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3-gangen voor €27,50 pp
4-gangen voor €35,00 pp

De a la carte gerechten hebben een 
vaste prijs van €12,50 per gerecht.

Vanaf 3 gerechten ontvang u korting.

Exclusief genieten
Upstairs beschikt over een aparte ruimte 
en is af te huren voor feesten en partijen. 
Het restaurant bevindt zich op de eerste 

etage van Hotel de Gouden Leeuw. 

Maandelijks
wisselend menu

Voor vragen kunt u terecht in ons restaurant of neem contact op via 071-560 2854 
of info@restaurantupstairs.nl. Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 17:00 uur. 

Maak kennis met Proefl okaal Mimi.
Mimi is hét food & lifestyle restaurant. Mimi is 
vernieuwend en een tikkeltje eigenwijs. U vindt 

Mimi naast de Valk Versmarkt op het zelfde 
terrein als Van der Valk hotel de Gouden Leeuw. 
Het unieke aan Mimi is dat zij uitsluitend werkt 

met dagverse producten, verwerkt op een 
creatieve manier vanuit de Valk Versmarkt.

Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00

zondag van 12.00 – 18.00
info@proefl okaalmimi.nl | www.proefl okaalmimi.nl

Volg ons op Facebook: facebook.com/proefl okaalmimi

     LIFESTYLE WIJN accessoires 

PATISSERIE LUNCH  DECORATIE & COCKTAILS Lifestyle 

LIFESTYLE WIJN Restaurant GROEPSLUNCH Evenemen-

WIJN accessoires KOFFIE PATISSERIE LUNCH

2-GANGEN DINER PROEFLOKAAL WIJN accessoires 

DECORATIE & COCKTAILS Lifestyle ONTBIJT GINONTBIJT GINONTBIJT

WIJN Restaurant GROEPSLUNCH Evenementen, GROEPEN

accessoires KOFFIE PATISSERIE LUNCH  DECORA-

2-GANGEN DINER PROEFLOKAAL
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Van de voorzitter
voorwoord

Met veel genoegen voldoe ik hierbij aan het verzoek tot het voorwoord voor de Presentatiegids 

2017 – 2018. Een compliment voor de Sponsorcommissie, die met behulp van velen tot deze gids 

komt, is zeer zeker op z’n plaats. 

Sinds 22 november 2016 mag ik de 
functie van voorzitter van Voorscho-
ten’97 invullen. Ook langs deze weg 
dank aan de voorgangers Bruno van 
Dunné en Niek de Jong, die gezamen-
lijk het grootste deel van 2016 voor 
hun rekening hebben genomen.

Het afgelopen jaar liet zich een vereni-
ging zien met veel potentieel in voetbal 
en atletiek. Een grote club met men-
sen met uiteenlopende deskundigheid, 
waarvan velen een bijdrage aan de 
club leveren.

Een hoogtepunt het afgelopen jaar 
was het nieuwe hoofdveld in combina-
tie met het mooie en vergrote terras. 
Een minder prettig punt was, dat de 
vereniging het een groot aantal jaren 
moeilijk heeft met een fikse financiële 
tegenvaller. We hebben het afgelopen 
jaar de basis gelegd voor de afwikke-
ling van dit punt eind 2018.

Het bestuur is het afgelopen jaar goed-
deels vernieuwd. Dat maakte het wat 
gemakkelijker om het verleden ‘af 
te wikkelen’ en nu vooral naar voren 
te kijken. Het bestuur heeft daartoe 
meerdere initiatieven genomen. Voor 
enkele onderwerpen is het volgende 
gaande.

De groei van de vereniging met de 
wens van veel leden vooral op zater-
dag te voetballen levert op de meeste 
zaterdagen een veldentekort op. Sa-
men met de KNVB en meerdere an-
dere verenigingen is besproken dat 
een spreiding van wedstrijden over het 
hele weekend (vrijdagavond, zaterdag 
en zondag) ruimte oplevert om tot een 
meer comfortabele planning van de 
wedstrijden te komen. Bij Voorscho-

ten’97 gebeurde dat al op bescheiden 
schaal, in het clubjaar ’17-’18 wordt 
dat in goed overleg met senioren- en 
juniorenteams uitgebreid.

Meerdere selectieteams hadden het 
het afgelopen jaar zwaar in de com-
petitie en dat leverde meerdere degra-
daties op. Voor het komende seizoen 
dus flink wat uitdagingen om het verlo-
ren gegane terrein te gaan herwinnen. 
Daarbij was er in de vereniging be-
hoefte om de gang van zaken rondom 
de selecties te evalueren. Dat is gelukt. 
Belangrijk besluit daarbij is om binnen 
de vereniging een Algemene Techni-
sche Commissie te vormen, die de sa-
menhang tussen jeugd-, zaterdag- en 
zondagvoetbal gaat versterken. Daar-
naast is bepaald, dat minimaal 70% 
van de selectiespelers afkomstig is uit 
de eigen gelederen.

Voor de atletiek afdeling wordt ge-
streefd naar modernisering van de 

accommodatie. Dat gaat gebeuren in-
dien het financieel haalbaar is en indien 
de verdeling van de capaciteit van het 
park over voetbal- en atletiekactivitei-
ten in harmonie kan plaatsvinden.

Steeds meer vrouwen weten onze 
vereniging voor het beoefenen van de 
voetbalsport te vinden. Een van de ge-
volgen is een groeiende behoefte aan 
professionalisering van het kader en 
van de trainers. Het is mooi te zien dat 
daarvoor uit de eigen gelederen veel 
belangstelling is.

Ik wens alle bij onze mooie club be-
trokkenen een plezierig en succes-
vol clubjaar 2017-2018. Een speciaal 
woord van dank voor onze vele vrijwil-
ligers en sponsors , die dit allemaal 
mogelijk maken.

Ton van Emmerik
voorzitter Voorschoten’97



Steun de club 
met € 35 voor iedere 
bestelling!

Mail je ordernummer 
naar v97@mobiel.nl

En ontvang een gratis Xqisit 
Bluetooth Over Ear Headset

Kledingsponsor Voorschoten’97

Steun de club 
met € 35 voor iedere 
bestelling!

Mail je ordernummer 
naar v97@mobiel.nl

En ontvang een gratis Xqisit 
Bluetooth Over Ear Headset

Kledingsponsor Voorschoten’97
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“Tweede klasse: De penning-
meester is de grote winnaar”

interview

Tien vragen aan de Hoofdtrainer van de Zaterdag van Voorschoten 97 André Lourens.

Wie is André Lourens, die voor het tweede 

seizoen de leiding heeft over de zaterdag-

selectie?

Ik ben André Lourens, 51 jaar en al 22 jaar ge-

lukkig getrouwd met Ilona. Samen hebben we 

één zoon van 21 en twee dochters van 18 en 15 

jaar. Ik werk als Directeur op een kind-centrum, 

een organisatie waarin kinderen van 0-12 jaar 

komen voor voor- en naschoolse opvang, het 

onderwijs zelf en alles wat daar omheen valt.

Baal je nog van de degradatie van vorig 

seizoen? 

Ja, van het resultaat baal ik, degraderen is 

nooit leuk. Maar de manier waarop geeft ook 

trots, we hebben tot een half uur van de laatste 

wedstrijd nog kansen gehad voor lijfsbehoud. 

De ploeg heeft over het hele seizoen een sterk 

karakter laten zien en keihard gewerkt, ondanks 

dat het af en toe tegen zat. En het tweede elftal 

is vorig seizoen niet de dupe geworden van de 

lage klassering, ze hebben zelfs de nacompeti-

tie voor promotie gehaald. Kortom, de gehele 

selectie heeft alles gegeven afgelopen seizoen!

Gaan we knallen in de tweede klasse?

Ja, maar nou even te zeggen dat we meteen 

kampioen worden gaat me te ver. De andere 

clubs zitten ook niet stil en hebben goede se-

lecties, maar het befaamde linkerrijtje moet mo-

gelijk zijn. Doelstelling is wel om een goed voet-

ballende ploeg te creëren met Voorschotense 

inbreng en op termijn te promoveren. Op welke 

termijn dat is? Wat mij betreft zo spoedig moge-

lijk en daar gaan we aan werken met z’n allen. 

Verder is het een mooie klasse met voor 

Voorschoten veel meer derby’s: RCL, Valken, 

SVC’08, DoCoS, UVS en Lugdunum. De pen-

ningmeester (en dus eigenlijk ook de club) is de 

grote winnaar. Derby’s zijn altijd leuk, trekken 

meer publiek en ook belangstelling van de re-

gionale pers.  

Is de selectie op peil gebleven?

Ja, dat is zo. Ondanks een klasse lager is zo 

goed als iedereen gebleven. Dat is een kracht 

en betekent dat spelers ook graag voor Voor-

schoten willen spelen. In de breedte zijn we er 

zeker op vooruit gegaan, met jonge talenten uit 

de jeugd, andere jongens met gezonde ambitie 

en Voorschotense spelers die vanuit de BVO-

jeugd weer terugkeren. Kortom, kwalitatief min-

stens zo sterk, kwantitatief ruim beter dan vorig 

seizoen. 

Hoe ging de voorbereiding nu de competi-

tie pas op 23 september start?

Een andere agenda inderdaad door deze latere 

start. De voorbereiding is in tweeën geknipt. 

Met de nieuwe jongens hebben we tot en met 

juni twee keer per week doorgetraind. Daarna 

zes weken rust en vakantie gehad en vanaf 

tien augustus zijn we aan het bouwen om er te 

staan op 23 september. Die Haghe en SVC’08 

zijn de eerste tegenstanders, twee Haagse ka-

rakterploegen. Wij zullen ervoor zorgen dat we 

klaar zijn voor de start.

Kunstgras veld 1, bevalt dat? 

Ja, Voorschoten’97 en de Gemeente hebben 

gezamenlijk een prachtig veld neergelegd. Het 

is een prima veld om op te trainen en te spe-

len. Zeker een verbetering dus ten opzichte van 

vorig seizoen waarin de meeste wedstrijden op 

veld twee werden gespeeld. En een hoofdveld 

met de mooiste en grootste loungebank die 

het amateurvoetbal in Nederland kent. Ik heb 

van dichtbij gezien hoe vrijwilligers het terras en 

het meubilair plaatsten en neem daar diep mijn 

petje voor af.  

Verder nog grote veranderingen doorge-

voerd in je eerste seizoen? 

Ik doe het niet alleen. Ik ben blij dat de organisa-

tie rond de selectie is uitgebreid. Zo hebben we 

nu een vaste keeperstrainer Eric Tanis aan de 

technische staf toegevoegd. Marcel de Hoogt 

en Ronald van Delft zijn gebleven en op me-

disch gebied is de samenwerking met Paulides 

en Partners geïntensiveerd. 

Ben je nog op vakantie geweest?

Ja, twee weken naar Madeira, geland en weer 

vertrokken op Ronaldo Airport. Gelukkig voor-

dat de vliegtuigen er door de weersomstandig-

heden kwamen vast te staan. Veel in de natuur 

geweest daar en ook walvissen gespot, een 

fantastische ervaring. Door mijn drukke werk-

zaamheden op werk en als trainer ben in de 

vakantie ook echt weg en is er alle tijd voor de 

familie.  

Heb je ook zo genoten van het EK voor Da-

mes? 

Uiteraard, prestaties boven verwachting en 

goed spel! Daar kan ik zeker van genieten. Net 

als bij de Olympische Spelen of Hockey WK’s 

(de sport van mijn dochters) kregen we thuis een 

echt Oranje gevoel. Ik hoop dat deze toppresta-

tie voor meer meisjesleden zorgt voor Voorscho-

ten 97 en in de rest van het land. En ook dat 

de Oranje mannen zich plaatsen voor het WK, 

anders is die zomer van 2018 toch wat kaal. 

Voorschoten’97 is ……   

Een topclub om voor te werken door de vele 

vrijwilligers voor de club en voor mijn selectie. 

Ik durf te zeggen dat ik een goede heldere re-

latie met het bestuur heb en de mensen van 

de Technische Commissie weten waar ze het 

over hebben. Met Igor van den Essen en Paul 

Zweekhorst kan ik goed overweg, omdat ook 

zij de zaken professioneel benaderen. En dat 

zonder de lengte van de Voorschotense pols-

stok uit het oog te verliezen, realistisch maar 

toch ambitieus. 



‘WE WAREN COMPLEET UIT ONZE JAS GEGROEID’

Van een schattig maar klein 
pandje aan de Treubstraat naar 
een ultra modern pand aan de 
dynamische Leidseweg, is een 
behoorlijke stap. ‘Maar het werd 
hoog tijd om die stap te nemen’ 
zegt makelaar Jeroen van Stralen.

door: Redactie

VOORSCHOTEN - ‘We moesten wel, 
we zijn enorm uit onze jas gegroeid. 
Bovendien, ons nieuwe pand mag 
dan wel ultra modern zijn, het 
heeft ook historie want meer dan 
100 jaar stond het in Voorscho-
ten bekend als ‘de winkel van Van 
Aken’.

De verbouwing is rigoureus aange-
pakt, het pand is helemaal ‘gestript’, 
opnieuw opgebouwd en ingedeeld. 
We hadden echt meer ruimte nodig 
en meer privacy tijdens gesprekken 
ter voorbereiding van de aan- en 
verkoop van een pand en het teke-
nen van de koopovereenkomsten.

Inmiddels werken we met vijf col-

lega’s , drie in de buitendienst en 
twee medewerkers op kantoor. Bin-
nenkort komt er een zesde collega, 
een hypotheekadviseur bij. Daar is 
veel vraag naar en aan die vraag wil-
len wij graag tegemoet komen.

Efficiënte werkplekken, voldoende 
privacy en een gastvrije informele 
zithoek.
Onze aannemer Wesley Nebbeling 
van Nebbeling BouwVastGoed ver-
dient absoluut een compliment, hij 
heeft in een korte tijd een gewel-

dige klus weten te klaren. Ik ben 
waanzinnig trots op Wesley. Als ik 
even mag lacht Jeroen: Een aanra-
der voor iedereen die wil gaan ver-
bouwen!

Inderdaad van de voormalige 
verfwinkel is geen spoor terug te 
vinden, het interieur heeft een ei-
gentijdse industriële uitstraling 
gekregen, en de werkplekken zijn 
ruim en efficiënt en er is een in-
formele zithoek. Dat is precies de 
combinatie die wij zochten ‘ener-
zijds moeten wij goed kunnen wer-
ken, anderzijds moet ons pand een 
ruimte zijn waar mensen binnen 
kunnen lopen voor een praatje en 
een vrijblijvend advies.

