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Van de voorzitter

Voorwoord

gaarne voldoe ik aan het verzoek tot het voorwoord voor de presentatiegids 2018 – 2019. Om te beginnen 

langs deze weg een compliment aan de sponsorcommissie, die elk jaar met behulp van velen tot deze mooie 

gids komt. Het afgelopen jaar liet zich zien als een jaar met mooie resultaten en belangrijke ontwikkelingen 

binnen de club. Zo is er een nieuw kledingplan van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. 

Met ruim 100 voetbalteams en ruim 300 atleten heeft onze vereni-
ging veel potentieel. De algemene gedachte is dan, dat met zoveel 
sportbeoefenaren ook veel sportieve resultaten ontstaan. De praktijk is 
anders: ook of juist met veel potentieel aan sporters zijn goede training, 
sfeer, voorzieningen etc. randvoorwaarden om tot die mooie resultaten 
te komen. De resultaten over het vorige sportjaar zijn goed te noemen: 
zaterdag 1 werd na degradatie in het vorige seizoen 5e in de compe-
titie, waarbij m.n. veel punten werden gepakt in het laatste deel van 
de competitie. Zondag 1 herstelde zich na een slechte start en eindigde 
uiteindelijk in de middenmoot. De jeugd O19-1 (vroeger A1) dwong 
met veel inzet via de nacompetitie promotie af, waarmee de degradatie 
van het jaar ervoor werd rechtgezet. 

Atletiektrainer Mathijs Dirkse behaalde tijdens het NK voor senioren op 
het nummer 400 m het podium met een 3e plaats. Op teletekst stond 
dat genoteerd in een rijtje met andere atletiekhelden zoals Churandy 
Martina. Een prachtige prestatie!

Al deze prestaties stimuleren de vereniging om de randvoorwaarden 
verder te verbeteren. Vorig seizoen zijn meerdere ontwikkelingen op 
gang gekomen. Zo is er een Algemene Technische Commissie (ATC) 
opgericht, die voor de vereniging als geheel het technisch beleid opzet 
en uitvoert. Dat gebeurt in samenwerking met o.a. de Technische Com-
missie Jeugd, de jeugdcoördinatoren, de begeleiding damesvoetbal, de 
scheidsrechterscommissie en de werkgroep accommodatie. 

Een van de speerpunten voor de ATC was het afgelopen jaar om de 
doorstroming van jeugdspelers naar de senioren goed te begeleiden. 
Daarbij bleek dat ongeveer 20 jeugdspelers hun voetballoopbaan ver-
volgen in de zaterdag- of zondagselectie. Een mooi aantal, dat vooral 
mogelijk is in zo’n grote vereniging!

Het bestuur is op meerdere plekken vernieuwd, helaas niet altijd om de 
gewenste redenen. Zo vernamen we in september 2017, dat bestuurs-
lid atletiekzaken Rob Ferguson ernstig ziek was. In het kader van zijn 
herstelproces kon hij niet langer de bestuursfunctie vervullen, hij vond 
zijn zoon Matthijs bereid hem waar te nemen. Matthijs heeft dat op een 
voortreffelijke wijze ingevuld. Helaas won na 10 maanden de ziekte het 
van Rob: op 26 juli 2018 is hij overleden. 

Ook traden bestuurslid technische zaken Igor van den Essen, jeugd-
voorzitter Peter van Noort en penningmeester Arthur Pinkse uit het be-
stuur terug. De technische zaken werden ondergebracht in de ATC, voor 
het jeugdvoorzitterschap is een duo aangetreden: Tonnie van Genugten 
en Leo van Grol. Voor het vinden van een nieuwe penningmeester is 
een actie gaande.

Uit gegevens van de KNVB bleek, dat de teams van onze club het af-
gelopen seizoen de meeste wedstrijden van alle verenigingen in Ne-
derland hebben gespeeld. Met ruim 2.000 wedstrijden kwamen we als 
enige vereniging boven de 2.000. Het illustreert de omvang van Voor-
schoten’97 en maakt duidelijk wat een geweldige inspanning wordt 
geleverd door de vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat, scheids-
rechters, vrijdagochtendploeg en anderen, die dit mogelijk maken.

Een mooi moment ontstond in de algemene ledenvergadering van 5 
juni 2018. Plotseling ging de deur van het clubgebouw open en kwam 
de burgemeester van Voorschoten met gevolg binnen. De burgemeester 
had de mooie taak om Dick Zeldenrust, die o.a. de ledenadministra-
tie verzorgt (ruim 1.800 leden!) te benoemen tot Lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Een terechte onderscheiding, waar ook de leden van de 
vereniging hem van harte mee feliciteren!

Ik wens alle bij onze mooie club betrokkenen een plezierig en succesvol 
clubjaar 2018-2019. Een speciaal woord van dank voor onze vele vrij-
willigers, die dit allemaal mogelijk maken.

ton van emmerik, 
voorzitter voorschoten’97  
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Het derde jaar van Andre Lourens: 
‘Het wordt dringen aan de top’
andré Lourens, 52 jaar jong gaat zijn derde seizoen in als hoofdtrainer van voorschoten 97 zaterdag 1. andré 

is getrouwd, heeft drie kinderen en werkt overdag 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. een aantal vragen:

seizoen 2018-2019, heb je er zin in? 
Ja, natuurlijk! Een zomervakantie is prima, maar de accu is weer opge-
laden om er een mooi seizoen van te maken. En zin heb ik altijd, ik blijf 
tenslotte een voetbaldier. 

Later beginnen, een andere voorbereiding?
Ja, de voorbereiding is anders dan vorige jaren. We hebben nog even 
doorgetraind na de competitie, ook met de nieuwe aanwinsten. Hierna 
een periode rust en vanaf 13 augustus is de voorbereiding voor sei-
zoen 18-19 echt gestart. De eerste bekerwedstrijd is natuurlijk leuk 
tegen mijn oude club Forum Sport. We willen daar al goed voor de dag 
komen, maar we werken toe naar de start van de competitie op 22 
september als hoofddoel.  

Zijn we sterker geworden? 
Zeker in de breedte. Natuurlijk is het jammer dat Richard Bakker is 
vertrokken naar ARC, maar daar hebben we een aantal spelers voor 
terug. En misschien nog wel belangrijker, een aantal jonge spelers heeft 
afgelopen jaar ervaring opgedaan. Als die gasten de ingezette lijn door-
trekken dan gaan we echt sterker worden. 

doelstelling van komend seizoen? 
Afgelopen seizoen zijn we te schuchter begonnen, hebben naast gebrek 
aan geluk ook gewoon teveel punten gemorst voor de winterstop. In 
november en december liep het al beter maar vanaf februari hebben 
we echt een mooie constante lijn neergezet. Jammer genoeg net geen 
nacompetitie gehaald. Doelstelling voor mij en van de club is om het 
team beter te maken, met een herkenbare speelstijl met een Voorscho-
tense identiteit. Qua positie durf ik wel te gokken op een plaats in het 
linkerrijtje, wellicht meer, maar bedenk wel dat onze tegenstanders ook 
niet stil zitten. Zeker UVS en Valken’68 schat ik hoog in. 

Beetje tevreden over de indeling van de 2e klasse? 
Een hoop regioploegen vind ik wel leuk. En zeker voor publiek en pen-
ningmeester is dit goed. Ook de spelers vinden dit wel aardig, levert 
toch meer publiciteit op in kranten en op websites. Geografisch een nor-
male indeling, waarbij Soccer Boys en Berkel voor ons redelijk nieuw 
zijn. Ook VELO is nieuw en zeker qua grootte van de club een geduchte 
tegenstander, in mijn ogen een titelkandidaat. Ik denk dat deze tweede 
klasse nog sterker is geworden ten opzichte van vorig seizoen. Het 
wordt dringen aan de top en verschillen zullen klein zijn. Reden te meer 
om elke wedstrijd 110% scherp te zijn! 

te werve, de club van zondagtrainer Huib van Oostrum, speciale 
wedstrijd? 
Nee, voor mij niet. Ik zal dit als een gewone wedstrijd benaderen. Ik 
begrijp wel dat mensen binnen de vereniging dit als speciaal of vreemd 
ervaren maar daar moet je overheen stappen. Huib zal zijn best doen 
met zijn Te Werve, dat staat buiten kijf. Ik zal met mijn staf en spelers 
proberen deze wedstrijden te winnen. 

Zijn er nog wijzigingen in de staf? 
Martin du Pré en Rob Wijngaarde zijn gestopt in de staf, we zoeken 
nog naar een oplossing hiervoor. Maar Rob van de Wijngaard en Paul 
Straver gaan gewoon door en nemen de honneurs waar in de tussentijd. 
Ook alle assistent- en keeperstrainers zijn gebleven waar ik blij mee 
ben. Daarbij is door het opzetten van de ATC (Algemene Technische 
Commissie) afgelopen jaar een goede stap gezet door  Voorschoten’97. 
Als die commissie goed bemand wordt, en daar heb ik vertrouwen in 
zoals het nu gaat, dan kan deze club echt stappen gaan maken op 
meerdere vlakken. 

vind jij het ook zo lekker dat de a1 is gepromoveerd? 
Zeker, dat is een mooie stap voor  Voorschoten’97. En vanaf deze plek 
nogmaals de felicitaties voor de jongens en trainingsstaf van vorig sei-
zoen. Kijk, een A1-speler heeft één of twee jaar later toch een stap te 
zetten bij de overgang naar de senioren. En door op een hoger niveau 
te acteren zal deze stap waarschijnlijk kleiner worden en dus makke-
lijker te overbruggen. Dus op termijn gaat de zaterdagselectie hiervan 
ook profiteren. 

wil je nog wat kwijt? 
Ik wil vooral de vrijwilligers, sponsors, alle leden van Voorschoten’97 en 
supporters een mooi seizoen toewensen. Ik ga er alles aan doen om een 
mooi resultaat te behalen voor  Voorschoten’97. En zeker een woord 
van dank aan de vrijwilligers, sponsors en bestuursleden. Zonder deze 
groepen is er geen vereniging draaiende te houden! 
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‘Ich bin ein Voorschotenaar’

Interview trainerzondag selectie

Huib van Oostrom soede begint aan zijn derde volledige seizoen als trainer van de zondagselectie van 

voorschoten’97, nadat hij in januari 2016 neerstreek op adegeest. Of ik inmiddels gewend ben aan de club? 

ik denk dat voorschoten’97 vooral gewend is geraakt aan Huib van Oostrom soede.’’

