren. In de tiende minuut van de 2e helft werd Sam Timmermans met

een steekbal richting het doel gestuurd en hij maakte de kans prima af. Helaas keurde

de scheidsrechter op appel van zijn grensrechter de goal af wegens buitenspel. Enkele

minuten later kwam Teylingen op 0-2. Hier kwamen de Boys niet meer overheen en het

resulteerde in een 0-2 nederlaag.

SELECTIENIEUWS



Op 5 november werd er weer tegen een koploper gespeeld, het betrof een

uitwedstrijd tegen Zevenhoven. Op een zwaar veld beloofde het een spannende

wedstrijd te worden. Door een persoonlijke fout in de verdediging kwam

Zevenhoven voor rust op een 1-0 voorsprong. Halverwege de eerste helft

omzeilde Jari Meertens de buitenspelval en kon op het doel afgaan. Hij speelde

de bal opzij naar de meegelopen Jeroen Groenendijk die eenvoudig de gelijkmaker

maakte. Net voor rust kwam Zevenhoven toch weer op voorsprong. Net na de

rust kreeg Zevenhoven de kans om de voorsprong uit te breiden maar keeper

Patrick van de Reest dook op de bal. Halverwege de tweede helft legde Jari

Meertens uit een vrije trap de bal op het hoofd van Beau Gordijn. Beau kopte de

bal in het doel, hierdoor was de stand weer in evenwicht. De rest van de wedstrijd

zagen we twee teams die vol voor de winst gingen maar er werd niet meer

gescoord. De uitslag was dus 2-2.

De volgende wedstrijd was op 12 november thuis tegen Roodenburg, deze ploeg

heeft zich dit seizoen aardig versterkt en dat is te zien op de ranglijst want ze

draaien bovenin mee. Deze wedstrijd was ons 1e elftal niet bij machte om goed

veldspel te laten zien. We werden op alle fronten afgetroefd door Roodenburg. 

Na 5 minuten kwam Roodenburg op 

voorsprong en halverwege de eerste 

helft werd de voorsprong verdubbeld. 

Wij konden daar alleen een kans voor 

Jelle Nieuwhof tegenover zetten. In de 

tweede helft kwam Roodenburg door 

een strafschop op 0-3 en kwam er na 

een overtreding van Robbie Kraan nog 

een strafschop. Ook deze strafschop 

werd benut waardoor de einduitslag 

0-4 was. Het spel zal echt beter moeten 

worden willen we niet een heel zwaar seizoen gaan krijgen.

Op 19 november speelden we uit tegen Woubrugge, op dat moment hekkensluiter

in de competitie. We begonnen scherp aan de wedstrijd en kregen al een paar

aardige kansen, gelukkig stond keeper Patrick van de Reest ook enkele keren

goed opgesteld bij kansen voor Woubrugge. Na een half uur brengt Sam

Timmermans de 0-1 op het scorebord, deze wordt al snel gevolgd door de 0-2 van

Ivo Vogelaar. Net voor de rust maakt Sam er ook nog 0-3 van. Met deze

comfortabele voorsprong wordt de thee opgezocht. In de tweede helft zien we

een heel andere wedstrijd, Woubrugge gaat vol op de aanval en het goede

combinatie spel van Hazerswoudse Boys is verdwenen. Na 5 minuten maakt

Woubrugge de 1-3. Hierna krijgt Hazerswoudse Boys iets meer grip op het spel,

toch krijgt Woubrugge nog een paar mooie kansen. Gelukkig weten ze deze niet

te benutten. Hierdoor zijn de drie punten binnen voor de mannen van Wilco

Wapenaar.



Op zaterdag 26 november speelden we voor de derde keer tegen de koploper van dat

moment, nu was het BSC’68. We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen al snel

enkele kansen, na een kwartier maakte Ivo Vogelaar de 1-0. Deze werd al snel gevolgd

door de 1-1 namens BSC’68. Tien minuten later kwam BSC’68 zelfs op voorsprong

doordat een bal van verre afstand over invaller keeper Floris van Leeuwen in het doel

belandde. 1-2 was ook de ruststand. In de tweede helft bleef het spel heen en weer

gaan en beide ploegen kregen kleine kansen. Halverwege de tweede helft kwam de 15

jarige Kees Grootscholten in het veld, hij speelt normaal in onze JO18-1. Uit een lange

bal van achteruit kon de spits van BSC’68 een kwartier voor tijd de 1-3 aantekenen. Wij

gingen nogmaals op zoek naar een aansluitingstreffer, die kwam er enkele minuten

voor tijd door Ivo Vogelaar. Helaas bleef het bij die ene treffer en moesten we een

nederlaag toestaan.