Klanttevredenheidsscore 8.7
Terugkomend op de grote stap die 
het makelaarskantoor met de ver-
huizing naar de Leidseweg heeft 
gemaakt, benadrukt Jeroen dat het 
maken van grote stappen de rode 
draad in zijn makelaars bestaan is.
In 2009 is hij zijn kantoor aan de 
Treubstraat gestart, ik begon alleen 

met slechts een paar huizen in het 
bestand. Nu, acht jaar later werken 
we met vijf personen en zijn wij in-
middels het makelaarskantoor met 
het grootste woningaanbod in Voor-
schoten. Maar ook buiten Voorscho-
ten doen wij het goed, wij hebben 
panden in ons bestand in de regio, 
Wassenaar, Leiden, Leiderdorp, Zoe-
terwoude, Leidschendam-Voorburg. 
Waar dat aan ligt? Dat moet je aan 
onze klanten vragen, zegt Jeroen. 
Op Funda kunnen mensen na de 
verkoop van hun huis een beoorde-

ling achterlaten. Wij scoren gemid-
deld een 8.7. Een score waar wij 
enorm trots op zijn.

 

We doen wat we beloven 

en laten daarbij niets 

aan het toeval over
 

Een nieuw pand op een nieuwe lo-
catie, maar onze werkwijze blijft als 
van ouds. Van Stralen legt uit wat 
de missie is van zijn kantoor: ‘een 
zakelijke opstelling in een zeer per-
soonlijke benadering’.

Wij helpen onze opdrachtgevers 
tijdens de hectische periode rond 
de verkoop van hun huis en vaak 
ook de aankoop van hun nieuwe 
woning. We verstaan ons vak en be-
waken de voortgang. We doen wat 
we beloven en laten niets aan het 
toeval over.
Wij doen er alles aan om de klant 
centraal te stellen en houden van 
een informele sfeer waarbij mensen 
zich gemakkelijk voelen. Daarnaast 
werken wij hard en stellen ook 
hoge eisen aan ons functioneren en 
de dienstverlening.

Leuke actie in Mei
Ter gelegenheid van de verhuizing 
is er in de maand Mei een leuke ac-
tie: elke verkoopopdracht wordt be-
loond met een tegoedbon van
€ 250,--, vrij te besteden bij De Bol-
lenschuur in Voorschoten.

MAKELAARSKANTOOR
VAN STRALEN
Leidseweg 58
2251LC Voorschoten
071-5620000
Info@0715620000.nl
makelaarskantoorvanstralen.nl

Makelaarskantoor Van Stralen 
nu gevestigd aan de Leidseweg 58

De sleuteloverdracht: Aannemer Wesley Nebbeling verdient absoluut 
een compliment’, zegt een tevreden Van Stralen. Foto: René Zoetemelk

Het team van Makelaarskantoor is enthousiast en dik tevreden met 
hun nieuwe kantooromgeving. Foto: René Zoetemelk.

Een grote werkruimte en afgescheiden spreekkamer waar in alle rust 
gesprekken met clienten kunnen plaatsvinden. Foto: René Zoetemelk

Het team van makelaarskantoor Van Stralen, vlnr Erwin Nas, Jennifer van Stralen, Jeroen van Stralen, Frans 
van der Noort en Shell Put. Foto: René Zoetemelk

23APRIL 2017
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“Ik kom een hoop bekenden 
tegen”

interview

Huib van Oostrom Soede staat aan de vooravond van zijn tweede volledige seizoen als trainer van 

de zondagselectie van Voorschoten’97. Een seizoen dat voor de ervaren Hagenaar op voorhand al 

een bijzonder tintje heeft gekregen. De zondag 1 is dit keer door de KNVB namelijk ingedeeld in 

3B, een Haags georiënteerde afdeling. “Ik kom een hoop bekenden tegen.”

Gelouterd. Zo mag de man die van zijn 
hart geen moordkuil maakt gerust ge-
noemd worden. Van Oostrom Soede 
(61) loopt al even mee in de voetbal-
lerij. Hij debuteerde als 17-jarige in de 
hoofdmacht van SV Duinoord, de club 
waar hij als jochie van dertien begon 
met voetballen. Daarna volgden in een 
ruim twintig jaar durende actieve carri-
ère nog eerste elftallen van vermaarde 
(en soms vergane) Haagse clubs als 
HVV Archipel, HMSH, DUNO, Quick 
Steps en Cromvliet. Als trainer had hij 
onder meer RAVA, VUC, De Ster, BMT 
en GSC-ESDO onder zijn hoede.

Tegenwoordig combineert de horeca-
man, die een restaurant in Rotterdam-
Blaak runt, het trainerschap van onze 
zondag 1 met dat van het eerste zater-
dagelftal van Te Werve. Met de Rijswij-
kers klom hij in drie jaar tijd op van de 
vierde naar de eerste klasse. Een indruk-
wekkende prestatie. Met Voorschoten 
is hij vooralsnog minder succesvol ge-
weest, al ziet Van Oostrom Soede dat 
zelf anders. “Ik kwam hier anderhalf jaar 
geleden na de winterstop binnen. Geen 
ideaal moment. Voorschoten stond er-
gens onderaan en het doel was hand-
haven. We wisten directe degradatie te 
ontlopen en in de nacompetitie zijn we 
nog een heel eind gekomen. Helaas 
duurde die één wedstrijd te lang. Afge-
lopen seizoen wilden we meedoen om 
promotie. Dat is uiteindelijk niet gelukt, 
al hadden we alle kans om een periode 
te pakken. Een ander doel was om het 
elftal langzaam aan te verjongen en daar 
zijn we mee begonnen. En op die inge-
slagen weg gaan we dit seizoen verder.”

Bovendien claimt Van Oostrom Soede 
‘buiten het veld’ wel ‘grote zeges’ te 
hebben geboekt. “Ik heb mijn contract 
met twee jaar verlengd en dat geeft 
een stukje rust en continuïteit. Daar-
naast hebben we ervoor gezorgd dat 
het bestuur ook de meerwaarde van 
de zondagtak inziet. De club groeit op 
zaterdag uit zijn jasje en dus is het zaak 
om op zondag, waar nog wel ruimte is, 
verder uit te breiden. Het beleidsplan 
schrijft voor dat de zondagselectie 
als verlengstuk van de jeugdopleiding 
dient te gelden en het is de bedoeling 
dat we daar de komende jaren een 
inhaalslag in gaan maken. En dat we 
dus ook over meer doorstroom vanuit 
de A kunnen gaan rekenen. Belangrijk, 
want daarmee kunnen we weer gaan 
bouwen aan de toekomst. Verder heb-
ben we voor elkaar gekregen dat we 
wat meer budgettaire vrijheden heb-
ben. Zoals gezegd heb ik de nodige 
ervaring, maar toch heb ik hier weer 
heel wat bijgeleerd. Ik heb me in het 
begin verbaasd over de hoeveelheid 
‘eilandjes’ binnen de club. Begrijp me 
niet verkeerd, iedereen heeft het beste 
met Voorschoten voor. Maar er werd 
toch vooral gepreekt voor eigen paro-
chie. Die verdeeldheid komt de club 
niet altijd ten goede. Ik vind: één team, 
één taak. Er is een beleidsplan en daar 
moet elke geleding binnen de club 
naar handelen. Zo niet, dan hebben ze 
aan mij een verkeerde. Ik denk altijd in 
oplossingen en al met al hebben we al 
heel wat obstakels overwonnen.”

Van Oostrom Soede zou echter Van 
Oostrom Soede niet zijn als hij ook niet 
op het veld wil presteren. “We zijn een 
stuk breder dan vorig seizoen, dat is 
positief. We hebben er flink wat jon-
gens bij gekregen, ook bijvoorbeeld uit 
lagere zaterdagelftallen. Gasten die in 
een vriendenteam voetbalden, maar 
echt wel een balletje kunnen raken. 
Daar ben ik erg blij mee. Ik vind dat 
we in de top-5 moeten eindigen. Het 
kampioenschap is wellicht te hoog 
gegrepen, maar een periode pakken 
moet de doelstelling zijn. En dat met 
een elftal waarin jonge Voorschotense 
jongens minuten gaan maken. Maar ik 
waarschuw mijn spelers wel: ik wil af 
van de vrijblijvendheid. Gezelligheid is 
belangrijk, presteren net zo. Want dat 
betreft kunnen die jonge gasten zeker 
nog wat leren van de oude garde.”



sea

Bankastraat 12, Den Haag • 070 350 39 80 • www.gransjean.nl

*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.

Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!*
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“De kleedkamerhumor, die 
blijft geweldig”

interview

Tien vragen aan de teammanager van de Zaterdagselectie Rob Wijngaarde.

Wie is Rob Wijngaarde, het beken-
de gezicht bij de zaterdagselectie?
Ik ben Rob Wijngaarde, 57 jaar, ge-
trouwd en vader van één zoon Sam. 
Die speelt in de C-junioren selectie. En 
ik zit al ongeveer 30 jaar bij de selectie, 
in allerlei verschillende functies en met 
veel plezier. We wonen aan de zuidkant 
van Voorschoten in een woonboot mid-
den in het weiland.

30 jaar, dat is nog langer geleden 
dan de fusie in 1997, vertel? 
Ja al 30 jaar, eigenlijk sinds ik vanuit de 
Haarlemmermeer in Voorschoten kwam 
wonen, ben ik betrokken. Als speler bij 
SV Voorschoten van het tweede elf-
tal, later grensrechter. Voor de fusie in 
1997 heb ik in het jeugdbestuur geze-
ten, wedstrijdsecretaris jeugd geweest 
en nu al weer meer dan twintig jaar bij 
de zaterdag selectie, eerst als grens-
rechter, de laatste veertien jaar als lei-
der en teammanager.

Wat vind je er zo leuk aan?
Als eerste de kleedkamer- en kantine-
humor, dat blijft gewoon geweldig. Tek-
sten, opmerkingen, geintjes, discus-
sies vroeger met Bram Mugge of de 
binnenbocht beter was dan de buiten-
bocht in een overdekte ijshal. Een spe-
ler die met 30 graden boven nul een 
paar Noren uit zijn tas haalt, daar kan 
ik om lachen. En ook nu na zo veel tijd 
de doorloop van generaties. Ik heb zo 
veel spelers en trainers meegemaakt, 
zo veel mensen zien komen en gaan. 
Maar ook veel mensen die net als ik al 
jaren hier rondlopen. En de euforie na 
een winstpartij blijft leuk. 

Met welke trainers heb jij gewerkt?
De eerste was Leo Holl, eind jaren 80 
van de vorige eeuw, hierna kwam vijf 

jaar Frank van Dam, toen Gérard en Je-
roen Désar en doordat ik bij het tweede 
elftal vlagde heb ik het meeste met 
Jeroen te maken gehad, een topgozer 
trouwens. In 2004 Peter Wubben, hier-
na Bert de Best en Arie van Duin, Hein 
van Heek, Marcel de Hoogt en Paul van 
der Zwaan. En uiteraard recent de vo-
rige trainer Dirk-Jan Ente en de huidige 
André Lourens.

Diepte en hoogtepunten meege-
maakt dus?
Qua resultaat was vorig seizoen een 
domper maar toch heb ik genoten van 
de strijd en de inzet van onze jongens. 
Bijna iedereen is ook gebleven en dat 
is ook wat waard! Ik praat liever over 
de hoogtepunten zoals de drie maan-
den van Paul van der Zwaan met een 
prachtige curieuze ontsnapping aan 
degradatie met Keemink in de goal. Of 
aan de tijd toen ik hier binnen kwam 
met Lex van Schijndel, een jongen uit 
Groesbeek waarmee ik altijd naar de 
club fietste. En terug, maar dan wel via 
Aswan of het Wapen. Lex was buiten 
het veld de liefste man van de wereld 
maar er binnen moest je hem echt niet 
tegen komen. 

En ook wel eens wat gewonnen 
neem ik aan? 
Het kampioenschap met Hein van 
Heek en promotie naar de hoofdklasse 
was geweldig uiteraard, maar ook de 
winst van de KNVB-beker tegen UVS 
op het terrein van Quick Boys en eerder 
de Haaglandencup met Peter Wubben.

En de beste medespeler ooit was? 
Voor mij was dat Gerrit Verrips, waar-
mee ik jaren in het tweede van SV 
Voorschoten speelde. Gerrit was een 
goede laatste man en een topgozer 

om naast je te hebben staanzowel bin-
nen als buiten het veld. Hij was ook de 
trekker in de kantine na afloop in deze 
gezellige tijd.

Wil je nog wat kwijt?
Ik hoop op een mooi en succesvol sei-
zoen zonder veel blessures. En voor 
de gehele club veel punten, plezier en 
gezondheid. 

Vul aan: Voorschoten 97 is………
Mijn cluppie!

Zeven keuzes:    
Fusie met Wassenaar? Ja of nee

Ja
Zwemmen of schaatsen?

Zwemmen
Vliet of Dobbe?

Vliet
Ter Wadding of Duivenvoorde?

Duivenvoorde
NEC of Vitesse?

NEC
Hoogvliet of Dirk?

Hoogvliet
Ajax of Feyenoord kampioen?

Feyenoord
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● BRUILOFTEN	 ● RECEPTIES
● PARTY’S	 ● ETC.

www.fratelli.nl

Beestenmarkt	14,	2611	GB	Delft
Tel.	015	-	214	30	07	

delft@fratelli.nl

Lange	Mare	112,	2312	GV	Leiden
071	-	513	02	69

leiden@fratelli.nl

Sluiskant	17-18,	2265	AA	Leidschendam
Tel.	070	-	419	07	00

leidschendam@fratelli.nl

Kerkstraat	14	&	18,	2271	CS	Voorburg
Tel.	070	-	386	86	96,	Tel.	070	-	387	57	67
voorburg-2@fratelli.nl,	voorburg@fratelli.nl

Voorstraat	6,	2251	BN	Voorschoten
Tel.	071	-	561	48	83

voorschoten@fratelli.nl

shirtsponsor zondagselectie

R i s t o r a n t e  P i z z e r i a

Molenlaan 35

2251 BC Voorschoten

071 561 3701
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Teammanager zondagselectie
interview

Iedere club heeft mensen binnen de gelederen die niet weg te denken zijn. Bij Voorschoten’97 is 

Marinus van der Peet er zo één. Een veelzijdige duizendpoot, die met ingang van dit seizoen bo-

vendien de functie van teammanager bij de zondagselectie op zich genomen heeft. “Een groot deel 

van mijn sociale leven speelt zich af binnen die vier muren van het clubgebouw.’’

Zes jaar oud was Marinus toen hij 
zich meldde aan de Juliana van Stol-
berglaan, om lid te worden van SVLV. 
“Mijn buurjongen, de helaas veel te jong 
overleden Wilco Westgeest, speelde 
destijds in het eerste. Met mijn vader 
ging ik altijd kijken naar zijn wedstrijden. 
Zo kwam ik met de sport in aanraking 
en van het één kwam het ander.’’