Daar valt wat voor te zeggen. Wie de Ha-
genaar in huis haalt, krijgt zijn mondigheid 
daar gratis bij. De ervaren trainer wil nog 
wel eens als een olifant door de porselein-
kast gaan. ,,Als ik ergens aan de slag ga, 
wil ik ook meepraten en beleid maken. Zo 
steek in nou eenmaal in elkaar. Ik maak 
me hard voor de belangen van mijn spe-
lersgroep en ja, ik ben verbaal redelijk 
sterk. Daar moesten ze hier aanvankelijk 
behoorlijk aan wennen. Inmiddels ken ik 
alle ins en outs van de club en weet ik 
waarvoor ik bij wie moet zijn. En ik moet 
zeggen: we hebben behoorlijk wat voor 
elkaar gekregen. De zondag krijgt nu ein-
delijk de aandacht die het verdient. Dat ik 
daar mede de animator van ben geweest, 
maakt me trots.’’
Van Oostrom Soede is erg content met de 
wijze waarop de ‘driehoek’ nu fungeert. 
,,We hebben een ruimdenkend bestuur, 
met een brede kijk, en een nieuw geïnstal-
leerde Algemene Technische Commissie, 
met een luisterend oor voor alle partijen. 
En ook met André Lourens, mijn collega op 
de zaterdag, kan ik het prima vinden. We 
preken beiden voor eigen parochie, maar 
het is een man met een open mind, die 
weet waar hij het over heeft. Ook intern 
zagen ze gelukkig in dat het beleid dat de 
afgelopen jaren gevoerd werd met betrek-
king tot de zondagtak veel weg had van 
een ‘sterfhuisconstructie’. Zonder aanwas 
vanuit de jeugd bloed je langzaam dood. 
Daar zijn ze van geschrokken, want dat 
is nooit de bedoeling geweest. Allereerst 
omdat de zondagtak onlosmakelijk met 
de traditie van het  Voorschotense voet-
bal verweven is. En ten tweede omdat het 
bestaan van een zondagafdeling gewoon 
bittere noodzaak is. Op zaterdag barst 
de club uit zijn jasje, op zondag is er nog 
ruimte voor groei.’’
Zijn selectie telt dit seizoen meer dan 
veertig spelers, waaronder een groot aan-
tal A-junioren dat voor het eerst aan het 
grote werk mag gaan ruiken. ,,Wij zijn het 
verlengstuk van de jeugdafdeling. Jongens 

voor wie de stap naar de zaterdagselectie 
te groot is, krijgen bij ons de tijd om te 
rijpen. Je ziet de potentie, maar je ziet nu 
ook al dat ze nog een hoop te leren heb-
ben. Dat geeft niet, ze mogen hier fouten 
maken. Er is niets leuker dan met jeugd 
werken. Het is een kwestie van investeren 
en dan kun je daar over een jaar of twee de 
vruchten van plukken. Ik hoop dat ik ook 
de tijd krijg om ze beter te maken, want 
ik heb het naar mijn zin. Mijn vriendin, 
Saskia, komt hier vandaan, ik woon hier 
nu voor driekwart en ik ken inmiddels het 
halve dorp. Je zou gerust kunnen zeggen: 
ich bin ein Voorschotenaar.’’
De zondag 1 is derdeklasser, maar speelt 
dit seizoen in een competitie waaraan ook 
vierdeklassers zijn toegevoegd. Het heeft 
alles te maken met de herstructurering 
van het zondagvoetbal. Door de nieuwe 

competitie-opzet moeten er volgend sei-
zoen weer twee volwaardige vierde klas-
sen zijn. ,,We spelen een halve competitie 
en daarna wordt de boel gesplitst in een 
kampioens- en een degradatiepoule. Voor 
ons is het zaak om bij de eerste zeven te 
eindigen, zodat we ook volgend seizoen 
verzekerd zijn van het derdeklasserschap 
en wellicht een gooi kunnen doen naar 
promotie. Opleiden gaat vaak niet direct 
hand-in-hand met presteren, wat dat be-
treft beginnen we dit seizoen zonder al te 
hoge verwachtingen. We stappen er blanco 
in en zien wel waar het schip strand. Je 
moet ook het geluk hebben dat de puzzel-
stukjes op hun plek vallen. Die jonge gas-
ten zorgen voor nieuwe energie, nu moet 
er nog sprake zijn van synergie. Een geheel 
is meer dan de som der delen.’’
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Interview Jasper Moll 
‘Als ik val sta ik op, als ik sta val ik op’

interview zaterdag talent van het jaar

wie is Jasper Moll?  
Ik ben Jasper, ben geboren in Leidschendam en opgegroeid in Voor-
schoten. Afgelopen juni ben ik 20 geworden en ga ik mijn tweede jaar 
in bij de senioren. Daarnaast studeer ik Technische Bedrijfskunde in 
Delft en ga ik mijn laatste, vierde jaar in. Tegenwoordig woon ik op 
mezelf in Leiden en heb ik mijn huis in Voorschoten verlaten waar ik 
met mijn zus en ouders woonde. Zelf begon ik met voetballen op m’n 
5e/6e in de F12 en ging ik via de F4 de selectie in naar de F1. Vanaf hier 
heb ik telkens in de hoogste teams gevoetbald, namelijk E1, E1 (Etop 
voorheen), D1, C1 enzovoorts. In het 2e jaar van de B1 heb ik tot nu toe 
mijn hoogtepunt bereikt van mijn voetbalcarrière. Hierin promoveerde 
we via de nacompetitie naar de 4e divisie door GDA in de finale te 
verslaan met 3-1, mede door een kopgoal van mij. 

Jij moet een goed gevoel hebben over afgelopen seizoen
Van 2e elftal naar basisspeler van het eerste. Leg uit, hoe ging dit?  
Mijn eerste jaar in de senioren begon heel goed. Zowel persoonlijk als 
collectief gezien is het goed gegaan. In het eerste halfjaar speelde ik 
in Zaterdag 2 en speelden we voor de koppositie. Vervolgens schoof ik 
na de winterstop aan bij het eerste en streden we in het begin voor 
lijfsbehoud en daarna voor promotie via de eventuele nacompetitie. 
Voor mij persoonlijk heb ik dus grote stappen gemaakt. Dit voelde goed 
omdat ik altijd het maximaal haalbare wilde bereiken. Daarnaast speel 
ik altijd met veel plezier het spelletje door de chille teamgenoten om 
me heen. Dit is voor mij een van de belangrijkste punten om goed te 
kunnen presteren. De stap van 2 naar 1 had ik te danken aan een 
combinatie van een goede ontwikkeling met een vrijgekomen plek op 
rechtsback door blessures. Hierdoor kon ik mij laten zien. Dit deed ik 
zodanig goed dat ik sindsdien basisspeler bleef en een keer zelfs ‘man 
of the match’ ben geworden. Dit was ook één van mijn hoogtepunten 
doordat ik vroeger ook als klein mannetje dat wilde bereiken toen ik 
pupil van de week was. 

talent van het jaar seizoen 17-18. wat is jouw doelstelling voor 
seizoen 18-19? 
Daar kwam inderdaad nog bovenop dat ik ‘Talent van het jaar 
2017/2018’ ben geworden. Hier ben ik ook enorm blij mee en trots 
op. In het volgende seizoen hoop ik dan ook om de goede lijn door te 
trekken en mijn basisplaats in het eerste te behouden. Als collectief 
gaan we vol voor promotie naar de eerste klasse, of dat nou via een 
kampioenschap of nacompetitie is. Hier heb ik ook alle vertrouwen in! 

Je staat nu rechtsback. nog ambitie voor een andere positie in 
het veld? 
Het hele seizoen speel ik rechtsback. Hier ben ik eigenlijk sinds de B1 gaan 
spelen. Daarvoor speelde ik altijd centraal. Dit is dan ook wel een positie 
waar ik uit de voeten kan. Toch vind ik rechtsback een prima positie om 
te spelen gezien je vaak tegen één van de beste spelers speelt van de te-
genpartij. Dat vind ik altijd wel leuk en dit geeft mij ook meer motivatie. 
Daarnaast wil ik me ook vaak bemoeien met de aanval en loop ik daardoor 
vaak mee op over de rechterflank. Tot slot scoor ik ook nog af en toe, dit is 
dan altijd wel via een corner/vrije trap met een kopbal, mijn sterkste wapen. 

Jouw oudere zus speelt in het eerste van Forescate. nog wat 
geleerd van haar?  
Het klopt dat mijn zus inderdaad in het eerste zit van Forescate. Zij 
geeft mij elke week weer motivatie om te winnen. Dit zorgt voor veel 
sportagressie in het veld. Doordat haar vriend ook in het eerste zit van 
Forescate (Heren 1), strijden wij elke week gezamenlijk voor 9 punten 
(3x3 punten). Dit geeft al helemaal extra energie om de wedstrijden te 
winnen. Tot slot kijken wij drie zo vaak mogelijk bij elkaar (net als mijn 
ouders) en moedigen wij elkaar aan. 

een vraag van de vijfde colonne: wie is er nu beter? 
Oom wouter vosmeer of oom robert Moll?  
Hmmmm moeilijke vraag haha. Gebaseerd op alle verhalen denk ik dat 
ik toch Oom Wouter kies. Zijn snelle voetbewegingen, zowel vroeger als 
nu, geven daar de doorslag in. 

wat vind jij de leukste trainingsvorm? 
Mijn favoriete trainingsvorm is een oefening met afwerken op goal om-
dat ik scoren simpelweg gewoon het leukste vind. Daarnaast vind ik 
kleine partijtjes (4 tegen 4/3 tegen 3) met kleine goaltjes tegenover 
elkaar ook leuk. Dit omdat ik dan vrij kan voetballen en dan altijd de 
drang heb om te willen winnen. In de B1 deden we dit heel vaak. Hier 
moesten we dan 5 minuten lang vol energie met zijn alle jagen en 
proberen te scoren. Dit was pittig maar juist ook leuk en je kreeg er een 
goede conditie door. Iedereen wilde hier altijd alles geven. 

wie is je beste maatje binnen de selectie? 
Mijn beste maatje binnen de selectie is denk ik dan toch Stan (Rijsber-
gen). Met hem zit ik al sinds de F12(!) in hetzelfde team, waarbij er 
soms gewisseld is, maar altijd wel in de selectie. Daarnaast ga ik ook 
veel om met de andere eerstejaars senioren zoals Justin, Alexander etc. 