3 december werd onder ijzige omstandigheden om 13.30 uur afgetrapt in Zoeterwoude

waar Meerburg de gastheer was. Onze spelers lieten zien niet onder te doen voor

Meerburg en we kwamen ook tot enkele kansen. Helaas konden we die niet benutten.

Vijf minuten voor rust kwam Meerburg op voorsprong. Na de rust gingen we op zoek

naar de gelijkmaker. Na een half uur in de tweede helft kwamen we door Silvester Blonk

op gelijke hoogte. In de laatste minuut had keeper Patrick van de Reest nog een

geweldige redding waardoor we met 1 punt huiswaarts keerden.

Op 10 december speelden we de laatste wedstrijd voor de competitie, thuis tegen

Kickers’69. Deze ploeg was op dat moment de hekkensluiter in 4A. Van het goede spel

uit de laatste wedstrijden was vandaag weinig terug te zien. Er was veel onnodig

balverlies en we waren niet scherp in de duels. Dit resulteerde in een 0-0 ruststand. Na

de rust had Kickers’69 het beste van het spel en hierdoor kwamen ze binnen een

kwartier op een 0-2 voorsprong. Dit was het sein voor de Boys om opportunistischer te

gaan spelen. Het resulteerde nog niet in doelpunten. Een kwartier voor tijd maakte

jeugdspeler Loe Patzig zijn debuut. Tien minuten voor tijd werd er in het

strafschopgebied een overtreding begaan op Jari Meertens, Jari benutte zelf de

toegekende strafschop. Hierdoor bleef er hoop op een punt. In de laatste minuut van

de wedstrijd kregen we nog een vrije trap, Jari Meertens legde de bal op het hoofd van

Ivo Vogelaar. Ivo kopte de bal over de doelman in het doel. Hiermee pakten we toch nog

een punt.

De eerste seizoenshelft is afgesloten op een 10e plaats, dit is een positie waar we aan

het eind van het seizoen niet willen staan. Gelukkig zijn de onderlinge verschillen nog

klein en is er nog veel mogelijk. Hopelijk kunnen we na de winterstop weer beschikken

over Tyler van Buuren en Justin Meijer die de laatste wedstrijden gemist hebben door

blessures. Helaas moet Glenn Bennis een operatie aan zijn knie ondergaan. De mannen

van Wilco Wapenaar beginnen op 7 januari weer met trainen en zullen waarschijnlijk op

14 januari een oefenwedstrijd tegen Bernardus spelen. De competitie wordt op 21

januari hervat met een thuiswedstrijd tegen SJC.



We hebben dit seizoen weer een prachtig bedrag van ruim €3.500 opgehaald met

de Grote Clubactie. 

Heel veel jeugdleden hebben hun best gedaan om loten te verkopen en ook de

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

Iedereen dan ook hartelijk bedankt voor alle inzet en sponsoring. 

Dit jaar was de best verkopende speler - Daniël Sigmond uit de JO9-1 - niet in te

halen en stond eenzaam aan de top met 135 verkochte loten. Echter, om de

nummer 2 werd lang gestreden en uiteindelijk ging de strijd nog tussen Lars

Pannebakker (JO9-1) en Mees Wichertjes (JO10-1). Het resultaat was dat Mees

met 6 loten meer (89 stuks) de definitieve nummer 2 werd en Lars de nummer 3

(83 stuks).

Als bestverkopende team wint de JO9-1 met 294 verkochte loten. De JO10-1

volgt met 240 verkochte loten en de MO13-1 met 136 verkochte loten. Prachtig

resultaat! 

Bovengenoemde spelers en teams zullen na de winterstop hun prijzen uitgedeeld

krijgen. Ook krijgen dan alle spelers die meer dan 25 loten hebben verkocht een

medaille. Foto’s zullen hiervan later nog volgen. 

Iedereen weer hartelijk bedankt!!!

GROTE CLUBACTIE



DOELPUNTENMAKERS 2022-2023

23 DECEMBER - KLAVERJASSEN
 

 30 DECEMBER - HAZERSWOUDSE KENNISQUIZ
 

7 JANUARI - NIEUWJAARSRECEPTIE
 

20 JANUARI - BINGO
 

27 JANUARI - KLAVERJASSEN
 

17 FEBRUARI - KLAVERJASSEN
 

24 FEBRUARI - KENNISQUIS
 

VOOR IN DE AGENDA



Stand van zaken tweede fase 

In deze 2de editie zetten we de sportieve prestaties van de jeugd even op en rijtje te beginnen

met de JO11 want onder de JO11 worden de standen nog niet bijgehouden. Dit wordt gedaan

om de nadruk op spelvreugde te houden bij de jongste jeugd.