Van der Peet (41) begon in de F2, door-
liep in het roodgroen alle jeugdlichtin-
gen en speelde vervolgens ook nog een 
paar seizoen in de zaterdag 4, voordat 
SVLV in 1997 opging in de fusie met 
SV Voorschoten en Randstad Sport. 
Sindsdien speelt hij in het vriendenteam 
op zondag dat dan weer het derde 
dan weer het vierde en dan weer het 
vijfde is, samen met jongens als Michel 
van Emmerik, Leon Arkesteijn en na-
tuurlijk de gebroeders Spiegeler. “Een 
hoogvlieger? Allesbehalve. Ik begon 
als linksbuiten, werd later linksback en 
sta nu alweer wat jaartjes onder de lat. 
Noodgedwongen, vanwege rugklach-
ten. Dat klinkt vreemd, maar ik heb te-
veel ruimte tussen mijn wervels en als ik 
ren, schiet het nog wel eens in mijn rug. 
Als keeper heb ik daar geen last van. 
En ik vind voetbal nou eenmaal veel te 
leuk om te laten. Het zijn ook gewoon je 
vrienden. Met veel van die gasten speel 
ik al sinds de B’tjes samen.”

Naast het actief beoefenen van zijn ge-
liefde sport bekleedt Van der Peet, in 
het dagelijks leven recruitment manager 
bij een uitzendbureau, ook diverse ne-
venfuncties. “Dat begon met de intro-
ductie van het Koning Voetbal Toernooi, 
als afsluitend toernooi voor de lagere 
senioren. Ik werd gevraagd om mee te 
helpen en na een paar edities heb ik, 
samen met Ruud Nolet, de organisatie 

overgenomen. Zo gaat dat hè: je geeft 
een vinger en ze nemen je hele hand. 
Later kwamen daar, als lid van de kan-
tinecommissie, het Oliebollentoernooi, 
de Club van 100, de nieuwjaarsrecep-
tie en het sponsortoernooi bij en ben ik 
feesten als het Bierfest gaan organise-
ren. En af en toe hebben we op zon-
dagmiddag, na een thuiswedstrijd van 
het eerste, eens een leuk feestje met 
een dj of een zangertje. Dat organiseren 
is me op het lijf geschreven.”

Los van dit alles is er dus ook nog zijn 
rol bij de zondagselectie. Dat begon als 
vlagger. “Ik stroomde halverwege het 
seizoen in, nadat Simon Stolk vanwege 
een blessure moest stoppen. Ik heb het 
nog vrij lang volgehouden, maar merkte 
wel dat het steeds lastiger werd. Aller-
eerst voetbal ik natuurlijk zelf ook op 
zondag, dus was het vaak behoorlijk 
haasten na mijn eigen wedstrijd. En 
bovendien ben ik - zoals de meesten 
wel weten - een groot Ajax-fan. Ik heb 
al sinds 1993 een seizoenskaart en ga 
ook geregeld naar Europese uitwed-

strijden. Eind mei nog naar de Europa 
League-finale in Stockholm. En ook van 
het legendarische puntertje van Kluivert 
in ’95 in Wenen was ik getuige. Omdat 
Ajax natuurlijk ook vaak op zondagmid-
dag thuis speelt, moest ik steeds vaker 
vervanging regelen. En als je op een ge-
geven moment van de acht resterende 
wedstrijden er maar eentje kunt, moet 
je je conclusies trekken. Als grensrech-
ter ben je onderdeel van het team, de 
twaalfde man. Dan kan dat niet. Ik heb 
wel meteen aangegeven dat ik graag 
betrokken wilde blijven bij de selectie. 
En toen kwam Paul van der Mijn met 
de vraag of ik hem op wilde volgen als 
selectiemanager. Daar hoefde ik niet 
lang over na te denken. Op zondag in 
de kantine bekruipt mij echt nog dat fa-
miliegevoel. En natuurlijk helpt het dat 
‘Cor’ (vriendin Cora Vis, RT) al jaren 
een vaste supporter van de zondag 1 is 
en ook op zondag achter de bar staat. 
Er zijn zat mannen met vrouwen of 
vriendinnen die klagen: ‘zit je nou nog 
steeds op de voetbal?’ Maar daar heb 
ik gelukkig nooit last van.”

Marinus druk in de weer op 7x7 toernooi.



www.wbsport.nl

Schoolstraat 35 ● 2251BG Voorschoten ● Telefoon 071-5619534
Emailadres voorschoten@wbsport.nl 

Haarlemmerstraat 232 ● 2312GK Leiden ● Telefoon 071-5124681
Emailadres leiden@wbsport.nl

Rijnsburgerweg 121 ● 2334BL Leiden ● Telefoon 071-5173607 
Emailadres oegstgeest@wbsport.nl

Hoofdstraat 28 t/m 32 ● 2202GD Noordwijk ● Telefoon 071-3613034
Emailadres noordwijk@wbsport.nl

Badstraat 30 ● 2225BM Katwijk ● Telefoon 071-4077550
Emailadres katwijk@wbsport.nl

Kledingsponsor Voorschoten’97

Sponsor Man of the Match

Sponsor Man of the Match
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“Onze band met 
Voorschoten’97 is innig”

interview

Mariëtte Lange van het ‘Wapen van Voorschoten’ en Paul Bruijnzeels van ‘La Casita’ zijn voor veel 

mensen van Voorschoten’97 bekende gezichten. Komend seizoen sponsoren beide bedrijven sa-

men de ‘Man of the Match’, de één op zondag, de ander op zaterdag. De winnaars ontvangen na 

iedere thuiswedstrijd een cadeaubon. 

“Als ondernemers vinden we het be-
langrijk dat het gezellig is in het dorp 
en vooral in onze bedrijven”, zegt Paul. 
“Daarom ondersteunen we verenigin-
gen in Voorschoten. We vinden het 
belangrijk dat onze namen worden ge-
noemd bij de club. Vergeet niet dat veel 
Voorschotenaren als lid of als familielid 
zijn verbonden aan Voorschoten’97.”

Altijd gezellig
“Er is maar één ‘Wapen’, een begrip in 
Voorschoten”, zegt Mariëtte. “Bij ons 
kun je zeven dagen in de week terecht 
voor een ontbijt, lunch, borrel, diner en 
feest. We hebben een Frans/Neder-
landse keuken. Gasten komen bij ons 
omdat het altijd gezellig is. Veel men-
sen van Voorschoten’97 weten dat al. 
En wie dat ook wil ontdekken moet ge-
woon eens langskomen…” 

Hapjes
La Casita heeft een Spaanse keuken 
en is vooral bekend vanwege de tapas. 
“Bij ons kun je de hele avond blijven 
eten. Gezellig samen af en toe wat 
afwisselende hapjes laten komen. En 
we hebben ook nog vier sfeervolle ka-
mers, dus je kunt ook blijven slapen”, 
vertelt Paul.

Parel
De Voorstraat heeft een aaneengeslo-
ten terras met vijf horecazaken. “Ie-
dereen vindt er z’n plekje”, zegt Mari-
ette. “Gasten zitten vandaag bij ons en 
morgen weer ergens anders. Al heb-
ben sommigen een vast adres.” “We 
werken het hele jaar ook nauw samen” 
vult Paul aan. “Het seizoen begint met 
Koningsdag. En dan volgen de Tuinfair, 
Jazz Culinair, de Paardenmarkt en het 
Weekend van Voorschoten. Kortom, 
Voorschoten is voor iedereen een fan-
tastisch dorp.”

www.wapenvanvoorschoten.nl

www.la-casita.nl

Het Wapen van Voorschoten en La Casita, samen onderdeel van één groot terras 

onder de oude lindebomen.



Schoolstraat 106
2251BK Voorschoten
T 06 23 976 112
E info@licht-design.nl 
Sandy Monker 

Treubstraat 15, tel (071) 56 12 664, Voorschoten
van Beethovenlaan 21, tel (071) 56 14 727, Voorschoten
van Hoytemastraat 77, tel (070) 32 44 470, Den Haag
Bevrijdingsplein 6, tel (071) 57 66 146, Leiden
Luifelbaan 32, tel (070) 514 06 15, Wassenaar 

 www.verhoog.com

Wij scoren elke     
dag met ons 
brood en 
banket!

Wij scoren elke          
dag met ons         
brood en 
banket!

Schoolstraat 152   Voorschoten
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Club van 100
club van 100

Sinds 2009 bestaat er binnen Voorschoten’97 de club van 100. 

Deze club heeft zich tot doel gesteld gelden in te zamelen en 

deze volledig aan te wenden voor het realiseren van activiteiten 

en projecten die een meerwaarde hebben voor de vereniging 

Voorschoten’97. De gelden worden verkregen door de jaarlijkse 

bijdrage van de leden van de Club van 100.

Leden van de club van 100 kunnen bij 
de commissie voorstellen doen voor 
projecten en bijdragen voor evene-
menten.

Belangrijk is dat het doel de gehele ver-
eniging toekomt. Het is niet de bedoe-
ling om de vereniging te ondersteunen 
in reguliere uitgaven zoals bestuurs- en 
administratie kosten. Ook financiële on-
dersteuning van selecties maakt geen 
deel uit van onze doelstelling.

Seizoen 2016-2017 stond bij Voor-
schoten’97 in het teken van het nieu-
we hoofdveld.
Een groot project met vele gevolgen 
rondom dit veld, reden voor de club 
van 100 om te investeren in de rand-
zaken zoals nieuwe zittingen op de 
tribune en het bekostigen van het ma-
teriaal voor het terras wat een flinke 
uitbreiding nodig had. 
Ondanks de bijdrage van de club van 
100 had het terras niet gerealiseerd 

kunnen worden zonder de vele vrijwil-
ligers die avonden bezig zijn geweest 
in zowel de werkplaats van de Firma 
Kriek als op het terras van de kantine. 
Al met al een fantastische samenwer-
king tussen vereniging, Sponsoren, 
vrijwilligers en de Club van 100. 

Sponsoren zijn naar mening van de 
club van 100 ook een onmisbare factor 
binnen de vereniging. Dat is de reden 
dat sinds afgelopen seizoen de club 
van 100 naamdrager is van het jaarlijk-
se sponsor toernooi. Het toernooi dat 
traditie getrouw de woensdagavond 
voor Hemelvaart wordt georganiseerd 
zal vanaf dit seizoen dan ook door het 
leven gaan als het Club van 100 Spon-
sor toernooi. 

Een andere reden om de naamdrager 
te worden is om meer bekendheid te 
krijgen binnen de vereniging. 
Het lidmaatschap kan worden aange-
gaan door een individueel persoon, een 

bedrijf maar ook een vriendengroep of 
elftal zijn uiteraard welkom als lid.
Het spreekt voor zich dat aanmeldin-
gen van nieuwe leden betekent dat de 
Club van 100 nog meer kan betekenen 
voor de vereniging.

Wilt u meer informatie over de club van 
100 dan kunt u terecht op de website 
van Voorschoten’97.
Voor specifieke vragen en/of voorstel-
len kunt u altijd een van de commissie 
leden aanspreken of een e-mail sturen 
naar cv100@voorschoten97.nl 

De commissie bestaat uit:
Jacques Overgaauw 
Marinus van der Peet
Rene de Water
Hans Vreeburg
Martin Witsmeer
Lennart Mulder
Rob Ferguson

1OO
Club van



IVECO DAILY VERHUISWAGEN
  410 x 220 x 210 CM
  HYDRAULISCHE KLEP
  AIRCONDITIONING

€59,50
V.A.

PER DAG

071- 572 05 50autoxlservice.nl service@autoxl.nl

NERGENS GOEDKOPER
AUTOXLVERHUUR
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Bij Voorschoten’97 wil je
gezien worden

business club en sponsoring

Voorschoten’97 heeft zo’n 2000 leden en behoort daarmee tot de vijf grootste voetbal- en atle-

tiekverenigingen van ons land. Zo’n 4000 mensen bezoeken wekelijks het Sportpark Adegeest. 

De clubwebsite wordt meer dan 40.000 keer per maand bezocht met bijna 250.000 pageviews. 

Het aantal unieke bezoekers per jaar bedraagt ruim 100.000. Het is dus aantrekkelijk om daar als 

sponsor bij te zijn.

Onze vereniging heeft nu zo’n 150 
sponsors. Om al onze beleidsplannen 
te kunnen realiseren moet dat aantal 
omhoog. Daarvoor zijn nieuwe plan-
nen in de maak. Zo gaat de sponsor-
commissie ook kijken naar bedrijven in 
Leiden Zuid-West en de Stevenshof. 
Zo’n 20% van onze leden woont daar. 
Ook de doelgroepen ‘zorg’ en ‘onder-
wijs’ krijgen meer aandacht. Als spon-
sor kunt u op verschillende manieren 
‘aanwezig’ zijn op ons complex. Rond 
het nieuwe hoofdveld blinken zo’n 125 
nieuwe en schoongemaakte recla-
meborden van bestaande en nieuwe 
sponsors. Achter de doelen hebben 
we nog ruimte voor nieuwe borden. 
Sponsors van wedstrijdballen krijgen 
een eigen naamplaat boven de bar. Er 
zijn voor komend seizoen al 35 ballen 
verkocht. 

Kledingplan
Het kledingplan gaat een nieuwe fase 
in. Sponsors maken het mogelijk dat 

ieder spelend lid 
een nieuw kleding-
pakket, compleet 
met tas, krijgt. Het 
tenue blijft natuur-
lijk groen-geel, de 
kleuren van onze 
vereniging. Die 
kleuren zijn wel wat 
opgefrist. Kleding-
sponsors die blij-
ven zijn Hoogvliet 
(voorzijde shirt), Van 
der Valk/Gouden 
Leeuw (broek) en Wout Bergers Sport 
(tas). Nieuwe sponsors zijn Mobiel.nl 
(achterzijde shirts) en autobedrijf MCS 
samen met Rijschool Van der Valk (trai-
ningsjacks). Italiaans restaurant Fratelli 
is shirtsponsor van de zondagselectie. 
Met de Hartstichting zijn we in gesprek 
over een maatschappelijk project, 
waarbij sponsors het mogelijk moeten 
maken dat het logo van de Hartstich-
ting op de voorzijde van de shirts van 

de zaterdagselectie 
komt te staan. 

De Business Club
In de Business 
Club van Voorscho-
ten’97 ontmoeten 
ondernemers en 
andere geïnteres-
seerden elkaar in 
een gezellige sfeer. 
Zo willen we onze 
binding met het 
bedrijfsleven en het 

maatschappelijke leven in Voorscho-
ten onderhouden en vergroten. Rond 
iedere thuiswedstrijd van Zaterdag 1 
en Zondag 1 is de Business Club een 
plezierige ontmoetingsplaats. De eigen 
ruimte biedt een prachtig uitzicht op 
het vernieuwde kunstgras hoofdveld 
en het grote terras. De namen van de 
leden van de Business Club vindt u op 
onze website onder ‘Sponsoring/Busi-
nessclub’.