Presentatiegids Voorschoten’97 - seizoen 2018 - 2019



9Interview zaterdag speler van het jaar

Niet te vergeten zijn ook Justin van Dijk, Thom, Kevin, Peer, maar ook 
gasten die ik sinds dit jaar ken zoals Tim, Richard, Jordy, Nick waar ik 
goed mee kan opschieten. 

Ben jij ook zo blij dat ronald Koeman bondscoach is?  
Ja!! Ik heb veel vertrouwen in Ronald Koeman als bondscoach! Het 
móét echt beter met het Nederlands elftal en met Koeman gaat dat 
lukken. Na het missen van het EK en WK hoop ik dat de Nations League 
goed zal gaan. Ongetwijfeld gaat dit pittig worden gezien de tegenstan-
ders, maar in voetbal is alles mogelijk! 

vul aan: voorschoten’97 is mijn club omdat . . .
ik hier veel vrienden heb gemaakt, ben opgegroeid en met de club 
veel mooie momenten heb beleefd (in de jeugd dan vooral). Daarnaast 
zitten mijn beste maten, allemaal actief in zaterdag 5 (ook zeker de 
moeite waard om te bekijken), elke zaterdag weer als trouwe suppor-
ters langs het veld ons team aan te moedigen. Helemaal top om dat 
toch altijd weer te zien! 

Presentatiegids Voorschoten’97 - seizoen 2018 - 2019

wie is Kevin Koek? 
Ik ben Kevin Koek, 21 jaar oud en woon in Voorschoten. Ik ben begon-
nen met voetballen in de F12 van Voorschoten’97 en daarna in alle 
selectieteams gespeeld.

Jij moet een goed gevoel 
hebben over afgelopen 
seizoen. aanvoerder op 
jonge leeftijd en onbetwist 
nu basisspeler van het eer-
ste. Leg uit, hoe ging dit? 
Echte aanvoerder ben ik niet, 
een paar keer de vervanger, 
maar inderdaad wel uitge-
groeid tot basisspeler. Het is 
allemaal vanzelf gegaan, de 
trainer stelde mij op en naar 
mijn mening heb ik dat goed 
gedaan en daardoor ben ik 
erin blijven staan.

speler van het jaar sei-
zoen 17-18. wat is jouw 
doelstelling voor seizoen 
18-19?
De doelstelling is om mijzelf 
verder te ontwikkelen maar 
vooral ook om met  Voorscho-
ten’97 proberen om te pro-
moveren naar de 1e klasse.

Je staat nu centrale ver-
dediger. nog ambitie voor 
een andere positie in het 
veld? 
Ik heb geen ambitie voor een 

andere positie, ik heb het naar mijn zin op deze plek en denk ook dat 
dit de beste plek op het veld is voor mij.

Jouw broertje robin speelt in de a1. Kan hij ook een beetje 
voetballen?
Mijn broertje speelt inderdaad in de A1. Hij kan natuurlijk wel een bal-
letje trappen anders speelt die niet in de A1.

een vraag van de vijfde colonne: wie is er nu beter? Oom niels 
Koek of oom erik Koek?
Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik heb beide ‘talenten’ nooit zien 
voetballen. Maar de ‘vijfde colonne’ mag het aan mijn vader Lennart 
vragen, die komt bijna elke thuiswedstrijd kijken. Of is hij juist die vijfde 
colonne haha?  
noot redactie:  Wij beschouwen vader Lennart en zeker moeder 
Marion inderdaad ook al een beetje tot de vijfde colonne! 

wat vind jij de leukste trainingsvorm?
De leukste trainingsvorm vind ik een partijtje waarbij iedereen lekker 
fel en goed geconcentreerd is.

wie is je beste maatje binnen de selectie?
Er is niet per se een beste maatje, we hebben een onwijs leuke groep 
waarin iedereen goed met elkaar omgaat.

Ben jij ook zo blij dat ronald Koeman bondscoach is? 
Als je ziet wat hij bij andere clubs heeft gepresteerd denk ik dat het 
wel weer goed moet gaan komen met het Nederlands elftal. Ronald 
Koeman kent de meeste spelers goed dus is het denk ik de beste optie 
dat hij de bondscoach is geworden.

vul aan: voorschoten’97 is mijn club omdat . . .
Voorschoten is mijn club omdat ik hier al vanaf mijn 6e met veel plezier 
voetbal en iedereen die zich inzet voor de club dat met liefde doet.

Interview Kevin Koek 
‘Er kan een man doorheen, er kan een 
bal doorheen, maar nooit tegelijkertijd!’ 



Schoolstraat 152   Voorschoten

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!

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

Een verkeerd
hoofdkussen is

dodelijk vermoeiend 
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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Interview Bryan Hilders en Chris van der Mijn
‘De weg naar de top is zelden zonder 
hobbels’

interview zondag speler en talent van het jaar

Bryan Hilders en Chris van der Mijn kunnen erover meepraten. de alleskunner en keeper van de zondag 1 werden 

na het afgelopen seizoen uitgeroepen tot respectievelijk speler van het jaar en ‘meest veelbelovend selectiespeler’, 

want toegegeven, voor het stempel talent van het jaar is de 28-jarige van der Mijn net even te oud.

Een  mooie beloning voor het doorzettings-
vermogen, de passie en de toewijding die 
de twee ras-Vooschotenaren in de afgelopen 
jaren getoond hebben. Van der Mijn maakt 
alweer elf seizoenen deel uit van de zondag-
selectie en moest daarin meestal genoegen 
nemen met een rol op het tweede plan. Af-
gelopen seizoen kreeg hij na de winterstop 
echter zijn kans in de hoofdmacht en die 
greep hij met beide handen aan. ,,Hij heeft 
echt punten voor ons gepakt’’, vindt Hil-
ders. ,,Chris is een jongen waar je altijd op 
aan kan. Hij is er altijd en toont maximale 
inzet. Dat betaalt zich nu uit. Buiten het veld 
is het een gouden gozer voor de groep. Hij 
blijft altijd hangen, je kunt hem achter de bar 
neerzetten of als dj Splinter, haha. Echt een 
gezellige jongen.’’

Hilders maakte in 2013 de overstap naar de 
zondagtak, nadat hij de jeugdopleiding had 
doorlopen en kortstondig in een vrienden-
team speelde. ,,Wat dat betreft is hij van ver 
gekomen’’, meent Van der Mijn. ,,Heel gaaf 
om te zien dat hij nu, op zijn 23ste, al is uit-
gegroeid tot één van de steunpilaren van het 
elftal. Spits, middenvelder, verdediger: je kunt 
hem overal neerzetten en op elke plek is hij 
van toegevoegde waarde. Bryan is een mooi 
voorbeeld van wat je kunt bereiken als je er-
voor openstaat om te leren. En daarbuiten is 
het gewoon een fantastische vent. Heel be-
trokken. Dat blijkt wel uit het feit dat hij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op de lijst stond 
van ONS, namens de club deel uitmaakt van 
de sponsorcommissie en namens de zondag-
selectie  fungeert als sparringspartner voor de 
nieuwe Algemene Technische Commissie.’’

De installatie van dat orgaan, begin van dit 
kalenderjaar, stemt Hilders tevreden. ,,Er is 
nu veel meer aandacht voor de zondagselec-
tie en dat betaalt zich uit. Er zijn heel wat jon-
gens uit de A-jeugd overgekomen en dat is 

broodnodig met het oog op de toekomst. Toen 
ik in de A speelde, werd de zondag niet eens 
genoemd als optie. Het is dat ik hier op zon-
dag achter de bar stond en zo in aanraking 
kwam met die gasten en de bijbehorende 
gezelligheid, anders was ik nooit deze kant 
opgekomen. Gelukkig ziet de ATC ook in dat 
de stap vanuit de jeugd naar de senioren voor 
veel talenten groot is en dat spelers uit de A1, 
maar ook de A2 en A3 vaak tijd nodig hebben 
om zich aan te passen. Bij ons worden ze met 
open armen ontvangen en krijgen ze de kans 
zich door te ontwikkelen.’’
Trainer Huib van Oostrom Soede heeft zich 
ten doel gesteld om zijn elftal langzaam maar 

zeker te verjongen en dat zorgt ervoor dat de 
zondag 1 met open vizier aan het seizoen 
begint. Van der Mijn: ,,De oude garde was 
en is nog steeds van grote waarde. Door de 
ontwikkelingen in het zondagvoetbal is de 
competitie op de schop. De derde en vierde 
klassen zijn samengevoegd en halverwege 
wordt de boel gesplitst in een promotie- en 
een degradatiepoule. Wij moeten zorgen dat 
we bij de eerste zeven komen en om de prij-
zen gaan spelen. Ik vind ook dat we dat aan 
onze stand verplicht zijn, al gaat investeren in 
de toekomst meestal niet hand in hand met 
direct presteren. Daar zullen we een goede 
balans in moeten vinden.’’
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 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

www.wbsport.nl

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

Haarlemmerstraat 212-214 ● 2312GJ Leiden ● Telefoon 071-5124681
Emailadres leiden@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
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Voorschoten’97 en de Hartstichting
slaan de handen ineen!

De Hartstichting

voorschoten ’97 biedt haar leden een zo gezond mogelijke omgeving voor de sportbeoefening. een goede 

gezondheid is tenslotte de basis voor plezier en prestaties. daarom werkt onze vereniging samen met de 

Hartstichting, een organisatie die zich al meer dan vijftig jaar inspant voor gezond leven in ons land. 

Het sportterrein is grotendeels zo rookvrij ge-
maakt, dat jongeren tijdens het sporten niet 
meer met roken in aanraking komen. Er zijn 
ook steeds meer gezonde producten te koop 
in het clubhuis. Zo stimuleren we samen le-
den om er een gezonde en actieve leefstijl 
op na te houden. Op het sportcomplex zijn 
twee AED’s voor directe inzet in geval van 
het optreden van een hartstilstand. En de 
Hartstichting is zichtbaar op en rond het 
hoofdveld van Voorschoten’97, onder meer 
via het shirt van de zaterdagselectie. 