De JO11-1JM dus, het team dat vorig jaar kampioen werd is ook nu weer goed gestart. Dat kun

elders in deze nieuwsbrief lezen. De JO11 mag zich winterkampioen noemen!

De 2de fase werd met 4 overwinningen en 1 verliespartij afgesloten met de nummer 1 positie.

De JO12-2 is net als in de vorige fase op de 5de plaats geëindigd met 3 overwinningen en 3

verliespartijen in een competitie met 8 teams.

De JO12-1 was herfstkampioen geworden en daarmee gepromoveerd naar de 1ste klasse.  Dat

was wel reuze stap! In een competitie van 8 teams is de JO12-1 6de geworden met 1x winste,

1x gelijk en 4x verlies. 

De JO13-1 is de 2de fase in de 2de klasse ingedeeld. Dat ging al wel wat beter maar het was

toch nog moeilijk zat! De JO13-1 is 6de geworden met 1x winst, 2x gelijk en 3x verlies.

Misschien de 3de klasse het juiste niveau om wat meer gelijkwaardige wedstrijden te kunnen

spelen.

De JO14-1 was nu in de 2de klasse ingedeeld en dit was precies goed! Met 4x winst en 2x

verlies kun de JO14-1 bovenin meedraaien.

De JO16-2 is in de 3de klasse op de 3de plaats geëindigd in een competitie van 8 teams met

10 punten uit 3 overwinningen, 1 gelijkspel en 3 verliespartijen. Toch een mooi resultaat. 

De JO16-1 ook in de 3de klasse is ook op de 3de plaats geëindigd in een competitie van 7

teams. Ook de 16-1 heeft 10 punten vergaard met 3x winst, 1 gelijkspel en 2 verliespartijen.

Ook een mooi resultaat.

Dan de JO18-1. Spelend in de hoofdklasse en dan automatisch a-klasse. Dat houdt onder

andere in dat niet mag doorwisselen. En oook deze fase deden onze jongens mee om de 1ste

plaats. Daartoe moest er gewonnen worden van de directe concurrent EMM’21 in

Roelofarendsveen. In een spannende wedstrijd met afgekeurde doelpunten en blessures bleef

de wedstrijd in evenwicht. Zodoende zijn de jongens 2de geworden met 3x winste, 3x gelijk en

1x verlies. 

Al met al hebben we leuke wedstrijden gezien en is er hard gewerkt. Nog wat statistieken:

Totaal is er 145x gescoord en heeft de jeugd 134 doelpunten geïncasseerd. De JO18 heeft de

minste doelpunten tegen gekregen (9). De JO12-2 heeft de meeste doelpunten gemaakt (27).

De JO11 heeft de meeste doelpunten gemiddeld per wedstrijd gescoord (5).

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

op.

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

JEUGDNIEUWS





Zaterdag 10-12-2022

Op een hele koude en mistige ochtend kon het team JO11-1 kampioen worden.

Dus dat beloofde een spannende wedstrijd te worden!

Het was een thuis wedstrijd tegen ASW JO11-2.

Alle supporters stonden langs de lijn gewapend tegen de kou sommige zelfs in ski pak,

Snowboots en handschoenen. 

Maar het was het zeker waard want het was een hele leuke pot om naar te kijken!

Het team maakte het de tegenstander flink lastig, en Ziva Wassing (2x) Milou Elstgeest, en

Thijs van Diggele wisten onder leiding van Ruud Elstgeest een doelpunt te scoren! 

De eind uitslag was 4-1, en toen kon er feest gevierd worden!

Met een zakje chips en een heerlijk patatje als beloning was het een geslaagde dag! 

JO11-1 WINTERKAMPIOEN



Na iedere wedstrijd bij de jongste jeugd worden er penalty's genomen. Hierbij een tussenstand

van de eerste wedstrijden dit seizoen.

PENALTYKLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Lars Pannebakker
Joel Llinares Lliopes
Wessel Kunz
Max de Mooij
Milou Elstgeest
Wietse Alkemade
Sep Koolmees
Pim Danneberg
Liam Kreft
Mason labordus
Camilo Dorsman
Gijs Looman
Luuk van Dijk
Dirk Gordijn
Wessel van Diggele
Jesse Noordam
Jurre de Wilde
Leah Bol
Ziva Wassing
Luuk Zandvliet
Jens Timmermans
Luuk van Campen
Dilan Rihoues
Bart Schuddenbeurs
Ryan Labordus
Sven vd Graaf
Karim El Khadra
James van Giessen
Sjors de Kort
Merijn Schouten
Tygo Hoogeboom
Dave Kunz
Luuk 
Thijs van Diggele
Sam Verkleij
Tom Baars
Harm Boer
Jaysen van Rossum
Joep de Kort
Dani Wassing
Luke Koot
Daan Staal
Daniel Sigmond

10
9 
9
8
8 
8 
8
8
8 
8 
8
8
8 
8 
8
8
7 
7 
7
7
7 
7 
7
7
7 
7 
7
7
7 
6 
6
6
6 
6 
6
6
6 
6 
6
6
6 
6 
6



Beste lezer,

Voor U ligt een brief van de jeugdvoorzitter Hazerswoudse Boys. Ik zou dit liever

persoonlijk doen maar jullie zijn met teveel. Met deze brief maak ik bekend dat ik eind dit

seizoen ga stoppen als jeugdvoorzitter.

De afgelopen 5 jaar heb ik dit met veel plezier gedaan. Velen van jullie heb ik langs de lijn

gesproken. Veel kinderen heb ik zien groeien in het voetbal spel.

De reden om te stoppen is dat ik mijzelf te oud vind voor de functie van jeugdvoorzitter.

Mijn eigen kinderen zijn inmiddels jong volwassenen.

Het lijkt mij veel beter als een ouder met jonge kinderen opstaat om deze functie te

bekleden.

Mijn mededeling te stoppen is tegelijkertijd een oproep aan jullie om eens na te denken

over deze functie. Misschien ziet u uzelf wel in deze functie!

Ik licht graag de inhoud van de functie toe inclusief mijn ervaring. Een vraag die u

sowieso zult hebben is: Hoeveel tijd kost me dit?

Het antwoord is is sterk afhankelijk van hoeveel tijd u er in wilt stoppen. Ik vulde de

functie in door vele zaterdagen langs de lijn bij jeugdwedstrijden te vinden te zijn. Ik stak

er wellicht meer uren in dan u zou kunnen geven. Laat dat u niet weerhouden! Deze

functie geeft u ook de mogelijkheid om uw eigen ideeën voor de Boys in te vullen. Een

ieder heeft zijn eigen aanpak.

Nogmaals denk er in de winterstop eens even over na!

Mocht u geïnteresseerd zijn bel me op of stuur mij dan een bericht naar

jeugdvoorzitter@hazerswoudseboys.nl 

Met sportieve groet,

Dick Bruines 

Jeugdvoorzitter Hazerswoudse Boys.

06-22666962

BRIEF VAN DE JEUGDVOORZITTER

mailto:jeugdvoorzitter@hazerswoudseboys.nl


Tekst volgt as maandag



Zie ginds komt de stoomboot...

Wat was het dit jaar weer spannend of Sinterklaas wel naar Nederland zou

komen. Gelukkig was daar een nieuw vliegtuig die ervoor zorgde dat ook dit

jaar Sint een bezoek aan Nederland kon brengen.

Algauw kregen wij, van het Jeugdbestuur, een brief van Sinterklaas

persoonlijk. Hij was trots op alle leden van de Hazerswoude Boys, wat hadden

ze allemaal weer hun best gedaan!

Hij vroeg ons een leuke middag te organiseren in het thema Sinterklaas. Een

aantal enthousiaste ouders hebben zich hierover gebogen en een geweldige

middag in elkaar gedraaid.

Op vrijdag 23 november was het zover. Voor de jeugdleden tm 10 jaar was een

gezellige middag met spelletjes georganiseerd.

Er kwam een Bingo Piet langs die met de kinderen Bingo speelde, er werden

penalty's getrapt op het veld, taai taai poppen werden met heerlijke

zoetigheden versierd en wat is er nou mooier dan een speurtocht in de

kleedkamers. Het werd een gezellige middag met aan het einde voor alle

kinderen overheerlijke poffertjes. Deze mochten zelfs voor de TV opgegeten

worden want....het Nederlands Elftal speelde!

Ouders bedankt voor het regelen van deze fantastische middag.

SINTERKLAAS



EHBO-VERENIGING HAZERSWOUDE START BEGIN 2023 NIEUWE CURSUS (KINDER-) EHBO

Waarom?

Eerste hulpverlenen aan slachtoffers zou bovenaan de lijst moeten staan wanneer er zich

iets voordoet. Niet alleen kijken uit nieuwsgierigheid maar daadwerkelijk HELPEN!

 Het lijkt zo gewoon: hulp bieden aan slachtoffers, maar de grote meerderheid heeft geen

idee wat er moet gebeuren bij ongevallen op straat of rondom het huis. Weet u wat u kan

doen bij een ongeval?