Club van 100 Sponsortoernooi
Jaarlijks vindt het Sponsortoernooi 
plaats. Dit toernooi heeft een nieuwe 
sponsor en heet voortaan het ‘Club 
van 100 Sponsortoernooi’. Op de dag 
voor Hemelvaart namen dit jaar zestien 
teams deel, verdeeld over een presta-
tie, een recreatie- en een mixed poule. 
Winnaars werden respectievelijk de 
teams van Jetts 24/7, de Club van 100 
en Paulides en partners. Het was een 
succesvol toernooi, afgesloten met 
lekkere tapas van sponsor La Casita, veel nieuwe reclameborden en een nieuw ophangsysteem

Kledingsponsors



E & R Adviseurs is werkzaam als all-round dienstverlener op het gebied van financiële advisering. Voor zowel bedrijven 
als particulieren bestaan onze diensten uit; administratieve dienstverlening (inclusief salarisadministraties), administratieve 
automatisering, administratieve organisatie en alle belastingzaken. Door samenwerking met verschillende specialisten zijn 
wij verder in staat onze cliënten gedegen te adviseren over onder andere verzekeringen, automatisering en internet.  
Wij werken kleinschalig en op maat naar de wensen van onze cliënten. Ook zijn wij in staat om op tijdelijke basis  
werkzaamheden (op elk niveau) bij bedrijven te verrichten.

Adviseurs
Accounting & Advice

Vrijheidslaan 61 | 2321 JR | Leiden | (T) (071) 561 23 84 | www.e-r-adviseurs.nl

Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 020 442 07 98

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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business club en sponsoring

drankjes en mooie prijzen voor de winnaars. In 2018 weer!

Evenementen 
Jaarlijks organiseert de sponsorcommissie diverse evene-
menten voor sponsors. Afgelopen seizoen bezochten we 
samen de wedstrijd Nederland - Frankrijk. De uitslag (0-1) 
bracht weinig vreugde, maar met de ontvangst bij onze club, 
de busreis, een gezamenlijk diner onderweg en een mooie 
zitplaats in de Arena, was iedereen toch dik tevreden. Voor 
herhaling vatbaar! Dit seizoen organiseren we weer een ope-
ningsfeest voor onze sponsoren, een Club van 100 Spon-
sortoernooi en we werken aan plannen voor enkele nieuwe 
evenementen. 

Sponsor worden
Word ook sponsor van Voorschoten’97. Op onze website 
www.voorschoten97.nl vindt u onder ‘sponsoring’ diverse 
sponsormogelijkheden. Onze accountmanagers maken 
graag samen met u een aanbod ‘op maat’. Mail naar sponso-
ring@voorschoten97.nl en we nemen snel contact met u op. 

Jetts winnaar sponsortoernooi prestatiepoule

Paulides & Partners winnaar sponsortoernooi mixed-team

Club van 100 winnaar sponsortoernooi recreatiepoule

Leden Businessclub 
• De Boer Holding BV., Voorschoten 
• De echte bakker Verhoog, 
 Voorschoten
• Drukkerij Sparta, Leiden
• Duindam J.J.M., Administratie-

kantoor Voorschoten 
• E & R Adviseurs, Accounting & 

Advice, Leiden 
• Frans Spendel Makelaardij, 
 Voorschoten
• Fratelli, Ristorante Pizzeria, 
 Voorschoten
• Gransjean, Wijnen & Delicatessen, 

Den Haag

• Hoogvliet Supermarkten BV., 
 Alphen a.d. Rijn
• Kriek G.J. , Aannemersbedrijf BV., 

Voorschoten
• MCS Garage, Voorschoten
• Mobiel.nl, Leidschendam
• Paulides & Partners, Fysiotherapie 

& Bewegingscentrum, Voorschoten 
• Rabobank Den Haag
• Rical Cleaning Products, 
 Voorschoten
• Rijschool van der Valk, Voorschoten
• Schaepman, T.J.C.M. (Ted), erelid 

Voorschoten’97

• Skilltrade BV., Voorschoten
• TIM Kunststoffen BV.,  
 Voorschoten
• Van Aken, Glashandel, 
 Voorschoten
• Van der Valk, (De Gouden Leeuw 

BV.), Voorschoten 
• Van der Veldt J., Horecaslagerij, 

Voorschoten
• Vrienden van S.V.L.V. 
• Wout Bergers Sport, Leiderdorp



V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS 

Uw allround partner:

•	Nieuwbouw, verbouw en renovatie
•		Woningbouw en utiliteitsbouw  

(scholen, kantoren en instellingen) 
•	Locatie- en gebiedsontwikkeling
•	Turn-key realisatie 
   

Bouwen op kennis en vakmanschap
Bouw  |  Ontwikkeling  |  Vastgoed

Bouwbedrijf Niersman  |  Postbus 119
2250 AC Voorschoten  |  T (071) 560 13 50
www.niersman.com  |  info@niersman.com
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Mooie resultaten Jeugd
Voorschoten’97

jeugd

Afgelopen seizoen waren er ook weer de nodige kampioenen te noteren bij Voorschoten’97. Op de 

jeugddag werden de kampioenen gehuldigd. Op het podium kwamen tenslotte alle kampioenen 

van het afgelopen seizoen voorbij: JO9-10, JO9-13, JO11-5, JO11-9, JO13-8, JO15, JO13-5 (beker-

winnaar) en MO15-2 (winterkampioen).

Met deze kampioenen was er in het 
seizoen 2016/2017 weer het nodige 
te vieren. Daarnaast was het seizoen 
waarin maar liefst 80 jeugdteams met 
heel veel plezier voetbalden bij Voor-
schoten’97 op ons mooie vernieuwde 
sportcomplex. Voorschoten’97 is met 
dit aantal jeugdleden de 6e voetbalclub 
van Nederland. Tijdens het afgelopen 
seizoen organiseerde de club ook weer 
een schitterend JO11-toernooi en 
prachtig internationaal JO13-toernooi.

Allereerst kwamen op jeugddag de 
helden van de mini-league naar voren, 
die een spoedcursus juichen kregen. 
Ze lieten zien dat dat wel goed zat. 
Veel dank gaat hier naar Jacqueline en 
Sebastiaan voor de tijd en energie die 
ze iedere week weer stoppen in deze 
toekomstige talentjes.

Op het podium werden ook de win-
naars van de Besuyen penaltybokaal 
gehuldigd. De JO9-MF16 en de JO11-

14 schoten de meesten strafschoppen 
erin dit seizoen.

Ook dit jaar werden er drie bijzondere 
prijzen uitgereikt. Deze prijzen werden 
beschikbaar gesteld door de Rabo-
bank.
De prijs voor jeugdscheidsrechter van 
het jaar ging naar Manon Plandsoen. 
Al jarenlang is zij een vertrouwd en ge-
waardeerd fluitster en staat zij iedere 
wedstrijd weer haar mannetje. 

De winnaars van de fair play prijs zijn 
de JO9-MF15 en de JO9-MF16. Deze 
2 meidenteams zijn dit jaar pas begon-
nen met voetballen, maar ze hebben 
direct al indruk gemaakt. Niet alleen 
door hun prestaties, maar ook door 
hun enthousiasme tijdens de wedstrij-
den. Ook waren ze buiten het voetbal 
actief door met z’n allen maar liefst 
ruim € 600 op te halen voor Fight Can-
cer! 

De prijs voor jeugdvrijwilliger van 
het jaar ging dit jaar naar Jacqueline 
Oerlemans. Al jarenlang is zij een ver-
trouwd en niet weg te denken gezicht 
van onze vereniging. Voor alle materi-
aal kan je bij haar terecht, maar ook bij 
hulp bij activiteiten die georganiseerd 
dienen te worden. Je kan haar altijd 
bellen; ze staat altijd voor je klaar! 

Vervolgens werden alle kampioenen 
gehuldigd van het afgelopen seizoen 
gehuldigd.
Naast alle successen is ook het ver-
melden waard dat de meidenafdeling 
het prima doet en groeiende is. Ook 
zijn er veel talenten opgemerkt door de 
KNVB en spelen er een aantal meiden 
in de selectieteams bij de jongens. 
Dat de spelers van Voorschoten’97 
goed in de gaten worden gehouden 
blijkt wel uit de vele scouts van Betaald 
Voetbal Organisaties (BVO’s) die iedere 
zaterdag weer op Sportpark Adegeest 



Hofweg 29
2253 AJ Voorschoten
071-5690000

 WATERSPORTWINKEL
 REPARATIE
 ONDERHOUD
 ZOMER- EN WINTERSTALLING
 VERKOOP EN BEMIDDELING
 SUPVERHUUR / WORKOUTS

Rietpolderweg 2 - 6, 2266 BM  Leidschendam
Tel. 071 - 561 36 16    info@adspekjachtbouw.nl
www.adspekjachtbouw.nl  

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur    zondag: gesloten

Aangepaste openingstijden voorjaar 2016:
Gesloten: 27 maart, 1e Paasdag    15 mei, 1e Pinksterdag

Winkel (van 10.00 - 16.00 uur):
28 maart, 2e Paasdag    27 april, Koningsdag    
5 mei, Hemelvaartsdag    16 mei, 2e Pinksterdag

Loods open (winkel gesloten) (zondag van 10.00 - 16.00 uur):
3, 10, 17, 24 april    1, 8 mei

Poster_A0_liggend.indd   1 22-02-16   10:10



langs de voetbalvelden te zien zijn.
Ondanks dat is het natuurlijk belang-
rijk dat honderden leden van onze 
jeugdafdeling iedere week weer veel 
plezier beleven aan hun voetbalwed-
strijden in Voorschoten en omstreken. 
Aangemoedigd door ouders, oma’s, 
opa’s, broers, zusjes is het iedere 
zaterdag weer gezellig druk door het 
overvolle programma. Het blijft een 
prachtig beeld!
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jeugd

Kampioenen
Voorschoten’97
2016-2017
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op de m2

Uw
specialist
op de m2
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specialist
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specialist
op de m2Schoolstraat 129

2251 BG Voorschoten
Tel: 071 5622230

info@kwadraatmakelaardij.nl
www.kwadraatmakelaardij.nl
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Zaterdag
tegenstanders

CVC Reeuwijk
Buitenomweg 1
2811 BM Reeuwijk
Tel.: 0182 393 943
www.cvcreeuwijk.nl

DSO
Hildamlaan 1
2731 Benthuizen
Tel.: 079 331 5591
www.svdso.n

Die Haghe
Wijndaelerweg 9
2554 BZ Den Haag
Tel.: 070 323 5178
www.svdiehaghe.nl

DoCoS
Haagse Schouwweg
2332 KG Leiden
Tel.: 071 572 5277
www.docos.nl

HVC’10
Rondgang 10
3151 BP Hoek van Holland
Tel.: 0174 383 070
www.hvc10.nl

Honselersdijk
Strijphorst 2
2675 WN Honselersdijk
Tel.: 0174 626 272
www.svhonselersdijk.nl

Lugdunum
Oegstgeesterweg 2
2334 BZ Leiden
Tel.: 071 515 4725
www.lugdunum.nl

Nieuwkoop
Ladderhaak 2
2421 NK Nieuwkoop
Tel.: 0172 571 450
www.svnieuwkoop.nl

RCL
Bloemerd 2
2353 BZ Leiderdorp
Tel.: 071 589 3450
www.rcl.nl

SVC’08
Van Brienenlaan 15
2244 BP Wassenaar
Tel.: 070 324 2422
www.svc08.nl

TAVV
Argonnestraat 51
2461 Ter Aar
Tel.: 0172 603 326
www.tavv.nl

UVS
Oegstgeesterweg 4B
2334 BZ Leiden
Tel.: 071 517 4083
www.uvs-leiden.nl

Valken’68
Duyfraklaan 9 TO
2235 SL Valkenburg
Tel.: 071 401 3214
www.valken68.nl

Zondag
DHL
Brasserskade 234
2616 LA Delft
Tel.: 015 213 1572
www.sv-dhl.nl

Full Speed
Kerkpolderweg 5
2625 EB Delft
Tel.: 015 261 8263
www.fullspeed.nl

GSC ESDO
Hengelolaan 600
2543 Den Haag
Tel.: 070 367 0994
www.gscesdo.nl

Gr. WII VAC
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar
Tel.: 070 517 1083
www.graafwillem.nl

ODB
Albardastraat 15
2555 XP Den Haag
Tel.: 070 323 6952
www.hvvodb.nl

REMO
Asmansweg 104
2571 DC Den Haag
Tel.: 070 396 4141
www.scremo.nl

SEP
Henk van Riessenlaan 2
2626 AB Delft
Tel.: 015 261 3697
www.vvsep.nl

SVV
Sportlaan 54
3118 JC Schiedam
Tel.: 010 470 2186
www.sv-svv.nl

Ster, de
Brinckerinckstraat
2531 VD Den Haag
Tel.: 070 380 3751
www.scsvdester.nl

Taurus
Van den Broekweg
2628 Delft

www.svvvtaurus.nl

VCS
Dedemsvaartweg 405
2545 DG Den Haag
Tel.: 070 366 2390
www.vcs-dh.nl

WIK
Meester P. Droogleever 
Fortuynweg 16-18
2533 SR Den Haag
Tel.: 070 388 7428
www.dewikker.nl

Wilhelmus
Groene Zoom 2
2491 EH Den Haag
Tel.: 070 386 6595
www.vvwilhelmus.nl



Voorschoten   Schoolstraat 109A   071-5328134
Wassenaar         Langstraat 49       070-5119635

Een verkeerd
hoofdkussen is

dodelijk vermoeiend Schoolstraat 54

2251 BK Voorschoten

071 561 23 09

www.vanweesmode.nl

Voorstraat 55A
2251BM Voorschoten

Telefoon 071 - 710 74 02
www.compleetit.nl 



seizoen
’17 - ’18

27Voorschoten’97 presentatiegids

Technisch Jeugdcoördinator 
Theo Ducaneaux:
‘De toekomst ziet er goed uit’

interview

Theo Ducaneaux trad in 2012 aan als technisch Jeugdcoördinator bij Voorschoten’97. Na al vijf jaar 

verantwoordelijk te zijn voor de selectie-elftallen bij de jeugd, is zijn ambitie nog steeds groot. ‘Voor-

schoten is een mooie club waar veel mogelijk is. Het is nog steeds erg leuk om hier te kunnen werken’. 

Theo Ducaneaux (1963) is een voetbal-
liefhebber pur sang. Als speler kwam hij 
uit voor DRL, Excelsior, SVV, Rozenburg, 
Rijsoord, SV Lombardijen, RKAVIC en 
Voorschoten’97. Op vrijwel alle niveaus 
verdiende hij zijn sporen. Op Woude-
stein speelde hij in de beloften en leidde 
hij een profbestaan bij onze samenwer-
kingspartner SBV Excelsior. Anno 2017 
is hij nog steeds actief bij RKAVIC in de 
lagere senioren. In totaal speelde hij 15 
jaar voor diverse eerste elftallen in met 
name de Rotterdamse regio. Als trainer 
begon hij in het jaar 2000 bij de jeugd van 
Excelsior. Hij was hoofd jeugdopleidingen 
bij Sportlust’46, werkte twee jaar bij de 
KNVB en was hoofdtrainer bij Gilze en 
bij UNIO in Oudewater. Op dit moment 
combineert hij zijn functie bij Voorscho-
ten’97 met het trainersvak bij MOC’17 in 
Bergen op Zoom. Theo is sinds twee jaar 
in het bezit van het diploma TC1. “Mijn 
belangrijkste ambitie is fulltime leuk werk 
te doen.”