Unieke sponsoractie
Belangrijk onderdeel van de samenwerking 
is een sponsoractie. Voorschoten’97 wekt 
haar leden, bedrijven en organisaties om 
als sponsor deel te nemen in dit bijzondere 
maatschappelijke project. Vanaf 50 euro per 
jaar kan iedereen voor drie jaar de club en 
een fantastisch goed doel steunen. Er zijn 

diverse sponsorpakketten ontwikkeld, die je 
vindt op www.voorschoten97.nl/actiehart-
stichting. Van iedere euro gaat 25 cent direct 
naar de Hartstichting. De rest van de spon-
sorbijdrage is bestemd voor  Voorschoten’97. 
Dit geld komt ten goede aan de voetballende 
jeugd, het seniorenvoetbal en de broodnodi-
ge renovatie van de kleedkamers. De spon-
soractie is in het voorjaar van 2018 beschei-

den van start gegaan. De opbrengst voor 
de Hartstichting bedraagt tot nu toe ruim 
€ 1250,-. Daarbij zit ook de opbrengst van 
een actie die bij alle Jetts24/7 fitnessclubs in 
Nederland is gehouden. Komend seizoen zet-
ten we met hulp van alle leden en sponsors 
natuurlijk in op een veel hogere opbrengst! 

rookvrij
Floris Italianer, directeur van de Hartstich-
ting, is verheugd met deze unieke samen-
werking. “Voorschoten’97 is een voorbeeld 
voor veel andere sportverenigingen. Bij drie-
kwart van de veldsportverenigingen zijn er 
nog geen of nauwelijks regels op het gebied 
van roken, eten en alcohol. De Hartstichting 
herkent dit en zet zich vooral in om sport-
clubs rookvrij te maken. Wekelijks beginnen 
nog honderden kinderen met roken, ook op 
de sportclub. Roken, slechte voeding, het zijn 
allemaal vermijdbare risicofactoren voor het 
ontwikkelen van ziekten, waaronder hart- en 
vaatziekten, kanker en diabetes. Kinderen 
kopiëren het gedrag van de mensen om zich 
heen. We zeggen: zien roken, doet roken. 
Daarom is het belangrijk dat we onze kin-
deren beschermen tegen de verleidingen van 
roken en ongezonde voeding.”
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Floris italianer, directeur Hartstichting (rechts) en de voorzitter van voorschoten’97, ton 
van emmerik, presenteren de nieuwe sponsoractie.

Doe mee 
Kijk op 

www.voorschoten97.nl/
actiehartstichting
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Kabelbaan 10
2352 BL Leiderdorp
071 589 76 70
info@weprint.nl
www.weprint.nl

Prof. Einsteinlaan 1
2252 VD Voorschoten
Tel. 071 - 561 73 36

F Y S I O T H E R A P I E / S P O R T - R E V A L I D A T I E

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

Prof. Einsteinlaan 1
2252 VD Voorschoten
Tel. 071 - 561 73 36

F Y S I O T H E R A P I E / S P O R T - R E V A L I D A T I E

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

F y s i o t h e r a p i e  e n  b e w e g i n g s c e n t r u m

Van Beethovenlaan 69b
2253 BE Voorschoten

Prof. Einsteinlaan 1
2251 VD  Voorschoten

Tel. 071 - 561 73 36
info@paulidespartners.nl



Leden van de club van 100 kunnen bij de commissie voorstellen doen 
voor projecten en bijdragen voor evenementen.

Belangrijk is dat het doel de gehele vereniging toekomt. Het is niet 
de bedoeling om de vereniging te ondersteunen in reguliere uitgaven 
zoals bestuurs- en administratiekosten. Ook financiële ondersteuning 
van selecties maakt geen deel uit van onze doelstelling.

Seizoen 2017-2018 stond bij Voorschoten’97 voor een deel in het te-
ken van de jeugd. De panna-kooi is opgeknapt en daar is ook een 
nieuw grasveld aangelegd. Verder zijn er nieuwe doeltjes aangeschaft 
en hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de cursus pupillen-
trainers. Ook het jaarlijkse Paas-toernooi hebben we weer gesponsord. 

In de kantine staan nieuwe statafels, barkrukken en stoelen voor aan 
de stamtafel. Het Mitchell Scholtes ladies-event hebben we ook kunnen 
ondersteunen, waarbij o.a. de dames van ADO Den Haag een training 
voor onze ladies konden verzorgen.

We hopen met uw steun ook komend seizoen weer een aantal projecten 
te kunnen realiseren.

Sponsoren zijn naar mening van de club van 100 ook een onmisbare 
factor binnen de vereniging. Dat is de reden dat sinds vorig seizoen 
de club van 100 naamdrager is van het jaarlijkse sponsor toernooi. 
Het toernooi dat traditiegetrouw de woensdagavond voor Hemelvaart 
wordt georganiseerd gaat dan ook door het leven als het Club van 100 
Sponsor toernooi. 

Een andere reden om de naamdrager te worden is om meer bekend-
heid te krijgen binnen de vereniging. Het lidmaatschap kan worden 
aangegaan door een individueel persoon, een bedrijf maar ook een 

vriendengroep of elftal zijn uiteraard welkom als lid. Het spreekt voor 
zich dat aanmeldingen 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 voorstellen 
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
Willem van de Graaf

Mitchell scholtes Ladies event
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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. 
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panna-kooi met nieuw grasveldje



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



Onze vereniging heeft nu zo’n 150 sponsors. Om alle plannen van 
de vereniging te kunnen realiseren, moet dat aantal omhoog. Leden 
van de sponsorcommissie benaderen actief het bedrijfsleven, maar 
ook organisaties in de zorg en onderwijs in Voorschoten en directe 
omgeving. Als sponsor kunt u op verschillende manieren ‘aanwezig’ 
zijn op ons complex. 
Rond het nieuwe hoofdveld hangen zo’n 160 reclameborden. Er is 
nog ruimte voor nieuwe borden, ook op het terras. De website biedt 
goede mogelijkheden voor banners. Sponsors van wedstrijdballen 
krijgen een eigen naamplaatje in het clubhuis.  

Kledingplan
Voorschoten’97 kent een eigen kledingplan. Sponsors maken het 
mogelijk dat ieder spelend lid een kledingpakket heeft, natuurlijk 
in de kleuren groen en geel. Kledingsponsors zijn Hoogvliet Super-
markten, Mobiel.nl, Van der Valk/Gouden Leeuw, autobedrijf MCS 
samen met Rijschool Van der Valk en Wout Bergers Sport. Italiaans 
restaurant Fratelli is shirtsponsor van de zondagselectie. Op de 
voorzijde van de shirts van de zaterdagselectie staat de Hartstich-
ting, onderdeel van een maatschappelijk sponsorproject waarbij een 
kwart van de sponsoropbrengsten naar de Hartstichting gaat.  

de Business Club
In de Business Club van Voorschoten’97 ontmoeten ondernemers en 

andere geïnteresseerden elkaar in een gezellige sfeer. Rond iedere 
thuiswedstrijd van Zaterdag en Zondag 1 is de Business Club een 
plezierige ontmoetingsplaats om te netwerken. De eigen ruimte biedt 
een prachtig uitzicht op het hoofdveld en het grote terras. De namen 
van de leden van de Business Club vindt u voor de ingang van de 
Business Club en op onze website onder ‘Sponsoring/Businessclub’. 
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Bij Voorschoten’97 wil je gezien 
worden

Sponsoring

voorschoten’97 heeft zo’n ruim 1800 leden en is daarmee de grootste voetbal- en atletiekvereniging van Zuid 

Holland. Zo’n 4.000 mensen bezoeken wekelijks het sportpark adegeest. de clubwebsite wordt zo’n 40.000 

keer per maand bezocht met ruim 150.000 pageviews. daar wil je als sponsor bij zijn.
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Feest afsluiting seizoen 2017/2018 was gezellig en drukbezocht

Leden Commissie Sponsoring en Businessclub 
v.l.n.r.: Ed Zeelt, Bryan Hilders, Hans Toor (vz.), Ko Monker, 
Gé van Niekerk, Cees Rietmulder, Henk Keemink, Martin 
Witsmeer, Ton Blom en Joop von Oven.



HAND VOORWAS

DROGEN SUPERPOLISH

Superpolish houdt de glans nog langer vast en beschermt uw auto tegen UV-straling
RainTecs is een water en vuil afstotende coating,  daardoor krijgen schadelijke stoffen geen 
kans zich aan uw auto te hechten

ONBEPERKT BRILLIANT WASSEN

EXCLUSIEF VOOR VRIENDEN 
VAN DE CLUB

Neem het boekje mee of knip de bon uit

Elders: Voor 97’vrienden:‘,

Sponsor 
     van 

Het hele seizoen

Zoeterwoudseweg 11D     2321 GL  -  Leiden        071 - 532 34 50        www.xlcarwash.nl      
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Club van 100 sponsortoernooi
Jaarlijks vindt het ‘Club van 100 Sponsortoernooi’ plaats. Op de 
dag voor Hemelvaart namen dit jaar zestien teams deel, verdeeld 
over drie poules. Bij de gemengde teams won voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar Paulides & Partners. Winnaar bij de recreatie-
teams werd de Waard Logistics/LIVA en bij de prestatieteams was 
Afdeling Klantenservice de beste. Het was een succesvol toernooi, 
afgesloten met lekkere tapas van sponsor La Casita, drankjes en 
mooie prijzen voor de winnaars. 

evenementen 
Jaarlijks organiseert de sponsorcommissie diverse evenementen voor 
sponsors. Afgelopen seizoen bezochten we 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 Johan Cruijff Arena, was iedereen toch 
dik tevreden. Dat willen we dit seizoen weer doen voor de wedstrijd 
van Nederland-Duitsland in oktober a.s. Verder organiseren we een 
openingsfeest voor sponsoren, waarop onder andere het eerste exem-
plaar van de presentatiegids wordt uitgereikt, een enkele themabij-
eenkomst en het Club van 100 Sponsortoernooi. Het seizoen sloten 
we af met een drukbezochte middag/avond voor onder andere de 
sponsors, selectiespelers, staf, ATC/JTC en de harde kern supporters 
van zaterdag en zondag. Op die avond werden ook de talenten en 
de spelers van het jaar bekendgemaakt. Zij ontvingen een prachtig 
ingelijst shirt. Elders in deze gids vind u daarover meer info. 