Wat?

Tijdens de cursus leert u o.a. wat te doen bij: een vergiftiging, een botbreuk, brandwonden. En

wat doe ik als iemand bewusteloos raakt, wanneer moet ik professionele hulp inschakelen,

hoe benader ik een slachtoffer op de juiste manier. 

Kortom van een pleister plakken tot reanimeren en gebruik van een AED.

Waar en wanneer?

De cursus wordt gegeven in de Korenaar te Hazerswoude-dorp en bestaat uit 8

maandagavonden (les) en een examenavond.

De data zijn: 16 januari, 23 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari, 6 maart, 13 maart, 20

maart, 27 maart 2023 examen

Kosten?

De kosten voor de cursus (incl. lesmateriaal) bedragen € 250,-. Voor leden van

Hazerswoudse Boys betaald de club de helft van het inschrijfgeld.

Interesse?

Neem dan contact op met Annemieke Hoogendoorn, 06 10740928 of mailadres: 

 info@ehbohazerswoude.nl

EHBO

mailto:info@ehbohazerswoude.nl


Vrouwen 1 heeft de eerste competitieronde helaas niet helemaal af kunnen maken. Door

wat afgelastingen en verschuivingen hebben ze drie wedstrijden (nog) niet gespeeld. Ze

staan nu 4e met 6 wedstrijden en 13 punten. De nummers 2 en 3 hebben 17 punten uit 8

of 9 wedstrijden en de nummer 1 heeft 20 punten uit 8 wedstrijden. De hoop is dat er nog

twee wedstrijd ingepland kunnen worden op 14 en 21 januari om zo de eerste ronde met

een mooie positie in de top 3 af te kunnen ronden.

Daarnaast hebben de dames overwinterd in de beker door de derby op 19 november met

een mooie 5-1 te winnen van de dames van Bernardus vrouwen 1. 

Ander positief nieuws is dat we oud speelster Denise Klerks weer toe hebben mogen

voegen aan het team.

Vrouwen 2 heeft helaas nog weinig overwinningen naar zich toe weten te trekken en

eindigt op de een na laatste plaats deze competitieronde. Na de winterstop worden de

dames opnieuw ingedeeld om zo eind januari een nieuwe competitie te starten.

De MO20 gaat steeds beter draaien. Ze hebben nog een paar extra enthousiaste meiden

aan zich weten te binden waardoor de overstap van 9-tal naar 11-tal gemaakt is. De

bikkels hebben zelfs al twee avondwedstrijden in ijzige kou en mist overleeft, maar helaas

sluiten ze deze competitieronde met lege handen af. Maar aan plezier ontbreekt het niet,

dus vol goeie moed gaan ze straks na de winterstop de 3e fase in.

De MO13 zit ook nog niet heel ruim in de speelsters en heeft enkele weken geleden door

blessures moeten beslissen een stapje terug te doen van 11-tal naar 9-tal. Op sportief

gebied maken deze meiden grote stappen, want waar ze de 1e ronde op de een na laatste

plaats eindigden sluiten ze de 2e fase af op een mooie 4e plaats in de middenmoot.

Lekker bezig meiden ga zo door!

Alle teams kunnen nog steeds aanvulling gebruiken. Dus ben jij of ken jij iemand die een

van deze leuke teams kan versterken meld je aan via dames@hazerswoudseboys.nl om

een paar keer geheel vrijblijvend mee te komen trainen.

MEISJES- EN VROUWENVOETBAL



De vacature van secretaris staat al ruime tijd open. Wil jij bestuurlijke ervaring op doen en

draai je je hand niet om voor wat administratieve taken, meld je snel!

 

Het bestuur vergaderd eens in de zes weken. Hiervoor wordt de agenda opgesteld door

de secretaris en naar de medebestuursleden verzonden. Op de vergadering zelf leg je de

vergadering vast in het verslag. 

Verder verwerk en verspreid je inkomende poststukken en mail en pak je op waar jij

energie van krijgt!

Wil je meer informatie of kijken of deze functie iets voor jou is. Meld je bij Rens van Nierop,

voorzittter@hazerswoudseboys.nl of 06-29574055

 

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

VACATURE VAN DE MAAND

SECRETARIS

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


FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN 

SPORTIEF 2023!

H E T  B E S T U U R  V A N  D E  H A Z E R S W O U D S E  B O Y S
W E N S T  U  A L L E N

WIJ NODIGEN U VAN HARTE
UIT OM 7 JANUARI VANAF 16 UUR

TE PROOSTEN OP
HET NIEUWE JAAR!