“Primair ben ik verantwoordelijk voor het 
functioneren van de trainers. In het ver-
lengde daarvan liggen de trainingen en 
de speelwijze van de diverse elftallen. 
Tot en met de B-junioren spelen wij bij 
Voorschoten’97 het 4-3-3 systeem. In de 
A-junioren is dat vrijgegeven, waardoor 
diversiteit in speelwijzen kan ontstaan. Ik 
bemoei mij in principe niet direct met het 
selectiebeleid, omdat de betrokken trai-
ners hun spelers immers het beste ken-
nen. Op maandag en woensdag ben ik 
’s avonds bij Voorschoten’97, daarnaast 
ben ik ook op zaterdag een dagdeel 
aanwezig voor allerlei lopende zaken. 

Het beoordelen van trainers vormt een 
belangrijk bestanddeel van mijn functie. 
Trainingen moeten logische voetbaleigen 
vormen bevatten. Daar bedoel ik mee dat 
de situaties op de training overeen moe-
ten komen met de situaties die op zater-
dag tijdens de wedstrijd kunnen voorko-
men. Het moet niet te ingewikkeld zijn, 
extra punt van aandacht is het tempo 
van de training. Ik hou van actie en vindt 
dat de trainer zijn fanatisme op de groep 
over moet kunnen brengen. Het huidige 
niveau van de jeugdselectieteams is aan-
vaardbaar. Wij zitten op de rand van de 
divisie en de hoofdklasse, wat past bij 
een club die niet aan externe scouting 
doet. De doorstroming naar de eerste 
elftallen moet beter. Uiteindelijk moet 
2/3 van de hoofdmacht uit eigen men-
sen bestaan. Dat de resterende plek-
ken ingevuld worden door mensen van 
buitenaf, is niet erg. De afgelopen jaren 
zijn veel jeugdtoppers naar het betaalde 
voetbal verdwenen. Dat is een natuurlijke 
ontwikkeling, maar dat doet natuurlijk wel 

wat met de mogelijkheden van de selec-
tieteams. Er zitten een paar zeer goede 
lichtingen aan te komen. Dat biedt per-
spectief. Wij gaan verder aan de slag met 
videoanalyses en proberen de trainers-
staf bij de jongere lichtingen een kwaliteit-
simpuls te geven. Daar valt nog veel te 
winnen. Graag zou ik ook aan de onder-
kant trainers hebben die daar een langere 
tijd blijven zitten en zich specialiseren in 
de jongste jeugd. De praktijk wijst echter 
uit dat ook trainers willen doorstromen en 
dan vanzelf in de bovenbouw terechtko-
men. De organisatie bij Voorschoten’97 
staat goed. Er ligt nu kunstgras op veld 
1, hetgeen de capaciteit vergroot. Daar-
naast ben ik overigens wel van mening 
dat in de Eredivisie alleen maar op na-
tuurgras gespeeld moet worden. Het is 
mijns inziens ook een misvatting te stellen 
dat het Nederlandse topvoetbal interna-
tionaal achterop is geraakt vanwege het 
kunstgras. Hoe dan ook, er is nog veel te 
doen, maar de toekomst van Voorscho-
ten’97 ziet er goed uit.”
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Zaterdag
selectie
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Zondag
selectie

Achterste rij van links naar rechts: Shaidric Jurgen Leonard Rifaela, Niels Wassenaar, Wout Witsmeer, 
Vincent de Reede, Michael Kers, Kevin Hendriks & Jurgen Oerlemans. 

Voorste rij van links naar rechts: Jeffrey van Veen (trainer), Sahin Pirzad , Rachid Hafidi, Robert Toret, 
Fabian Groeneveld, Martijn Ton & Jukiah van Lith. 

Niet op foto: Remco du Pre ( Team Manager) , Donovan Ton (assistent Scheidsrechter), Bryan Vink, 
Dimitri v.d. Linden,Tim van Watum, Sam Gertsen, Sukru Kirkici & Hamid Sarmastzada 

Staand van links naar rechts: Cees Damen ( Verzorger), Harry v. Berne ( Team Manager), Frank v.d. Heuvel, 
Thomas v.d. Veldt, Vincent v. Veen, Roy Elligens, Abdel Lamrabet, Wout Adriaanse, Bryan Hilders,

Ivo Nolet, Tijmen Mulder & Huib v. Oostrom Soede ( Trainer) 
Zittend van links naar rechts: Rinus v.d. Burg ( Materiaalman) ,Jordy v.d. Wijngaard, Mohamed Yussef, 

Radenko (Mike) Nikic, Bart van Beest, Niels v.d. Berg, Lucas Laurier, Bennie Hogewoning, 
Paul Straver ( Assistent Scheidsrechter)

Niet op foto: Chris v.d. Mijn, Rick v.d. Maas, Ramon v. Olst & Jesper Kloeke 



WorK 
HarD
PlaY 
HarDHarD
Geen contracten. Laag geprijsd. 
24/7 toegang voor leden.

www.jetts.nl          JettsLeiden

Jetts Leiden
Kanaalpark 140, 2321 JV Leiden
071 7600 444  |  leiden@jetts.nl

Advert_Jetts_Interview-Rosa_95x138,5_DEF.indd   1 07-09-17   13:05

DRUKKERIJRooseveltstraat 14m
2321 BM  Leiden
Tel.: 071 - 512 87 70
E-mail: info@drukkerijsparta.nl
www.drukkerijsparta.nl

één drukker!

Eén team...
...één doel

Voorstraat 26

2251 BN Voorschoten

071-561 82 53

info@ristorante-vabene.nl

www.ristorante-vabene.nl
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“Passie voor onze klanten en 
bewegen”

interview sponsor

Sporten wanneer het jou uitkomt. Betaalbaar en geen vast contract. En gekwalificeerde mensen 

die je extra aandacht geven. Daarvoor moet je bij sportclub Jetts Fitness 24/7 in Leiden zijn. Dat 

weten de selectiespelers van Voorschoten’97 inmiddels ook. 

Rosa van de Kerkhof is eigenaar en 
manager van de club. Ze is super en-
thousiast. “Jetts 24/7 is een internati-
onale keten die al tien jaar een succes 
is. We hebben goed geluisterd naar 
wat mensen willen.”

Blij maken
“Mensen willen vrijheid, geen vaste 

contracten, aandacht. We doen alles 
om onze leden blij te maken. Ze kun-
nen de hele dag terecht. Je betaalt 
nooit extra voor begeleiding en sche-
ma’s. Aan de Kanaalweg in Leiden vind 
je alles wat je nodig hebt om fit te wor-
den en te blijven. Met een toegangs-
pasje kun je altijd naar binnen. Voor de 
nachtsporters is er fruit en dan komen 

we altijd kijken. Dat doet niemand an-
ders.”

Gek van voetbal
“We zijn sponsor van Voorschoten’97 
geworden omdat ik zelf gek van voet-
bal ben. We kunnen wat voor elkaar 
betekenen. De afspraak is dat twintig 
spelers van de zaterdagselectie altijd 
gratis bij ons kunnen sporten. Wat ze 
doen, bepalen ze zelf. We helpen ze 
bij hun sterke en mindere punten. Dat 
werkt. We zien elke dag wel een paar 
spelers. Sommigen zijn best fanatiek. 
En komt iemand niet, dan is een an-
dere speler van de zaterdagselectie 
welkom. Als tegenprestatie hebben wij 
twee reclameborden langs het veld. 
Zelf ben ik niet meer bij de voetbal-
wedstrijden weg te slaan. En we kun-
nen ook nog een keer veldtrainingen 
verzorgen of een band inhuren.”

Jong
“Bij Jetts zijn we een jong team. Met 
m’n 25 jaar ben ik de oudste. Som-
migen hebben hun eigen personal 
trainingsbedrijfje binnen Jetts. Samen 
hebben we veel passie voor ons vak 
en groeien we verder. Iedereen mag 
het gratis een paar keer bij ons komen 
proberen. Doen!

www.jetts.nl/nl/clubs/jetts-leiden

Rosa van de Kerkhof: “Doen alles om onze leden blij te maken.”



restaurant > terras > lunch > bruiloft & partijen

max 2 per coupons

per gezelschap. 

verplicht reserveren

Geldig tot 1 april

tel: 071-5617994

COUPONCOUPON
   goedkoopste

pannenkoek GRATIS
   goedkoopste

pannenkoek GRATIS
22ee

l	 Hotstone Massage
l			 Stoelmassage
l	 Kinesiotaping

Prins Bernhardlaan 141
2252 GT Voorschoten

06 23 55 94 88
info@hdv-sportmassage.nl
www.hdv-sportmassage.nl

Administratiekantoor
J.J.M. Duindam

▼
Administraties Verzekeringen
Belastingzaken Financieringen
Computerverwerking Hypotheken
Bedrijfsadviezen

Anthonie van Leeuwenhoekkade 19
2251 JS  Voorschoten
Telefoon 071 - 561 34 37

F L O R E N T I J N
J U W E L I E R

Schoolstraat 156
2251 BK  Voorschoten
Tel: (071) 561 28 19

www.florentijnjuwelier.nl
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Programma Zaterdag 2e klasse C
programma zaterdag 2017-2018

23 september 2017
DSO - Nieuwkoop
Die Haghe - Voorschoten’97
HVC ’10 - DoCoS
Lugdunum - TAVV
RCL - CVC Reeuwijk
SVC ’08 - UVS
Valken ’68 - Honselersdijk

30 september 2017
CVC Reeuwijk - Lugdunum
DoCoS - RCL
Honselersdijk - Die Haghe
Nieuwkoop - HVC ’10
TAVV - DSO
UVS - Valken ’68
Voorschoten’97 - SVC ’08

7 oktober 2017
DSO - HVC ’10
Die Haghe - UVS
Honselersdijk - Voorschoten’97
Lugdunum - DoCoS
RCL - Nieuwkoop
SVC ’08 - TAVV
Valken ’68 - CVC Reeuwijk

14 oktober 2017
CVC Reeuwijk - SVC ’08
DoCoS - DSO
HVC ’10 - RCL
Nieuwkoop - Lugdunum
TAVV - Die Haghe
UVS - Honselersdijk
Voorschoten’97 - Valken ’68

21 oktober 2017
CVC Reeuwijk - DSO
DoCoS - Honselersdijk
HVC ’10 - Die Haghe
Lugdunum - SVC ’08
Nieuwkoop - UVS
RCL - Valken ’68
TAVV - Voorschoten’97

28 oktober 2017
DSO - UVS
Die Haghe - Nieuwkoop
Honselersdijk - CVC Reeuwijk
Lugdunum - RCL
SVC ’08 - HVC ’10
Valken ’68 - TAVV
Voorschoten’97 - DoCoS

4 november 2017
CVC Reeuwijk - Die Haghe
DoCoS - SVC ’08
HVC ’10 - Lugdunum
Nieuwkoop - Valken ’68
RCL - DSO
TAVV - Honselersdijk
UVS - Voorschoten’97

18 november 2017
DSO - Lugdunum
Die Haghe - DoCoS
Honselersdijk - Nieuwkoop 
SVC ’08 - RCL
UVS - TAVV
Valken ’68 - HVC ’10
Voorschoten’97 - CVC Reeuwijk

25 november 2017
CVC Reeuwijk - TAVV
DSO - SVC ’08
DoCoS - UVS
HVC ’10 - Honselersdijk
Lugdunum - Valken ’68
Nieuwkoop - Voorschoten’97
RCL - Die Haghe

2 december 2017
Die Haghe - Lugdunum
Honselersdijk - RCL
SVC ’08 - Nieuwkoop
TAVV - DoCoS
UVS - CVC Reeuwijk
Valken ’68 - DSO
Voorschoten’97 - HVC ’10 

9 december 2017
DSO - Die Haghe
DoCoS - CVC Reeuwijk
HVC ’10 - UVS
Lugdunum - Honselersdijk
Nieuwkoop - TAVV
RCL - Voorschoten’97
SVC ’08 - Valken ’68

16 december 2017
CVC Reeuwijk - Nieuwkoop
Die Haghe - SVC ’08
Honselersdijk - DSO
TAVV - HVC ’10
UVS - RCL
Valken ’68 - DoCoS
Voorschoten’97 - Lugdunum

27 januari 2018
DSO - Voorschoten’97
Die Haghe - Valken ’68
HVC ’10 - CVC Reeuwijk
Lugdunum - UVS
Nieuwkoop - DoCoS
RCL - TAVV
SVC ’08 - Honselersdijk

3 februari 2018
CVC Reeuwijk - RCL
DoCoS - HVC ’10
Honselersdijk - Valken ’68
Nieuwkoop - DSO
TAVV - Lugdunum
UVS - SVC ’08
Voorschoten’97 - Die Haghe

10 februari 2018
DSO - DoCoS
Die Haghe - TAVV
Honselersdijk - UVS
Lugdunum - Nieuwkoop
RCL - HVC ’10
SVC ’08 - CVC Reeuwijk
Valken ’68 - Voorschoten’97

17 februari 2018
CVC Reeuwijk - Valken ’68
DoCoS - Lugdunum
HVC ’10 - DSO
Nieuwkoop - RCL
TAVV - SVC ’08
UVS - Die Haghe
Voorschoten’97 - Honselersdijk

10 maart 2018
DSO - RCL
Die Haghe - CVC Reeuwijk
Honselersdijk - TAVV
Lugdunum - HVC ’10
SVC ’08 - DoCoS
Valken ’68 - Nieuwkoop
Voorschoten’97 - UVS

17 maart 2018
CVC Reeuwijk - Honselersdijk
DoCoS - Voorschoten’97
HVC ’10 - SVC ’08
Nieuwkoop - Die Haghe
RCL - Lugdunum
TAVV - Valken ’68
UVS - DSO

24 maart 2018
DSO - CVC Reeuwijk
Die Haghe - HVC ’10
Honselersdijk - DoCoS
SVC ’08 - Lugdunum
UVS - Nieuwkoop
Valken ’68 - RCL
Voorschoten’97 - TAVV

31 maart 2018
CVC Reeuwijk - Voorschoten’97
DoCoS - Die Haghe
HVC ’10 - Valken ’68
Lugdunum - DSO
Nieuwkoop - Honselersdijk
RCL - SVC ’08
TAVV - UVS