sponsor worden
Word ook sponsor van Voorschoten’97. Op onze website www.voor-
schoten97.nl vindt u onder ‘sponsoring’ diverse sponsormogelijkhe-
den. Onze accountmanagers maken graag samen met u een aanbod 
‘op maat’. Mail naar sponsoring@voorschoten97.nl en we nemen 
snel contact met u op. 
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de waard logistics/Liva winnaar recreatiepoule

winnaar prestatiepoule afdeling Klantenservice

paulides & partners voor 2e keer winnaar gemengde poule
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 2252 LB  Voorschoten 2254 AK  Voorschoten
 Tel.: 071 - 561 00 48 Fax: 071 - 561 63 63
  Tel.: 06 - 122 454 01
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Rabo Jeugddag

RABO Jeugddag

robin de vries, jeugdscheidsrechter van het jaar. Robin is al 2 jaar 
actief scheidsrechter en dat betekent dat hij voor een 13-jarige al veel 
vlieguren heeft gemaakt. Hij fluit net zo makkelijk de kleintjes als de 
echte oudjes: bij zijn moeders wedstrijden in het 7x7-voetbal spreekt 
hij zelfs spelers streng toe als ze zich niet aan de regels houden. Hij is 
een betrouwbare scheidsrechter voor Cor, die hem een grote carrière 
voorspelt en hem zeker nog de Champions League ooit ziet fluiten. 
En….het winnen van deze prijs is mogelijk wel een voorspeller voor 
groot succes. Immers, de winnaar van vorig jaar mag inmiddels bijdra-
gen aan de arbitrage van interlands.

rinus van der Burg: Rinus wordt niet voor het eerst en vast ook 
niet voor het laatst onderscheiden als steunpilaar voor de jeugd. Niet 
alleen is hij alle dagen van het lopende seizoen aanwezig, ook schenkt 
hij limonade, werkt hij mee aan het klaarzetten van de velden voor de 
jeugdwedstrijden, houdt hij een oogje in het zeil voor zowel de aller-
kleinsten als de allergrootsten en dat voor een 70-jarige. De jeugdaf-
deling zou niet weten wat te beginnen zonder Rinus. En eigenlijk geldt 
hetzelfde voor de senioren: Rinus sluit altijd de poort en opent hem de 
volgende dag ook weer. We hopen nog vele, vele jaren van Rinus zijn 
verdiensten te mogen genieten.

de JO8-4: Jo8-4 telt 8 spelers, die voor elkaar door het vuur gaan, de 
eerste seizoenshelft veel verloren, maar na de winterstop begon het als 
een trein te lopen en werd er steeds vaker gewonnen. Was er in het be-
gin ook veel aandacht voor gras, diertjes, schaduw, ouders, dansmoves 
en stoeien, later werd er steeds beter samen gespeeld en maakten ze 
veel doelpunten. Iedere week was er wel iemand anders man of the 
match, en die mocht vervolgens de week er op vol trots de aanvoer-
dersband dragen. Teun groeide uit tot een goede keeper, Djesse kwam 
in een moeilijke tijd bij ons en genoot van elke bal die hij kreeg en 
luistert als de beste naar aanwijzingen van de coach. Romijn is met zijn 

lange rushes overal op het veld te vinden en zonder Jayson zouden we 
nooit de bal veroveren. Onvermoeibaar, voor niemand bang en vech-
tend als een leeuw voor iedere bal. Ben scoort aan lopende band, zelfs 
drie hattricks op een rij, met steeds hardere schoten. Abe is koning van 
de dribbel en weet ook vaak het net te vinden. Max maakt slidings als 
de beste en springt voor elke bal en Wessel scoort bijna iedere penalty. 
Dit alles vindt plaats onder de bezielende leiding van Guido Verschoor, 
Noor Lansbergen en Stephen Duijndam.

tonnie
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Jacqueline Oerlemans spreekt haar mini-league spelers toe.



Treubstraat 13
2251BT Voorschoten
T 06 23 976 112
E info@licht-design.nl 
Sandy Monker 

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

*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.

Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!*

 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

kledingsponsor

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

kledingsponsor
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Tegenstanders Zaterdag

Tegenstanders

Berkel
Het Hoge Land 25 
2652 EA Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010 511 47 95
www.cvvberkel.nl

doCos
Haagse Schouwweg 5
2332 KG Leiden
Tel.: 071 576 82 79
www.docos.nl 

dsO
Hildamlaan 1
2731 Benthuizen
Tel.: 079 331 55 91
www.svdso.n

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

rCL
Bloemerd 2
2353 BZ Leiderdorp
Tel.: 071 589 34 50
www.rcl.nl

sC Monster
Duyvenvoordestraat 56
2681 HN Monster 
Tel.: 0174 245 723
www.sportclubmonster.nl

soccer Boys
Götzenhainsingel 14
2665 KP Bleiswijk
Tel.: 010 521 57 59
www.soccerboys.nl

svC’08
Van Brienenlaan 15
2244 BP Wassenaar
Tel.: 070 324 24 22
www.svc08.nl

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

te werve
Julialaantje 15B
2282 NW Rijswijk
Tel.: 070 395 22 88
www.hvvtewerve.nl

uvs
Oegstgeesterweg 4B
2334 BZ Leiden
Tel.: 071 517 40 83
www.uvs-leiden.nl

valken’68
Duyfraklaan 9
2235 SL Valkenburg ZH
Tel.: 071 401 32 14
www.valken68.nl

veLO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
Tel.: 0174 292 779
www.velovoetbal.nl
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Tegenstanders Zondag
alphen
Sportlaan 9
2406 LD Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172 473 776
www.avvalphen.nl

asC
Abtspoelweg 21
2343 JB Oegstgeest
Tel.: 071-517 41 56
www.ajaxsc.nl

Bernardus
Sweelincklaan 1
2394 GP Hazerswoude-Rijndijk
Tel.: 071 341 38 56
www.bernardus.nl

diOs
Dotterbloemstraat 2
2153 ES Nieuw-Vennep 
Tel.: 0252 673 518
www.dios.nl

FC aalsmeer
Beethovenlaan 120
1431 WZ Aalsmeer
Tel.: 0297 321 587
www.fcaalsmeer.nl

graaf willem ii/vaC
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar
Tel.: 070 517 10 83
www.graafwillem.nl

MMO
Vlietkade 20
2355 CR Hoogmade
Tel.: 071 501 27 37
www.mmo-hoogmade.nl

nicolaas Boys
Willem Pieter Speelmanweg 1A
2441 CA Nieuwveen
Tel.: 0172 538 577
www.nicolaasboys.nl

rKdes
Wim Kan Dreef 4
1433 HM Kudelstaart
Tel.: 0297 321 548
www.rkdes.nl

sJZ
Nieuwe Weg 6
2381 NW Zoeterwoude
Tel.: 071 580 90 73
www.vvsjz.nl

sporting Leiden
Smaragdlaan 9
2332 KS Leiden
Tel.: 071 531 16 53
www.sportingleiden.nl

van nispen
Sportlaan 31
2191 XH De Zilk
Tel.: 0252 518 112
www.van-nispen.nl 

warmunda
Herenweg 92A 
2361 EV Warmond
071 301 0683
www.svwarmunda.nl

wvC
Sportpad 11
2371 PP Roelofarendsveen
071 331 2080
www.sv-wvc.nl



DE MAKELAAR MET UNIEK CONCEPT IN VOORSCHOTEN 
 
 
 - EEN SCHERPE VASTE PRIJS  

 - INCLUSIEF VERKOOPSTYLING & PROFESSIONELE FOTOGRAFIE 
 - GEEN OPSTARTKOSTEN 
 - GEEN EXTRA BIJKOMENDE FACTUREN  
 - ALLES ONDER 1 DAK:    
  AANKOOP | VERKOOP | VERHUUR | TAXATIES   
  HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN 
 
Wilt u uw woning op een zo kort mogelijke termijn, voor een goede prijs verkopen? 
Neem dan contact met ons op! 

Makelaarskantoor Groot 
071 - 561 75 72 
 

www.makelaarskantoorgroot.nl 
info@makelaarskantoorgroot.nl 
 

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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Kampioenen Jeugd

Kampioenen jeugd
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• autobelettering

• gevelreclame

• fotowanden

• reclameborden

• raamdecoratie

en nog veel meer!

bijzonder
in beeld

Industrieweg 25 • Voorschoten • 071 5621333
www.royalprint.nl

Hofweg 29
2253 AJ Voorschoten
071-5690000
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Huiswerkbegeleiding en de lol van 
het leren!

Interview sponsor Vergne

“eigenlijk gaat het ons niet eens zo zeer om die hoge cijfers maar meer dat kinderen plezier en inzicht in hun 

leren krijgen. en dan komen de passende resultaten vanzelf wel”, zegt emilie vergne.

Emilie is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en 
heeft haar eigen kinderpsychologische prak-
tijk. Ze was eigenlijk helemaal niet zo bezig 
met huiswerkbegeleiding. “Ik werkte al veel 
samen met BijDeHand Begeleiding toen de 
voormalig eigenaar mij, in 2015, vroeg om 
de organisatie over te nemen. Daar moest 
ik best wel even over nadenken maar het 
leek mij een waanzinnige uitdaging en een 
prachtige aanvulling op mijn werk als kinder-
psycholoog. Al jaren liep ik er namelijk tegen 
aan dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, 
concentratieproblemen of specifieke leer-
problemen niet op reguliere huiswerkbege-
leiding gerichte begeleiding konden krijgen, 
terwijl ze die extra aandacht juist zo enorm 
nodig hebben. Nu had ik de kans een plek te 
creëren, waar íeder kind (huiswerk)begelei-
ding kan krijgen.” 

Kind staat centraal
BijDeHand is dan ook niet zo maar een 
huiswerkbegeleiding. “Wij kijken altijd eerst 
naar het kind, mét of zonder extra onder-
steuningsbehoeften. Via een intake en een 
kort onderzoekje (MILS) zoeken we uit welke 
leerstrategie in combinatie met de hulpvraag 
het beste bij dit kind past. En dat gaat ook 
over vrije tijd. Je kunt nou eenmaal niet al-
tijd bezig zijn met schoolwerk, er moet een 
balans zijn tussen school, (top)sport, hobby 
én een sociaal leven. Samen met ouders, 
(eventueel) mentoren en het kind zelf maken 

we dan een plan. Wat doe je op school, wat 
doe je op huiswerkbegeleiding en wat doe je 
thuis? Want uiteindelijk is het toch het kind 
dat het werk moet doen!” 