7 april 2018
DSO - TAVV
Die Haghe - Honselersdijk
HVC ’10 - Nieuwkoop
Lugdunum - CVC Reeuwijk
RCL - DoCoS
SVC ’08 - Voorschoten’97
Valken ’68 - UVS

14 april 2018
CVC Reeuwijk - HVC ’10
DoCoS - Nieuwkoop
Honselersdijk - SVC ’08
TAVV - RCL
UVS - Lugdunum
Valken ’68 - Die Haghe
Voorschoten’97 - DSO

21 april 2018
CVC Reeuwijk - UVS
DSO - Valken ’68
DoCoS - TAVV
HVC ’10 - Voorschoten’97
Lugdunum - Die Haghe
Nieuwkoop - SVC ’08
RCL - Honselersdijk

12 mei 2018
Die Haghe - RCL
Honselersdijk - HVC ’10
SVC ’08 - DSO
TAVV - CVC Reeuwijk
UVS - DoCoS
Valken ’68 - Lugdunum
Voorschoten’97 - Nieuwkoop

19 mei 2018
DSO - Honselersdijk
DoCoS - Valken ’68
HVC ’10 - TAVV
Lugdunum - Voorschoten’97
Nieuwkoop - CVC Reeuwijk
RCL - UVS
SVC ’08 - Die Haghe

26 mei 2018
CVC Reeuwijk - DoCoS
Die Haghe - DSO
Honselersdijk - Lugdunum
TAV - Nieuwkoop
UVS - HVC ’10
Valken ’68 - SVC ’08
Voorschoten’97 - RCL



DOBBEWEG	13

2254	AG		VOORSCHOTEN

TEL.	(071)	561	61	78

FAX.	(071)	561	92	59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

E-Installaties Nederland  
                       Elektrotechniek….ons vak! 

www.e-installaties.nl 
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programma zondag 2017-2018

Programma Zondag 3e klasse B
24 september 2017
Full Speed - Gr. Willem/VAC
GSC ESDO - De Ster
REMO - ODB
SVV - WIK
Taurus - SEP
Voorschoten’97 - DHL
Wilhelmus - VCS

1 oktober 2017
DHL - GSC ESDO
Gr. Willem/VAC - Taurus
ODB - Voorschoten’97
SEP - SVV
De Ster - Wilhelmus
VCS - REMO
WIK - Full Speed

8 oktober 2017
Full Speed - De Ster
GSC ESDO - ODB
Gr. Willem/VAC - SEP
REMO - Voorschoten’97
SVV - VCS
Taurus - WIK
Wilhelmus - DHL

15 oktober 2017
DHL - REMO
ODB - Wilhelmus
SEP - Full Speed
De Ster - SVV
VCS - Taurus
Voorschoten’97 - GSC ESDO
WIK - Gr. Willem/VAC

22 oktober 2017
DHL - Gr. Willem/VAC
GSC ESDO - Full Speed
ODB - WIK
De Ster - REMO
VCS - SEP
Voorschoten’97 - Taurus
Wilhelmus - SVV

29 oktober 2017
Full Speed - VCS
Gr. Willem/VAC - De Ster
REMO - WIK
SEP - DHL
SVV - Voorschoten’97
Taurus - ODB
Wilhelmus - GSC ESDO

5 november 2017
DHL - SVV
GSC ESDO - REMO
ODB - Full Speed
De Ster - Taurus
VCS - Gr. Willem/VAC
Voorschoten’97 - Wilhelmus
WIK - SEP

19 november 2017
Full Speed - Voorschoten’97
Gr. Willem/VAC - ODB
REMO - Wilhelmus
SEP - De Ster
SVV - GSC ESDO
Taurus - DHL
WIK - VCS

26 november 2017
DHL - WIK
GSC ESDO - Taurus
ODB - SEP
REMO - SVV
De Ster - VCS
Voorschoten’97 - Gr. Willem/VAC
Wilhelmus - Full Speed

3 december 2017
Full Speed - REMO
Gr. Willem/VAC - GSC ESDO
SEP - Voorschoten’97
SVV - ODB
Taurus - Wilhelmus
VCS - DHL
WIK - De Ster

10 december 2017
DHL - De Ster
GSC ESDO - SEP
ODB - VCS
REMO - Taurus
SVV - Full Speed
Voorschoten’97 - WIK
Wilhelmus - Gr. Willem/VAC

17 december 2017
Full Speed - DHL
Gr. Willem/VAC - REMO
SEP - Wilhelmus
De Ster - ODB
Taurus - SVV
VCS - Voorschoten’97
WIK - GSC ESDO 

28 januari 2018
GSC ESDO - VCS
ODB - DHL
REMO - SEP
SVV - Gr. Willem/VAC
Taurus - Full Speed
Voorschoten’97 - De Ster
Wilhelmus - WIK   

4 februari 2018
DHL - Voorschoten’97
Gr. Willem/VAC - Full Speed
ODB - REMO
SEP - Taurus
De Ster - GSC ESDO
VCS - Wilhelmus
WIK - SVV

11 februari 2018
Full Speed - SEP
GSC ESDO - Voorschoten’97
Gr. Willem/VAC - WIK
REMO - DHL
SVV - De Ster
Taurus - VCS
Wilhelmus - ODB

18 februari 2018
DHL - Wilhelmus
ODB - GSC ESDO
SEP - Gr. Willem/VAC
De Ster - Full Speed
VCS - SVV
Voorschoten’97 - REMO
WIK - Taurus

11 maart 2018
Full Speed - ODB
Gr. Willem/VAC - VCS
REMO - GSC ESDO
SEP - WIK
SVV - DHL
Taurus - De Ster
Wilhelmus - Voorschoten’97

18 maart 2018
DHL - SEP
GSC ESDO - Wilhelmus
ODB - Taurus
De Ster - Gr. Willem/VAC
VCS - Full Speed
Voorschoten’97 - SVV
WIK - REMO

25 maart 2018
Full Speed - GSC ESDO
Gr. Willem/VAC - DHL
REMO - De Ster
SEP - VCS
SVV - Wilhelmus
Taurus - Voorschoten’97
WIK - ODB

1 april 2018
DHL - Taurus
GSC ESDO - SVV
ODB - Gr. Willem/VAC
De Ster - SEP
VCS - WIK
Voorschoten’97 - Full Speed
Wilhelmus - REMO

8 april 2018
Full Speed - WIK
GSC ESDO - DHL
REMO - VCS
SVV - SEP
Taurus - Gr. Willem/VAC
Voorschoten’97 - ODB
Wilhelmus - De Ster

15 april 2018
DHL - ODB
Full Speed - Taurus
Gr. Willem/VAC - SVV
SEP - REMO
De Ster - Voorschoten’97
VCS - GSC ESDO
WIK - Wilhelmus

22 april 2018
DHL - VCS
GSC ESDO - Gr. Willem/VAC
ODB - SVV
REMO - Full Speed
De Ster - WIK
Voorschoten’97 - SEP
Wilhelmus - Taurus

13 mei 2018
Full Speed - Wilhelmus
Gr. Willem/VAC - Voorschoten’97
SEP - ODB
SVV - REMO
Taurus - GSC ESDO
VCS - De Ster
WIK - DHL

20 mei 2018
DHL - Full Speed
GSC ESDO - WIK
ODB - De Ster
REMO - Gr. Willem/VAC
SVV - Taurus
Voorschoten’97 - VCS
Wilhelmus - SEP

27 mei 2018
Full Speed - SVV
Gr. Willem/VAC - Wilhelmus
SEP - GSC ESDO
De Ster - DHL
Taurus - REMO
VCS - ODB
WIK - Voorschoten’97



 071 - 362 64 77
06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Kalkoenstraat 2
2252 VW Voorschoten

APK keuringen | Onderhoud

Alle merken

Reparaties | OccasionsKalkoenstraat 2  2252 VW Voorschoten
071 - 362 64 77   06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Alle merken

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

kledingsponsor

kledingsponsor
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“We voelen ons betrokken bij 
de vereniging”

interview

Michel van den Berg van garagebedrijf MCS en Johan van der Valk van Autorijschool Van der Valk 

kennen elkaar via de voetbal al jaren. Voorschotense bedrijven en vrienden. Samen sponsoren ze 

de komende vijf jaar alle trainingspakken van Voorschoten’97.

Michel heeft z’n garagebedrijf MCS 
aan de Kalkoenstraat al vijftien jaar. 
“We doen hier alles. Onderhoud, repa-
ratie, APK, banden, ruiten en verkoop. 
Ik ben niet te duur en geef goede ser-
vice. Ik ken de meeste klanten per-
soonlijk. En voor kleine reparaties mag 
iedereen zonder afspraak altijd even 
binnenlopen. De koffie staat klaar…”

Op je gemak
De autorijschool van Johan bestaat nu 
drie jaar. “Iedereen begint bij mij met 
een proefles. Ik ben vriendelijk, rustig 
en sociaal, streng wanneer het moet 
en vooral duidelijk. Voor mijn leerlingen 
is het belangrijk dat ze zich op hun ge-
mak voelen. Klikt het wederzijds, dan 
gaan we door. Gelukkig is dat tot nu 
toe altijd het geval.” 

Samen
Michel en Johan kennen elkaar al uit 
hun SVLV-tijd. Toen de sponsoring 
ter sprake kwam, kozen ze ervoor 
om samen op de trainingspakken te 
staan. MCS achterop, de autorijschool 
voorop. Het dorpse karakter van Voor-
schoten’97 spreekt ze aan. “Je vindt 
het toch leuk je naam rond te zien 
gaan”. Beide bedrijven hebben vooral 
Voorschotense klanten. Johan gaf veel 
voetballers van Voorschoten’97 en 
zelfs alle scheidsrechters autorijles. 

Plezier in het spelletje
“Het is voor de vereniging belang-
rijk dat iedereen zich erbij betrokken 
voelt”, zegt Johan. Michel traint met 
veel plezier het team van zijn zoon, 
een eerstejaars E. Johan doet op vrij-
dag een training voor het team van zijn 
zoon en een aantal enthousiaste voet-
balvriendjes (F-E jeugd). “Het is be-
langrijk dat van hoog tot laag iedereen 
plezier houdt in het spelletje”.

www.garagebedrijfmcs.nl

www.autorijschoolvandervalk.nl

Johan van der Valk (links) en Michel van den Berg sponsoren samen Voorschoten’97.

 071 - 362 64 77
06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Kalkoenstraat 2
2252 VW Voorschoten

APK keuringen | Onderhoud

Alle merken

Reparaties | Occasions

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl



Kan ik de jaarcijfers van 2017 al 
inzien?

Goeie vraag.®

De realiteit van vandaag is dynamisch en stelt u elke dag weer voor nieuwe uitdagende vragen. Vragen die u alleen kunt 
beantwoorden als u voortdurend in beweging blijft: met uw visie, uw mensen en uw processen. 

Wij helpen u uw bewegingsruimte en inzicht te vergroten door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies. 
Met bijvoorbeeld concrete groeidoelstellingen als resultaat.

Meer weten over het antwoord op deze goeie vraag? Bel met partner Jaap Verkade op 088 676 91 28.  
Of vind het antwoord op watisuwgoeievraag.nl

(c) 2017 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

VAN DER WEIDE BV

de
 professionals

in  va s t g o e dzorg

VASTGOEDZORG VAN DER WEIDE
SPECIALISTEN IN TOTAALONDERHOUD

• Conserveren van glas
• Betonrenovatie 
• Bouwkundige 

werkzaamheden

• Schilderwerk 
• Houtrotherstel
•  Glasherstel 

PROFITEER VAN ONZE  
WINTERKORTINGEN 
Bij o� erte vanaf € 2.500,- krijgt u een kadobon van € 25,-
Bij o� erte vanaf € 5.000,- krijgt u een kadobon van € 50,-
Bij o� erte vanaf € 7.500,- krijgt u een kadobon van € 75,-
Er worden in totaal 100 VVV-kadobonnen weggegeven.

www.svdw.nl

Industrieweg 13
2254 AE  Voorschoten
Tel: 071 - 561 71 40
Fax: 071 - 528 99 88
www.svdw.nl
info@svdw.nl
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7 tegen 7 enorm succes!
interview Herman Wiegeraad

Dit seizoen telt Voorschoten’97 vijf teams die meedoen aan de 7x7 competitie. En misschien wor-

den dat er wel meer want inschrijven kan altijd. De nieuwe spelvorm van de KNVB, in kleine teams 

op een half veld, is razend populair bij onze club. 

Liefst drie vrouwenteams telt Voor-
schoten’97. Het geeft aan dat het 7x7 
breed gedragen wordt. De leeftijds-
categorie voor vrouwen is 30+, bij de 
mannen ligt die op 35+. De lagere leef-
tijdsgrens betekent dat onze vrouwen 
op soms pittige tegenstand kunnen 
rekenen, zegt trainer Herman Wie-
geraad: “De allereerste wedstrijd re-
sulteerde in een 12-0 nederlaag in 20 
minuten. Sommige vrouwen hadden 
nog nooit gevoetbald en hadden geen 
idee waar ze moesten lopen. Maar na 
een jaar trainen weet iedereen wat zij 
moet doen. Nederlagen zijn al lang zo 
groot niet meer, er worden doelpunten 
gemaakt en heel soms zelfs al eens 
gewonnen.”

Voetbal en plezier
De 7x7 teams trainen iedere vrijdag. 
Er zijn vier speelrondes voor de win-
terstop en vier erna. Dat heeft de 
KNVB bewust zo gepland omdat lang 

niet iedereen kan 
en wil voldoen 
aan de verplich-
ting van wekelijks 
spelen. Voorscho-
ten’97 was vorig 
seizoen tweemaal 
gastheer van een 
speelronde en dat 
was een groot 
succes. Op het 
veld, maar zeker 
ook daarna in de 

kantine. Die moest lang openblijven 
omdat veel teams, afkomstig uit de 
hele regio, lang bleven hangen. Dat 
is precies wat 7x7 zo leuk maakt, die 
combinatie tussen voetballen en ple-
zier. “Sommige speelsters beginnen nu 
pas aan hun eerste teamsport, maar 
ervaren direct hoe leuk het is om sa-
men aan je conditie te werken, samen 
wedstrijden te spelen en vooral de lol 
te beleven die er omheen hangt. Tij-
dens de wedstrijden en trainingen, 
maar met name ervoor en erna”, zegt 
Herman.

Wil je ook 7x7 spelen bij Voorscho-
ten’97? Dat kan. Er is altijd plek.



“Eerlijk is heerlijk”
Arbouw Scharrelvlees

 
Schoolstraat 178

2252 CN  Voorschoten
scharrelvlees@gmail.com 

arbouwscharrelvlees.nl
071 561 35 22
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75Het onderhoud van uw pand
in vertrouwde handen

Wij wensen Voorschoten ’97 weer een goed seizoen!

Schildersbedrijf Zitman & Co B.V.
Laan van Langenhorst 1 • Voorschoten
Kijk ook op: www.zitman-schilders.nl
Bel 071 561 29 15 voor een offerte

G. Besuyen Rijwielspecialist

Voorstraat 13

2251 BL  Voorschoten

Tel: (071) 561 27 02

info@gbesuyen.nl

www.gbesuyen.nl

Sponsor Pupil van de Week
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Een mooi nieuw kunstgras 
hoofdveld en een vergroot terras
Welkome aanwinsten voor Voorschoten’97

voorwoord

Al meerdere jaren bestond vanwege de groei van de vereniging de wens tot het verbeteren en 

vergroten van de speelmogelijkheden op ons park. Uit contacten binnen de vereniging en met de 

gemeente bleek daarvoor veel begrip en daarmee draagvlak. Uitbreiding door het toevoegen van 

een veld was ruimtelijk niet mogelijk, wel om een natuurgrasveld om te zetten in een kunstgras-

veld. Een kunstgrasveld betekent een veel kleinere kans op afgelasting van wedstrijden vanwege 

bijvoorbeeld regen en beschikbaarheid voor o.a. trainingen gedurende de gehele week. 

In het voorjaar van 2016 bleek de ge-
meente bereid realisatie van een kunst-
grashoofdveld mogelijk te maken. Dat 
werd binnen de vereniging direct op-
gepakt met het maken van een plan 
voor de realisatie. Daarbij ontstond 
ook de gedachte het nieuwe hoofdveld 
ongeveer 7 meter op te schuiven en 
daarmee ruimte te maken om het ter-
ras voor het clubgebouw te vergroten. 
Immers: een nieuw veld wordt aange-
legd voor een periode van meer dan 
30 jaar, in die periode van 30 jaar zou 
het verleggen van een veld financieel 
veel te duur worden.

Het overleg met de gemeente leverde 
overeenstemming op over het gehele 
plan en de financiering ervan. Deels 
te betalen door de gemeente en deels 
door de club. De Algemene Leden 
Vergadering van eind september 2016 
stemde met het plan in en daarmee 

was de weg vrij 
voor realisatie.
Een gezamenlijke 
werkgroep van ge-
meente en club 
en een werkgroep 
kunstgrasveld bin-
nen de club hebben 
het project uitge-
werkt, aannemers 
uitgezocht, vrijwil-
ligers geworven en 
de werkzaamheden begeleid. Er kwa-
men steeds weer bijzondere zaken aan 
de orde. In de te gebruiken grond bleek 
asbest voor te komen, in Nederland 
ontstond een discussie over de ge-
zondheidseffecten van rubber korrels 
en Koning Winter liet zich flink gelden. 
Al deze bijzonderheden hadden tot ge-
volg, dat het plan niet begin 2017 klaar 
was, het werd maart. De vreugde van 
het gereed zijn en het direct in gebruik 

nemen was er niet 
minder om: enthou-
siast werd vanaf 
het begin, letterlijk 
vanaf de eerste mi-
nuut, veel gebruik 
gemaakt van het 
nieuwe hoofdveld 
en van de mogelijk-
heden van het ver-
grote terras.
Een groot woord 
van dank gaat uit 

naar de gemeente, die op een zeer 
constructieve wijze verantwoordelijk-
heid heeft genomen.

Last but not least: veel dank voor de 
grote inzet van vele vrijwilligers onder 
de bezielende leiding van John Kriek 
en Lennart Mulder: voor het onderhou-
den van de contacten met de gemeen-
te, voor het bedenken en realiseren 
van het terras en het bouwen van de 
meubilering, voor het opnieuw opbou-
wen van de wanden met de reclame-
borden, voor het verzorgen van com-
municatie etc. Dankzij de vrijwilligers 
kon het geheel op een goede manier 
en binnen de financiële kaders moge-
lijk worden gemaakt.
Een mooie aanwinst voor een lange 
periode is een feit!

Ton van Emmerik
voorzitter Voorschoten’97



Frankenstraat	57	b
2582	SH	Den	Haag

telefoon	070	-	3558484
telefax	070	-	3555712
E-mail:	cv@leenards.nl

Kinderopvang

CONTACT

Norlandia
Bachlaan 2
2253 BA Voorschoten

info@norlandia.nl
071 561 00 84

www.norlandia.nl

De kernwaarden die voor ons aan de basis liggen voor alles 

VERSCHILLENDE OPVANGMOGELIJKHEDEN 

OVER NORLANDIA MEEDENKEN EN MEEPRATENVOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR

IN VOORSCHOTEN, WASSENAAR EN DEN HAAG

www.norlandia.nl

 Norlandia kinderopvang

Zin in een 
leven lang 
spelen en 
leren!
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“Kinderen spelen en leren in 
de kantine ”

interview

Norlandia kinderopvang kom je overal in Voorschoten en daarbuiten tegen. Bijzonder is de Sport 

BSO De Kantine. Inderdaad, in de kantine van Voorschoten’97. Kinderen tussen de zeven en twaalf 

jaar die graag buiten zijn kunnen zich er na schooltijd fysiek uitleven met sport en spel. 

“Het is prachtig dat we voor onze 
buitenschoolse opvang gebruik kun-
nen maken van de voetbalkantine, de 
velden en de kleedkamers”, zegt Ma-
non Hendriks van Norlandia. “We zijn 
vijf dagen in de week open en kunnen 
per dag veertig kinderen opvangen. De 
kinderen zijn altijd buiten. Ze komen 
zelf op de fiets of worden met de fiets 
van school gehaald. Eerst wat eten en 
drinken en dan gaan ze voetballen, 
hockeyen, tennissen, slagballen en 
nog veel meer. Ze maken er ook ken-
nis met voor hen nieuwe sporten, zoals 
mountainbiken, waterskiën en boulde-
ren. Onze begeleiders hebben allemaal 
een sportachtergrond.”

Altijd in beweging
“Wij zijn sponsor van Voorschoten’97, 
omdat wij net als de club ook altijd in 
beweging zijn. Bewegen hoort bij kin-
deren, het houdt ze fit en gezond. Er 
was al een relatie met Voorschoten’97 
uit de KindeX-tijd, zoals onze orga-
nisatie voorheen heette. We hebben 
verschillende reclameborden hangen. 
Langs het veld, maar ook een groot 
bord bij de weg. En wanneer de nieu-
we atletiekbaan er komt, sponsoren 
we daar ook een stukje aan mee.” 

Plezier
“Sport BSO De Kantine is een prach-

tige aanvulling op ons aanbod. Je kunt 
je kind prima één dag naar de Sport 
BSO laten gaan en de andere dag(en) 
naar één van onze ‘gewone’ BSO’s. In 
ons beleid staat de ontwikkeling van 
het kind altijd voorop. Het gaat om 
plezier, niet om prestatiedrang. Sport 
is een middel om plezier te hebben, 
kinderen ontwikkelen zich fysiek en 
mentaal en misschien ontdekken ze 

wel hun verborgen talenten. Kom eens 
kijken!” 

www.norlandia.nl

Zin in een leven lang spelen en leren is het motto van Norlandia.



Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ (071) 532 38 48
www.z i rkzeewonen.n l

Home is 
Where 

The Heart is
S I N D S 19 3 5

Zirkzee Wonen & Slapen is 
een woning totaal-inrichter: 

van bedden, meubelen, 
tapijt, gordijnen en 

zonwering tot het schilder- en 
behangwerk. We werken 

met gerenommeerde merken 
en hebben een aantal 

huismerken passend binnen 
elk budget.

Industrieweg 32-B
2382 NW Zoeterwoude-Rijndijk

Tel: 071 2600900
Email: info@jdstaal.nl

www.jdstaal.nl

alle voorkomende
constructiewerken

 
 
 
 
 
 
  
 

  

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn een in 1974 opgericht familiebedrijf met 

Inmiddels bijna 40 vaste medewerkers.  

 

WAT DOEN WIJ? 

Bijna alle installaties in uw gebouw of woning kunnen wij 

installeren en onderhouden. Niet alleen elektrotechnische 

installaties, maar ook water- en gasinstallaties. 

Gespecialiseerde monteurs zorgen ervoor dat we op 

ieder aspect van ons brede werkgebied kwaliteit leveren. 

Kwaliteit leveren betekent ook: zorg besteden aan het 

onderhoud van installaties. Bij een storing buiten 

werktijden kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uurs 

storingsdienst. Bovendien hebben we altijd veel 

onderdelen op voorraad, dus is de kans dat u op 

onderdelen moet wachten heel klein. 

 

WIE ZIJN ONZE KLANTEN? 

Ons klantenbestand is net zo divers als  

ons werkgebied. Wij werken voor particulieren,  

bedrijven en instellingen. In opdracht van 

aannemingsbedrijven doen we ook grote bouw 

en verbouwprojecten. 

 

ZEKERHEID EN KWALITEIT 

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons bedrijf hoog 

in het vaandel. Hoewel wordt geprobeerd de 

kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden 

willen we altijd in kunnen staan voor de kwaliteit. 

Ook mogen onze werkzaamheden niet 

schadelijk zijn voor de gezondheid van onze 

medewerkers en het milieu. Om de kwaliteit en 

veiligheid te waarborgen stellen wij onszelf eisen 

met betrekking tot de structuur in de 

bedrijfsprocessen, de kennis van onze 

medewerkers en de veiligheid van het materieel. 

Ons VCA* en BRL6000 certificaat bevestigen dit 

beleid 

Technisch Installatie Bedrijf 

DE BOER HAZERSWOUDE B.V. 

Rijndijk 3a 

2394 AA Hazerswoude 

071-3419117 

VERHUIZEN? 
 Particuliere verhuizingen 
 Internationale verhuizingen 
 Kantoor –  en projectverhuizingen 
 Opslag van inboedel en inventaris 
 Archiefbeheer en opslag 

071-561 99 40 
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Van het wedstrijdsecretariaat….
wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat van Voorschoten’97 bestaat uit Cor van Ipenburg, Leo van Grol en Tonnie 

van Genugten. Deze wedstrijdsecretarissen zijn het aanspreekpunt voor de KNVB en voor de teams 

over beker- en competitiewedstrijden. Zodra de KNVB een wedstrijddag inplant, kijkt het wedstrijd-

secretariaat naar die planning. Belangrijkste vraag bij Voorschoten’97 is dan: gaat het passen? 

Het is een uitdaging om elke zaterdag 
de wedstrijden goed te plannen voor 
84 (!) teams. Uiteraard speelt de helft 
maar thuis op een gemiddelde zater-
dag, maar ook voor 42 teams hebben 
wij niet voldoende velden. Dus….kun-
nen de E’tjes geen penalty’s nemen na 
hun wedstrijden omdat ze snel van het 
veld moeten, hebben teams nauwelijks 
mogelijkheid om voor een wedstrijd er-
gens warm te lopen en zijn de kleed-
kamers overvol. En dan nog past het 
niet: de afgelopen twee jaar hebben de 
meeste jeugdteams af en toe een wed-
strijd op zondag gespeeld.

De organisatie daarvan heeft de nodige 
voeten in aarde: niet elke tegenstander 
mogen we uitnodigen (alleen zondag-
verenigingen), niet elke tegenstander is 
er blij mee en het vinden van een scho-
ne kleedkamer en een scheidsrechter 
is ook best een uitdaging. Maar….aan 
de andere kant worden de zondag-
wedstrijden wel positief gewaardeerd 
door eigen teams. Er is meer tijd, wed-
strijden starten vaak wat later (wordt 
gewaardeerd bij ouders van de jonge 

jeugd die op zaterdag vaak al om 8.30 
uur aftrappen), de sfeer is gemoede-
lijk en er komt meer publiek. Omdat 
de KNVB deze vorm van ‘weekend-
voetbal’ ook waardeert, gaan zij het 
komende jaar extra ondersteunen bij 
de planning ervan. Het bestuur van de 
club heeft, nadat in kaart was gebracht 
hoezeer de wedstrijdplanning op zater-
dag onder druk stond, bovendien ook 

de zaterdagsenioren gevraagd hun 
steentje gaan bijdragen aan het ver-
lichten van de volle zaterdagen en die 
stemden daarmee in. Ook deze teams 
gaan dus komend seizoen een (paar) 
keer spelen op zondag of vrijdag. Dat 
is super, want de seniorenwedstrijden 
nemen natuurlijk veel tijd en hele vel-
den in beslag.

Andere spannende veranderingen 
waarmee het wedstrijdsecretariaat sa-
men met de leden bezig is: het digitale 
wedstrijdformulier (tegen de tijd dat 
deze gids verschijnt waarschijnlijk al 
‘vertrouwd’ bij de meesten) en de nieu-
we spelvormen voor de jeugd. Dit jaar 
gaan de JO8 en JO9 op kwartveldjes 
6 tegen 6 spelen; vanaf volgend jaar 
doet ook de JO10 dat en gaan de 
JO11 en JO12 ook over op een nieuwe 
spelvorm: 8 tegen 8 op half veld.
 
Er gebeurt dus veel! Als er vanuit 
teams behoefte is aan toelichting, dan 
kunnen ze ons altijd benaderen!
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Jeugdselecties
jeugd

JO 19

JO 15

JO 17
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jeugd

JO 8-1 JO 8-2

JO 10

JO 11

JO 13 JO 9
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Stukadoorsbedrijf R. Nikic
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ATLETIEK
atletiek

De atletiektak van de nu 20-jarige vereniging Voorschoten’97 is gericht is op breedtesport met een 

goed niveau. De atletiektak heeft ruim 300 leden en een goede en solide organisatie.

Voorschoten’97 Atletiek heeft een groot aantal betrokken leden en vrijwilligers. Zij maken samen 

de organisatie waar mensen graag sporten en deel van uit maken. De vereniging beschikt ook over 

een goede trainersstaf uit eigen gelederen. Naast de eigen atletiek bieden we ook anderen de mo-

gelijkheid zoals werknemer van gemeente en bedrijven, scholen en de mensen van Villa Voorschot. 

Onze missie is Voorschotenaren in 
beweging te krijgen; Voorschoten 
beweeg(t) is ons motto. Het is aan 
ons om de faciliteiten te bieden die 
het bewegen mogelijk en aantrekke-
lijk maken, stimuleren en vasthouden. 
Daarbinnen valt vanzelfsprekend het 
ambitieuze plan om een kunststofbaan 
te realiseren. Dat vraagt inzet en en-
thousiasme. In de afgelopen periode is 
gebleken dat beide in ruim voldoende 
mate aanwezig zijn.