Zelfvertrouwen
“De locatiemanager en begeleiders zijn over 
het algemeen opgeleid tot Orthopedagoog of 
Kinder- en Jeugdpsycholoog of hebben een 
affiniteit met het onderwijs. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat op die manier alle kinde-
ren welkom zijn. Leerlingen die gewoon een 
rustige werkplek zoeken, maar ook leerlingen 
die om wat voor reden dan ook extra aan-
dacht nodig hebben. Wij werken graag aan 
het stukje achter dat cijfer, het leren leren, 
het versterken van de executieve functies en 
het vergoten van het zelfvertrouwen. Per 4  
leerlingen is er dan ook één begeleider. Onze 
werkwijze is oplossingsgericht, wij nemen de 
leerlingen bij de hand om zo te werken aan 
inzicht in hun vaardigheden en het vergroten 
van de zelfstandigheid. We leren ze hoe je 
kan plannen en vooruitdenken, op een ma-
nier die bij een kind past,  maar vooral willen 
we het plezier in het leren stimuleren.” 

Huiskamer
“Onze ruimte in Voorschoten is een souter-
rain, ingericht als huiskamer. De bureaus 
staan tegen de muur, op stoelen liggen 
vachtjes. Tussen de tafeltjes zijn schotjes ge-
zet, zodat de kinderen zich goed kunnen con-

centreren. Ook zijn er aparte ruimtes als je 
echt even moet blokken en je daar absolute 
rust voor nodig hebt. Aan alles is gedacht; 
verse muntthee, vers fruit, snoeptomaatjes, 
noten, komkommer, koekjes en meer. Zodra 
ze binnen komen eerst even de spanning af-
reageren. Humor doet veel, even lachen en 
aan de slag.” 

Kom eens kijken
BijDeHand werkt met StudyAssist waar-
bij leerlingen, ouders en (na toestemming) 
mentoren de planning, vorderingen kunnen 
volgen. Daarnaast biedt BijDeHand individu-
ele bijlessen, remedial teaching, examentrai-
ning en brugklastraining voor alle leerlingen 
uit het basis- en voortgezet onderwijs. Wil je 
een keertje komen kijken, loop gerust een 
dagje mee!”
Zowel voor de Kinderpsychologische praktijk 
als voor BijDeHand Huiswerkbegeleiding 
hangt er bij Voorschoten’97 een prachtig 
reclamebord! Wij ondersteunen graag de lo-
kale ondernemers en sportclubs. Omdat wij 
het belangrijk vinden dat de jeugd zijn ont-
spanning kan vinden op sportclubs. Voor én 
met elkaar komen wij een heel eind!”

www.bijdehandbegeleiding.nl
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Zaterdagselectie

Zaterdagselectie
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Zondagselectie

Zondagselectie
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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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Programma Zaterdag 2e klasse C

Programma Zaterdag 2e klasse C

22 september 2018
HVC’10 - Berkel
SC Monster - DSO
Soccer Boys - DoCoS
TAVV - Te Werve
Valken’68 - UVS
VELO - RCL
voorschoten’97 - SVC’08

29 september 2018
Berkel - voorschoten’97
DoCos - Valken’68
DSO - HVC’10
RCL - SC Monster
SVC’08 - TAVV
Te Werve - Velo
UVS - Soccer Boys

6 oktober 2018
DSO - UVS
HVC’10 - Te Werve
SC Monster - SVC’08
RCL - DoCoS
Soccer Boys - Berkel
Valken’68 - VELO
voorschoten’97 - TAVV

13 oktober 2018
Berkel - RCL
DoCoS - DSO
SVC’08 - Valken’68
TAVV - Soccer Boys
Te Werve - voorschoten’97
UVS - SC Monster
VELO - HVC’10

20 oktober 2018
HVC’10 - SVC’08
RCL - DSO
Soccer Boys - SC Monster
Te Werve - UVS
Valken’68 - Berkel
Velo - TAVV
voorschoten’97 - DoCoS

27 oktober 2018
Berkel - Te Werve
DoCoS - VELO
DSO - voorschoten’97
SC Monster - Valken’68
SVC’08 - Soccer Boys
TAVV - HVC’10
UVS - RCL

3 november 2018
HVC’10 - UVS
Soccer Boys - RCL
TAVV - Berkel
Te Werve - DoCoS
Valken’68 - DSO
VELO - SVC’08
voorschoten’97 - SC Monster

17 november 2018
Berkel - VELO
DoCoS - HVC’10
DSO - Soccer Boys
Monster - TAVV
RCL - Valken’68
SVC’08 - Te Werve
UVS - voorschoten’97

24 november 2018
Berkel - SC Monster
DoCoS - UVS
HVC’10 - voorschoten’97
SVC’08 - RCL
TAVV - DSO
Te Werve - Valken’68
VELO - Soccer Boys

1 december 2018
DSO - Berkel
Monster - DoCoS
RCL - Te Werve
Soccer Boys - HVC’10
UVS - SVC’08
Valken’68 - TAVV
voorschoten’97 - VELO

8 december 2018
Berkel - UVS
HVC’10 - Valken’68
SVC’08 - DoCoS
TAVV - RCL
Te Werve - SC Monster
VELO - DSO
voorschoten’97 - Soccer Boys

15 december 2018
DoCoS - Berkel
DSO - SVC’08
SC Monster - VELO
RCL - HVC’10
Soccer Boys - Te Werve
UVS - TAVV
Valken’68 - voorschoten’97

19 januari 2018
Berkel - SVC’08
HVC’10 - SC Monster
TAVV - DoCoS
Te Werve - DSO
Valken’68 - Soccer Boys
VELO - UVS
voorschoten’97 - RCL

26 januari 2019
Berkel - TAVV
DoCoS - Te Werve
DSO - Valken’68
SC Monster - voorschoten’97
RCL - Soccer Boys
SVC’08 - VELO
UVS - HVC’10

2 februari 2019
HVC’10 - DoCoS
Soccer Boys - DSO
TAVV - SC Monster
Te Werve - SVC’08
Valken’68 - RCL
VELO - Berkel
voorschoten’97 - UVS

9 februari 2019
Berkel - HVC’10
DoCoS - Soccer Boys
DSO - SC Monster
RCL - VELO
SVC’08 - voorschoten’97
Te Werve - TAVV
UVS - Valken’68

16 februari 2019
HVC’10 - DSO
SC Monster - RCL
Soccer Boys - UVS
TAVV - SVC’08
Valken’68 - DoCoS
VELO - Te Werve
voorschoten’97 - Berkel

9 maart 2019
Berkel - Valken’68
DoCoS - voorschoten’97
DSO - RCL
SC Monster - Soccer Boys
SVC’08 - HVC’10
TAVV - VELO
UVS - Te Werve

16 maart 2019
HVC’10 - TAVV
RCL - UVS
Soccer Boys - SVC’08
Te Werve - Berkel
Valken’68 - SC Monster
VELO - DoCoS
voorschoten’97 - DSO

23 maart 2019
DoCoS - TAVV
DSO - Te Werve
SC Monster - HVC’10
RCL - voorschoten’97
Soccer Boys - Valken’68
SVC’08 - Berkel
UVS - VELO

6 april 2019
Berkel - DoCoS
HVC’10 - RCL
SVC’08 - DSO
TAVV - UVS
Te Werve - Soccer Boys
VELO - SC Monster
voorschoten’97 - Valken’68

13 april 2019
DoCoS - SVC’08
DSO - VELO
SC Monster - Te Werve
RCL - TAVV
Soccer Boys - voorschoten’97
UVS  - Berkel
Valken’68 - HVC’10

20 april 2019
Berkel - DSO
DoCoS - SC Monster
HVC’10 - Soccer Boys
SVC’08 - UVS
TAVV - Valken’68
Te Werve - RCL
VELO - voorschoten’97

11 mei 2019
DSO - TAVV
SC Monster - Berkel
RCL - SVC’08
Soccer Boys - VELO
UVS - DoCoS
Valken’68 - Te Werve
voorschoten’97 - HVC’10

18 mei 2019
Berkel - Soccer Boys
DoCoS - RCL
SVC’08 - SC Monster
TAVV - voorschoten’97
Te Werve - HVC’10
UVS - DSO
VELO - Valken’68

25 mei 2019
DSO - DoCoS
HVC’10 - VELO
SC Monster - UVS
RCL - Berkel
Soccer Boys - TAVV
Valken’68 - SVC’08
voorschoten’97 - Te Werve

Presentatiegids Voorschoten’97 - seizoen 2018 - 2019



De Waard Logistics

Hebt u regelmatig pakjes te verzenden,
wij halen ze graag bij u op.

Distributiecentrum
Adm. Banckertweg 22
2315 SR  Leiden m.witsmeer@wxs.nl
071 521 20 10
lei@svdepot.nl

Martin Witsmeer
06 40 99 10 92

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie De Waard Logistics2.pdf   1   30-08-17   18:56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

E-Installaties Nederland  
                       Elektrotechniek….ons vak! 

www.e-installaties.nl 
 



33

Programma Zondag 3e klasse A

Programma Zondag 3e klasse A

23 september 2018
Alphen - DIOS
Bernardus - MMO
FC Aalsmeer - ASC
Graaf Willem II/VAC - Sporting Leiden
Nicolaas Boys - RKDES
Van Nispen - voorschoten’97
Warmunda - WVC

30 september 2018
ASC - SJZ
Bernardus - Van Nispen
MMO - Graaf Willem II/VAC
Nicolaas Boys - Alphen
RKDES - Warmunda
voorschoten’97 - FC Aalsmeer
WVC - DIOS

7 oktober 2018
Alphen - RKDES
DIOS - voorschoten’97
FC Aalsmeer - Nicolaas Boys
Graaf Willem II/VAC - WVC
Van Nispen - Sporting Leiden
SJZ - MMO
Warmunda - Bernardus

14 oktober 2018
ASC - DIOS
Bernardus - Alphen
FC Aalsmeer - Warmunda
Nicolaas Boys - Van Nispen
RKDES - Graaf Willem II/VAC
Sporting Leiden - SJZ
voorschoten’97 - WVC

21 oktober 2018
Alphen - ASC
Dios - Sporting Leiden
Graaf Willem II/VAC - Nicolaas Boys
Van Nispen - FC Aalsmeer
SJZ - voorschoten’97
Warmunda - MMO
WVC - RKDES

28 oktober 2018
Alphen - Graaf Willem II/VAC
Bernardus - WVC
FC Aalsmeer - SJZ
MMO - RKDES
Nicolaas Boys - DIOS
Van Nispen - Warmunda
Sporting Leiden - ASC

4 november 2018
ASC - voorschoten’97
DIOS - MMO
Graaf Willem II/VAC - Bernardus
RKDES - Sporting Leiden
SJZ - Van Nispen
Warmunda - Nicolaas Boys
WVC - FC Aalsmeer

18 november 2018
ASC - MMO
FC Aalsmeer - Graaf Willem II/VAC
Nicolaas Boys - Bernardus
Van Nispen - DIOS
SJZ - WVC
Sporting Leiden - Alphen
voorschoten’97 - RKDES

25 november 2018
Alphen - Warmunda
Bernardus - FC Aalsmeer
DIOS - SJZ
Graaf Willem II/VAC - Van Nispen
MMO - voorschoten’97
RKDES - ASC
WVC - Sporting Leiden

2 december 2018
ASC - Graaf Willem II/VAC
Dios - Warmunda
FC Aalsmeer - Alphen
MMO - WVC
SJZ - RKDES
Sporting Leiden - Bernardus
voorschoten’97 - Nicolaas Boys

9 december 2018
Alphen - Van Nispen
Bernardus - SJZ
Graaf Willem II/VAC - voorschoten’97
Nicolaas Boys - MMO
RKDES - DIOS
Warmunda - Sporting Leiden
WVC - ASC

16 december 2018
ASC - Bernardus
DIOS - Graaf Willem II/VAC
MMO - Alphen
SJZ - Nicolaas Boys
Sporting Leiden - FC Aalsmeer
voorschoten’97 - Warmunda
WVC - Van Nispen

20 januari 2019
Alphen - voorschoten’97
Bernardus - RKDES
FC Aalsmeer - DIOS
Nicolaas Bos - WVC
Van Nispen - ASC
Sporting Leiden - MMO
Warmunda - SJZ

27 januari 2019
ASC - Warmunda
MMO - FC Aalsmeer
RKDES - Van Nispen
SJZ - Graaf Willem II/VAC
Sporting Leiden - Nicolaas Boys
voorschoten’97 - Bernardus
WVC - Alphen

3 februari 2019
ASC - Nicolaas Boys
DIOS - Bernardus
Graaf Willem II/VAC - Warmunda
MMO - Van Nispen
RKDES - FC Aalsmeer
SJZ - Alphen
voorschoten’97 - Sporting Leiden
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Lennart Mulder, stille kracht van Voorschoten’97 
‘Het vrijwilligerswerk heeft mij veel gebracht’

Interview

Lennart Mulder (54) werd geboren in renkum, maar groeide op in emmeloord. nadat hij eenmaal in ons dorp 

was neergestreken raakte hij via zijn sportende kinderen betrokken bij voorschoten’97. al snel werd hij het 

vrijwilligerswerk ‘ingezogen’. als penningmeester en lid van de commissie accommodatiezaken verzette hij 

de afgelopen jaren veel en belangrijk werk op de achtergrond. Zelf zegt hij over zijn bijdrage: ‘het was soms 

hectisch, maar het gaf mij vooral veel voldoening’. 

‘Toen ik 5 jaar oud was ben ik gaan voetbal-
len bij SC Emmeloord. Dat was een zondag-
club en was de tegenhanger van de plaat-
selijke topamateurclub op zaterdag, Flevo 
Boys. Ik speelde achterin en was rechtsbenig. 
Ik heb de B1 nog gehaald en met dat team 
hoofdklasse gespeeld, maar een grote voet-
balloopbaan zat er niet in. Op mijn 22e ben ik 
gestopt in verband met mijn studie. Bij Voor-
schoten’97 ben ik op een gegeven moment 
weer gaan spelen in het team dat nu nog
steeds als Veteranen 2 actief is, maar een 
jaar of 5 geleden heb ik vanwege blessures 
definitief moeten stoppen. Ik ben nog gaan 
hardlopen, onder andere met mijn dochter 
Larissa die lid was van onze atletiekafde-
ling, maar ook dat gaf op een zeker moment 
teveel klachten. Nu ben ik nog actief in de 
sportschool, dat gaat prima.  

In de loop van de tijd ben ik betrokken ge-
raakt bij de vereniging en ben ik vrijwilliger 
geworden. Toen mijn zoon Glenn lid werd
van Voorschoten’97 en in de F12 ging voet-
ballen, ben ik samen met Fons Schrijver 
leider geworden van dat team. Dat was erg 
leuk om te doen. Vervolgens werd ik ge-
vraagd voor het tentenkamp en heb ik met 
Arno van Deursen en Jeroen Zijl een paar 
jaar dat mooie evenement georganiseerd. 
Wij werden geholpen door een groep jonge 
enthousiaste mensen. Het vergaderen deden 
we in het Wapen van Voorschoten onder het 
genot van een biertje en bitterballen. Daarna 
ben ik betrokken geraakt bij de Club van 
100. Die club ontstond naar een idee van 
Martin Witsmeer en werd bestierd door een 
groep van echte clubmensen. In 2011 werd 
ik penningmeester in het hoofdbestuur. Op 
herhaald verzoek van voorzitter Niek de Jong 
ben ik toen ingestapt. Dat was een hectische 
periode voor de club, want financieel stond 
de club er slecht voor. In het begin moest er 
veel worden opgebouwd en om hier richting 

aan te geven hanteerden wij een top vijf 
van prioriteiten, die ooit eens langs de lijn 
in een gesprek met Patricia Vogel tot stand 
was gekomen. Mijn grote steun en toeverlaat 
op financieel gebied was Tom Wijers, die heel 
veel werk verzette. Dankzij een competent 
bestuur zijn wij er goed uitgekomen, onder 
andere door transparant te werken en con-
sequent de zelf opgelegde prioriteitsvolgorde 
stringent te hanteren. 

De laatste jaren zijn we druk bezig geweest 
met de aanleg van kunstgras op veld 1. Het 
interim bestuur had besloten om het veld 
7 meter op te schuiven ten gunste van een 
groter terras. Dat heeft behoorlijk wat extra 
inspanning gekost. In dat project hebben wij 
werkelijk van alles meegemaakt: asbestres-
ten, bomen die niet gekapt mochten wor-
den, vervuilde grond en de discussie over de 
rubber korrels. Achteraf kunnen we zeggen 
dat het de juiste keuze was en het resultaat 
prachtig is. 

De volgende uitdaging ligt al weer te wach-
ten. Als bestuur van de SBSSA (de stichting 
die de kunstgrasvelden beheert van zowel 
Voorschoten’97 als Forescate) zullen we 
gaan starten met de voorbereidingen om 
de toplagen van de kunstgrasvelden de ko-
mende jaren gefaseerd te gaan vervangen. 

Ik vind het belangrijk dat mensen vrijwilliger 
worden. Daar heb ik meerdere redenen voor. 
Het geeft voldoening om een maatschappe-
lijke bijdrage te leveren, zeker als die aan de 
jeugd ten goede komt. Bovendien wordt de 
binding met de vereniging sterker als je ook 
actief bent binnen zo’n club. Tenslotte brengt 
het jezelf ook één en ander. Je werkt aan je 
sociale netwerk en je leert van de dingen die 
je doet. Wij hebben het gemiddeld genomen 
goed in Nederland, dus iets doen voor het 
algemeen belang kan helemaal geen kwaad.’
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“Heel ondernemend Voorschoten
moet weten dat we er zijn”

Interview sponsor Vriendendienst

Bedrijven hadden vroeger een conciërge die de klussen in en om gebouwen deed. dat werk doet nu 

vriendendienst. Huib Bannier, mede-eigenaar van communicatieadviesbureau van Hulzen Communicatie uit 

voorschoten, combineert ondernemerschap met zijn sociale inslag en biedt werk aan mensen uit de ww en 

bijstand. 

“Zo’n twee jaar geleden ben ik begonnen 
met Vriendendienst”, vertelt Huib Bannier. 
“Het idee ontstond doordat ik als mede-ei-
genaar van Silver Business Center, waar ons 
adviesbureau is gevestigd, behoefte had aan 
mensen voor klein onderhoud. Ik realiseerde 
me dat er veel eigenaren van panden zijn die 
mensen nodig hebben die betrekkelijk kleine 
klussen kunnen doen. We begonnen met 
twee mensen een kans op een baan te bie-
den. Met ‘founding father’ Evert de Boer van 
HEMA, en Rabobank als financial partner.” 

goed netwerk
“Bij Vriendendienst werken nu vier mensen: 
Ton, Eric Jan, Fabian en Monique. Zelf ben 
ik de vijfde in het team. De opdrachtgevers 
komen uit mijn netwerk van ondernemers en 
steeds meer op aanbeveling, want ze doen 
geweldig werk. We werken meer voor bedrij-
ven, dan voor particulieren, vanwege de om-
vang van de klussen. De organisaties waar 
we voor werken, zijn hartstikke tevreden. Dat 
moeten méér mensen weten. Daarom heb-
ben we ook een reclamebord bij Voorscho-
ten’97. Er moet genoeg werk in Voorschoten 

zijn en bij het voetballen komen onderne-
mers bij elkaar. Overigens werken we net zo 
lief ook buiten  Voorschoten.”

werk binnen en buiten
Wat Vriendendienst doet is te veel om op te 
noemen: klein sloop- en opbouwwerk, lam-

pen vervangen, kantoren inrichten, deuren, 
sloten en ramen gangbaar maken, schil-
derwerk, onkruid wieden, vegen, zwerfvuil 
rapen, tegels en gevels schoonmaken, be-
drijfs- en kantoorruimten schoonmaken en 
elektrotechnisch werk. De kosten zijn laag. Er 
worden abonnementen van € 800,- ex. Btw 
verkocht waarvoor 40 uur wordt gewerkt.

Mooie combinatie
“De combinatie van sociale signatuur en 
ondernemerschap is echt onwijs leuk om te 
doen”, vindt Huib Bannier. “Klanten zijn te-
vreden en ik zie onze mensen opbloeien. Ik 
steek er belangeloos mijn tijd in en ons bu-
reau doet de administratie. Anders komen we 
financieel niet rond. Voor ons bureau is het 
belangrijk dat we aan Social Return doen. 
Waar mogelijk willen we de medewerkers 
en de organisatie verder ontwikkelen. Maar 
voorop staat dat er klussen worden gedaan 
en dat de tevreden klant daar een vergoe-
ding voor betaalt.”

www.vriendendienstvoorschoten.nl
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“Voor iedere IT uitdaging 
een passende oplossing”

Interview Compleet IT

wie heeft er niet af en toe problemen met een computer, een netwerk of internet? voor het midden- en 

kleinbedrijf én particulieren is persoonlijke hulp letterlijk nabij: Compleet it in voorschoten. twee vrienden, 

sander Klijn en dick van der weijden, richtten Compleet it in 2009 op. 