Baanatletiek
De afdeling baanatletiek van Voor-
schoten’97 besteedt veel aandacht 
aan talentontwikkeling. Vanaf 6 jaar 
staan, spelenderwijs, vaardigheden en 
techniek van de onderdelen centraal. 
Vanaf 12 jaar wordt er meer specifiek 
getraind op de onderdelen, maar ook 
op coördinatie, uithoudingsvermogen, 
kracht, lenigheid en snelheid. 
Bij de jongste atleten, 6 t/m 11, jaar 

werken wij bij de pupillenwedstrijden 
en training met Atletics Champs (AC). 
Daarmee spelen we in op ontwikkelin-
gen binnen de Atletiekunie. Die heb-
ben tot doel de belangstelling voor, en 
de aantrekkelijkheid van de pupillenat-
letiek te vergroten. Deze opzet gaat uit 
van een hogere intensiteit in veel korter 
tijdsbestek: méér atletiek in maximaal 
drie uur. AC is atletiek met als doel 
sneller, hoger en verder. 
De focus bij de junioren, ligt vooral bij 
de C-junioren en B-junioren. De re-
sultaten zijn er dan ook naar. Dit is te 
zien aan de posities in de Nederlandse 
ranglijsten en veelvuldig deelname aan 
de Nederlandse kampioenschappen 
voor jeugd en senioren.
De baanatletiek stelt zich als doel 
tenminste ieder jaar bij elke categorie 

een afvaardiging van atleten te heb-
ben naar deze NK’s. De Nationale D-
spelen, C-spelen en NK voor junioren 
AB. Daarnaast proberen we de atleten 
met veel potentie en toewijding extra 
training aan te bieden bij grotere ver-
enigingen met meer accommodatie en 
meer atleten van hetzelfde niveau.

Er is een gevarieerd aanbod en we 
proberen de atleten naar een zo hoog 
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mogelijk niveau te krijgen. Hierbij staan 
plezier en inzet voorop. We hebben 
daarvoor een trainerskader opgeleid 
vanuit de eigen vereniging met kennis 
van zaken. Alle trainers komen uit ei-
gen gelederen en kennen de filosofie 
van de club, welke ze weer overbren-
gen op de atleten. 
Kindgericht en laagdrempelig: ieder 
kind doet mee en blijft meedoen op de 
onderdelen, intensief: op alle onderde-
len is het kind vaak aan de beurt, en 
veelzijdig: onderdelen waarin lopen, 
springen en werpen aan bod komen.

Wegatletiek
De wegatletiek van Voorschoten’97 
kent uitersten. Omdat er bijna elke 
dag van de week wel trainingsgroepen 
actief zijn, kunnen de atleten naar ge-
lang hun interesse en mogelijkheden 
aan verschillende trainingen meedoen. 
Er zijn ervaren marathonlopers die 
bijvoorbeeld de marathon van Rot-
terdam of New York uitlopen, spor-
tieve wandelaars die tochten maken 
in bijvoorbeeld de duinen en er is een 
groep atleten die zich vooral richt op 
wedstrijden van 5 en 10 km en daarbij 
opvallend vaak op het podium terecht 
weten te komen. Anderzijds zijn er ook 
atleten die hun looptraining als een 
verzetje zien en de gezelligheid erom-
heen ook zeer waarderen. Daar tus-
senin zitten de meeste atleten: Aan de 
ene kant zoeken zij graag de uitdaging 
met af en toe een wedstrijd, zoals het 

Zorg en Zekerheid Circuit of de andere 
loopevenementen in de omgeving, aan 
de andere kant is de sfeer en de gezel-
ligheid zeer belangrijk voor ze.
Het eigen clubcircuit, met loopafstan-
den rond de 6 km, biedt een perfecte 
mogelijkheid voor de combinatie van 
lopen en gezelligheid. Zowel toppers 
als mindere goden genieten van het 
samen sporten. Naderhand spreekt 
men elkaar bij de koffie.
De meeste trainingsgroepen richten zich 
op het lopen van een 5 of 10 kilometer, 
de ene groep op het volbrengen daarvan 
de andere op een podiumplek. Maar er 
is ook een langeafstandsgroep die traint 
voor de halve- en de hele marathon.
De trainingen zijn er in principe op ge-
richt de atleten door te laten stromen 
naar het niveau dat bij hen past. Daar-
bij is de individuele aandacht die door 
de trainers aan de atleten wordt gege-
ven niet alleen prestatiegericht maar 
ook bedoeld om de kans op blessures 
door overtraining of overbelasting te 
verkleinen.

Trainers
De trainingen van de atleten en spor-

tief wandelaars worden gegeven door 
trainers die voornamelijk uit de eigen 
vereniging voortkomen. Dit geldt voor 
zowel de baan- als de wegatletiek. Dat 
is binnen de atletiekwereld een bijna 
unieke situatie. De binding tussen trai-
ners en de atletiekafdeling is dan ook 
groot. Als vereniging zijn wij trots op 
onze enthousiaste, gediplomeerde en 
bekwame trainers. Het streven is die 
verworvenheden te waarborgen en te 
continueren.

De Atletiekcommissie
De atletiekcommissie vormt het be-
stuur van de atletiektak van Voorscho-
ten’97. Op dit moment bestaat de 
commissie uit de volgende personen
Voorzitter Rob Ferguson
Secretaris Louise Schrijver
Penningmeester (a.i.) Wim Vermeulen
Technisch  Matthijs
Coördinator  Ferguson 
Baanatletiek 
Coördinator  Ton Goossen
Wegatletiek 
Communicatie/ Tim van Houten
Website/PR 
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atletiek

Hardlopen bij Voorschoten’97? Gewoon doen. Naast onze jaarlijkse 
‘startersgroep’ in januari worden dit seizoen enkele keren ‘open trai-
ningen’ gehouden. Houdt de website in de gaten.
Maar u kunt ook altijd contact opnemen en een avondje meelopen 
om de sfeer te proeven.
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Algemene informatie
algemene informatie

Colofon
Tekstredactie:
Ton van Emmerik - Voorwoord en nieuw 
kunstgras en terras
Paul van Paassen - Zaterdagvoetbal
Robert Toret - Zondagvoetbal
Ed Zeelt - Interviews sponsors
Marinus van der Peet - Club van 100
Arnout Verzijl - 7x7 voetbal
Peter van Noort - Jeugdzaken
Tim van Houten - Atletiek
Hans Douw - Vrijwilliger interview 

Fotografie:
Leo van Haastrecht
Peter van Noort
Luuk Oerlemans
Ed Zeelt

Advertentiewerving:
Ton Blom
John Kriek
Ko Monker
Gé van Niekerk
Joop von Oven
Cees Rietmulder
Hans Toor

Opmaak en druk:
Drukkerij Sparta, Leiden
 
Met dank aan:
Adverteerders 
Spelers, staf en begeleiding zaterdag- en 
zondagselectie 
Daniëlle Gijsman
Ton van Emmerik
Coördinatie en eindredactie:
Hans Toor

Voorschoten’97, Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten 
Telefoon: 071-5614863 (algemeen), 071-5621455 (bestuurskamer) en 071-5616337 (afgelastingen).
Website: www.voorschoten97.nl, E-mail: info@voorschoten97.nl

                               

                                 Tel. : 071 – 54 29 279 
  Fax : 071 – 54 29 280 

 

info@theos-busreizen.nl 

www.theos-busreizen.nl 

Postbus 171 – 2250 AD  Voorschoten 

Tel. : 071 - 54 29 279
Fax : 071 - 54 29 280

info@theos-busreizen.nl
www.theos-busreizen.nl

Postbus 171 - 2250 AD  Voorschoten
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Baanatletiek: vier vragen
atletiek

Hoe kunnen we even kort in deze presentatiegids vertellen wat de baanatletiek is, en waarom 

het leuk is om te doen. We legden de baantrainers vier vragen voor. Uiteraard moesten we hun 

antwoorden inkorten want ze kunnen er uren over vertellen.

Wat maakt atletiek bij Voorscho-
ten’97 zo leuk, of bijzonder?
Wij vinden het bij training heel belang-
rijk dat de kinderen zich prettig voe-
len. We bieden aan waar de atleet om 
vraagt. Eigen inzet en goed meedoen 
is heel belangrijk, daar kom je verder 
mee. 
Je traint hard om beter te worden in 
de verschillende onderdelen maar ook 
omdat het gewoon heel erg leuk is.

Wat is het leukste van de atletiek?
Het leuke is ook dat je altijd iets an-
ders kan doen. Met zo veel verschil-
lende onderdelen wordt het nooit saai. 
Je kunt heel allround zijn, maar je kunt 
zelf ook specialiseren. Je kan kijken 
wat het best bij jou past en samen met 
je trainer kies je dan een doelstelling. 
Het competitieve van sport komt zeker 
naar voren binnen atletiek. Je hebt te-
genstanders die je graag wil verslaan 
tijdens wedstrijden. Maar winst hoeft 
voor een atleet niet altijd te beteke-
nen dat (een van) de tegenstanders 
is verslagen. Het gaat er maar net om 
wat je zelf wilde bereiken. Je kunt ook 
heel tevreden zijn met een verbeterde 

afstand. Je leert door te gaan als je 
denkt dat het niet meer beter kan. 

Er komt een nieuwe atletiekbaan, 
dat is natuurlijk leuk en ook hard 
nodig gezien de staat van de oude 
baan. Maar we zijn een voetbal- 
en atletiekvereniging. Hebben de 
voetballers ook iets aan de nieuwe 
baan?
De gemeenschappelijke beweging van 
voetbal en atletiek is lopen. Dit ‘goed 

lopen’ - wat echt iets anders is dan 
een beetje rennen, valt te trainen in 
de vorm van loopscholing. Je kunt je 
snelheid verbeteren met het trekken 
van sprintjes op de lange sprintbaan 
en aan het uithoudingsvermogen kan 
worden gesleuteld op de rondbaan.
De nieuwe baan is een top plek om 
(loop)bewegingen te verfijnen en/of 
goed in te laten slijpen. Maar ook om 
te revalideren van blessures of deze 
juist te voorkomen. Dit is dus voor de 
club, de atleten én de voetballers een 
aanwinst!

Soms denken kinderen, misschien 
ook wel ouders: “is een teamsport 
niet beter of gezelliger?”
Let op, Je bent bij atletiek niet alléén! 
Je bent vaak met je trainingsgroep 
echt een team. Het is een keuze die je 
maakt. Je kijkt wat er bij jou als sporter 
het beste past. Ook zijn er wedstrijden 
waar het verenigingsresultaat telt. Zo 
kun je toch nog samen winnen.
Maar eigenlijk kun je pas een goede 
vergelijking maken als beiden een keer 
hebt getest. Dus we zouden zeggen: 
Kom het eens proberen!
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Vrijwilliger in hart en nieren 
Hans Arkesteijn staat al bijna 35 jaar in 
de keuken van de kantine

vrijwilliger

Wie in het woordenboek zoekt naar de betekenis van ‘stille kracht’, stuit op termen als ‘achter-

grond’, ‘belangrijk’ en ‘bescheiden’. Als op iemand die beschrijving van toepassing is, is het op Hans 

Arkesteijn. Vlak na de oprichting van SV Voorschoten in 1982 werd hij vrijwilliger in de keuken van de 

kantine. Inmiddels zijn wij 35 jaar verder, maar staat hij nog altijd patat te bakken op zaterdag. 

Hans komt oorspronkelijk uit Katwijk 
aan Zee, maar verhuisde op 26-ja-
rige leeftijd naar de Leidseweg in 
Voorschoten. Toen zoon Leon wilde 
gaan voetballen hanteerde SVLV een 
wachtlijst, maar bij SV Voorschoten op 
Sportpark Adegeest kon hij meteen te-
recht. De nieuwe club was in opbouw 
en zocht naarstig naar vrijwilligers, 
want zonder hulptroepen zou de con-
tributie omhoog gaan. Hans aarzelde 
geen moment en sloot zich aan bij de 
kantineploeg. De Tent, zoals het gezel-
lige clubhonk van ‘SV’ destijds heette, 
zetelde op de plek onder de huidige 
businessruimte. Het was de ontmoe-
tingsplaats voor alle mensen van de 
nieuwe Voorschotense voetbalclub, 
die zich in sneltreinvaart uitbreidde. 
Hans denkt met veel plezier terug aan 
die beginperiode. “Wij stonden met 
drie man in de kantine en deden de 
afwas in een teiltje. Om te voorkomen 
dat we alle drie de hele dag in de bak-
lucht zouden staan, wierp ik mij op als 
patatbakker. Er zat nog geen dak op 
de tent, die is er later pas opgebouwd. 
Ik heb altijd op mijn vaste plek in de 
keuken gestaan. In het begin was het 
assortiment nog beperkt, later is dat 
uitgebreid en is de club ook groter ge-
worden. In de loop van de tijd zijn er 
wel dingen veranderd. Zo smeren wij 
geen boter meer op de broodjes, om-
dat het merendeel van de klanten dat 
niet meer wil. Ook na de fusie ben ik 
op mijn post blijven staan. Alleen toen 
de kantine verpacht werd ben ik een 
tijdje weggeweest bij de club, omdat 

toen afscheid werd genomen van alle 
vrijwilligers. Later is dat teruggedraaid 
en ben ik op verzoek van het toenma-
lige bestuur weer teruggekeerd. Echt 
grote incidenten hebben in al die jaren 
nooit plaatsgevonden. Ja, er is wel-
eens verkeerd frituurvet gebruikt waar-
door de hele keuken volstroomde. Wat 
een rotzooi gaf dat! Als Scheveningen 
bij ons te gast was kochten wij altijd 
een grote hoeveelheid gehaktballen in, 
omdat die gasten met veel kwamen en 
allemaal een broodje bal aten. Dat wa-
ren mooie tijden. Ik heb zelf nooit iets 
met voetbal gehad, niet als speler en 
niet als toeschouwer, maar ik heb al-
tijd met veel plezier in de kantine ge-
staan. Toen Leon in de jeugd speelde 
ging ik uiteraard bij hem kijken. Nog 

altijd speelt hij met zijn vrienden bij de 
senioren op zondag. Meestal begin ik 
eind van de ochtend. Om een uur of 
half zes is het dan mooi geweest. Ik 
ga dan lekker naar huis, want om zes 
uur staat het eten op tafel. Ik woon nog 
steeds in hetzelfde huis aan de Leidse-
weg en doe ook nog vrijwilligerswerk 
bij Muziekvereniging Laurentius. Ik ben 
begeleider en maak de kantine schoon 
die naast de IJsbaan staat. Daarnaast 
zorg ik dat de voorraad op peil blijft. 
Ik ben inmiddels 73 jaar oud en denk 
nog een paar jaar te blijven. Ik draai 
mijn dienst als het eerste elftal thuis 
speelt, maar ik blijf dat puur als vrijwil-
liger doen. Ik wil geen vergoeding, wil 
mijn handen wat dat betreft vrij hou-
den. Prima toch!”
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‘Wij doen mee 
uit liefde 
voor de club.’

Een aandeel in elkaar

Ontdek meer op rabobank.nl/meedoen

Wij geloven in de kracht van verenigingen. Daarom helpen we hen ambities te

realiseren waar we kunnen. Bijvoorbeeld door ons netwerk in te zetten bij het 

vinden van nieuwe vrijwilligers. Welkom bij Het Grote Meedoen.
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