“We deden naast onze studie al wat klus-
jes”, vertelt Sander. “Daar hebben we toen 
ons werk van gemaakt. We bieden voor het 
midden- en kleinbedrijf een totaaloplossing 
op IT-gebied. Maar ook overheidsinstellingen 
en particulieren kunnen bij ons terecht. Onze 
kracht ligt in de persoonlijke en flexibele 
benadering. Voor elke klant leveren we een 
oplossing op maat. Of het nu gaat om een 
enkele werkplek, een compleet netwerk, het 
ontwikkelen van een volledige webapplicatie, 
beheer van een website of bellen via inter-
net, bij ons kan het allemaal. We zijn officieel 
refurbisher, dus ook refurbished hardware 
kunnen we snel en tegen gunstige prijzen 
leveren, ook Apple.”

eén aanspreekpunt
“Eigenlijk is Compleet IT een persoonlijk ver-

lengstuk van je bedrijf, één aanspreekpunt 
voor alle IT-vraagstukken. Of het nu gaat om 
een internetverbinding, online werkplek, ser-
vicebeheer of een website, we kunnen snel 
en doeltreffend handelen. We doen ook veel 
preventief beheer, daardoor kunnen storin-
gen met het juiste onderhoud vaak voorko-
men worden. Computers zijn net als auto’s, 
ze hebben af en toe onderhoud nodig. Voor 
veel MKB-bedrijven werken we met service-
overeenkomsten; altijd maatwerk afgestemd 
op de behoeften van een klant.”

reclamebord
Compleet IT is sponsor van Voorschoten’97. 
“We vinden het belangrijk om af en toe lo-
kale verenigingen en organisaties te steunen 
via sponsoring. Langs het voetbalveld heb-
ben we een reclamebord. Recent hebben 

we voor de club ook een webshop gebouwd. 
Daar kun je nu online sponsorpakketten met 
de Hartstichting kopen en er komen méér 
artikelen in.” 

Mooi vak
Tijdens ons gesprek komen er regelmatig 
mensen aan de balie. Veel nieuwe klanten 
komen via mond-op-mond reclame en de 
balie is vaak het eerste contact. Vooral par-
ticulieren lopen binnen met hun vragen en 
problemen. En ze worden goed geholpen. 
“We hebben een mooi vak”, zegt Sander. 
“Het verandert steeds en je moet constant 
stappen blijven maken om je klanten goed te 
kunnen helpen. Het blijft leuk.”   

www.compleetit.nl
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

ATC/JTC

eind vorig jaar is de algemene technische Commissie (atC) voorschoten’97 van start gegaan en heeft 

een voetbaltechnisch beleidsplan voor voorschoten’97 opgesteld. dit beleidsplan en het Jeugd technisch 

Beleidsplan zijn inmiddels op elkaar afgestemd. daarbij zijn de kernwaarden leidend zowel op individueel 

als op groepsniveau: aandacht, presteren, plezier, respect en gezondheid. Het doel is om te streven naar een 

optimale samenwerking en samenhang in het selectievoetbal bij jeugd-, zaterdag- en zondagselecties.

Dit geldt ook voor niet selectieteams van jeugd en senioren. Uitgangs-
punt is en blijft dat sportieve ambities worden nagestreefd in het jeugd-
voetbal, het zaterdag- en zondagvoetbal. De afdeling jeugdvoetbal 
is als het ware de leverancier voor zaterdag- en zondagvoetbal. De 
ambitie is: JO13 t/m JO19 landelijke divisie, 1e zaterdagelftal stabiele 
1e klasser, 1e zondagelftal minimaal 3e klasser waarbij het mede een 
opleidingselftal is voor de zaterdagselectie.

Als belangrijk speerpunt zal er worden gestreefd naar een (nog) betere 
doorstroming van jeugd naar seniorenselecties. De ATC heeft hierover 
uitgebreid van gedachten gewisseld met de Technische Commissie 
Jeugd (TCJ), hoofd jeugdopleidingen en de (hoofd)trainers van de za-
terdag- en zondagselectie. Dit heeft nu al geresulteerd in een toename 
van jeugdspelers die zich voor het komende seizoen hebben aange-
diend bij de zaterdag- en zondagselectie. Daarnaast laat de promotie 
van JO19 naar de 4e divisie zien dat het (jeugd)beleid zijn vruchten 
afwerpt. Dit betekent dat er voor de doorstromende talenten geen aan-
wijsbare reden (meer) is om te verkassen naar een andere vereniging 
in de omgeving. Ook dit seizoen krijgen enkele talenten JO19 de kans 
om zich bij de zaterdagselectie te profileren. De kans op doorstroming 
van eigen opgeleide jeugdspelers wordt daardoor steeds groter. Voor-
beelden hiervan zijn Jasper Moll (talent van het jaar) en Kevin Koek 
(speler van het jaar).
Daarom bestaan de jeugdselecties louter uit eigen opgeleide spelers, die 
worden getraind door gekwalificeerde TC2 of TC3-trainers. Als het lukt 

om onze jeugdspelers blijvend te binden aan Voorschoten’97 dan kan 
elk seniorenselectieteam bestaan uit minimaal 70% eigen jeugd. Het 
(opnieuw) starten met een elftal <23 jaar zal eveneens een belangrijke 
bijdrage leveren in het slagen van deze gewenste doorstroming. Om 
een en ander te realiseren zullen de TCJ en ATC worden samengevoegd 
tot het zgn. Technische hart van Voorschoten’97. Deze ‘voetbaldieren’ 
zullen het bestuur adviseren met betrekking tot het voetbaltechnische 
beleid en het faciliteren hiervan. Bovendien zullen de leden van de 
‘oude’ ATC aandacht blijven besteden aan damesvoetbal, clubscheids-
rechters, wedstrijdsecretariaat en planning/bezetting kunstgrasvelden 
e.d. Naast bovengenoemde voetbaltechnische aspecten zijn er uiter-
aard nog diverse onderwerpen die binnen onze jeugdafdeling aandacht 
verdienen; hierbij een selectie.

presentatie door paulides & partners en Mireille den dulk
Bij aanvang van het komende seizoen zal Paulides & Partners aan alle 
jeugdtrainers een presentatie ‘Return to Play’ geven. Daarbij zal o.m. 
uitleg en advies worden gegeven met betrekking tot een snelle en ver-
antwoorde terugkeer in het voetbal na een opgelopen blessure. Voorts 
zal Mireille den Dulk een presentatie geven over leeftijdsspecifieke ken-
merken.

JO19-1 in de vierde divisie!
De JO19-1, zoals de A1 tegenwoordig wordt genoemd, is vorig seizoen 
na een spannende nacompetitie gepromoveerd naar de vierde divisie. 
Een prachtige prestatie van trainer Winston Faerber en zijn manschap-
pen. Aan alles was te zien dat er een team op het veld stond. Ook 
de inzet van spelers uit andere teams, zoals de O19-2 en de O17-1, 
droeg bij aan het succes. Samenwerking tussen teams en trainers is 
een belangrijk speerpunt binnen de jeugdopleiding van Voorschoten’97. 
Komend seizoen acteert de JO19-1 dus weer op het niveau waarop 
het thuishoort. De groep, waarvan een groot deel al jaren met elkaar 
samenspeelt en diverse successen heeft behaald, staat komend seizoen 
wederom onder leiding van Winston Faerber. Het team moet het opne-
men tegen clubs met eveneens een uitstekende jeugdopleiding zoals 
HBS,  TOGB, Spartaan’20 en FC ’s-Gravenzande. Een mooie uitdaging 
met veel weerstand waar de jongens alleen maar beter van kunnen 
worden.

nieuwe competitie: JO7 (4 tegen 4)
Begin seizoen 2017-2018 hebben wij met een zestal andere clubs (o.a. 
RKAVV en Forum Sport) besloten voor de spelers jonger dan 7 jaar ge-
zamenlijk iets op te zetten en zo geschiedde….Binnen no time startten 
wij met 6 clubs aan een JO7-competitie (ingedeeld door de KNVB). Met 
een tiental jongens & meiden uit de mini-league werd de overstap ge-
waagd naar deze competitie, waarin 4 tegen 4 wordt gespeeld, op twee 
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mini-veldjes naast elkaar (1/8 e van een groot veld). De eerste wed-
strijden waren spannend en een goede try case voor de club. Het was 
wennen aan de nieuwe veldindeling en er waren nieuwe, lage doeltjes 
voor nodig. Dank aan de bijdrage van o.a. de Club van 100 waarmee 
het benodigde materiaal kon worden aangeschaft!
Inmiddels bestaat de competitie uit meer dan 15 clubs. Enkele clubs 
leveren meerdere teams, en wij zijn daarin koploper: komend seizoen 
hebben we maar liefst drie (!) startende JO7-teams!

nieuwe spelvormen, fase 2
De KNVB heeft twee jaar terug hervormingen aangekondigd in het 
jeugdvoetbal. Voorschoten’97 is in navolging daarvan afgelopen jaar 
al gaan indelen op geboortejaar in de jongere jeugd. Hier gaan we 
komend jaar mee door in ook de wat oudere jeugd (middenbouw).
Onze JO8- en JO9-spelers hebben afgelopen jaar voor het eerst nieuwe 
spelvormen uitgeprobeerd. Elke zaterdagochtend bouwen betrokken 
ouders op veld 5 vier kwartveldjes op, met aparte rubberen belijning en 
losse goals. Op elk kwartveld wordt door zestallen tegen elkaar gestre-
den onder begeleiding van een spelbegeleider. De meeste betrokkenen 
geven aan dat het een geslaagde vernieuwing is: er is meer balcontact 
en er wordt meer overgespeeld. Over de afwezigheid van een scheids-
rechter wordt hier en daar nog getwijfeld, maar wie weet dat we na 
komend seizoen, waarin ook de JO10 deze spelvorm gaat spelen, wel 
niet anders meer willen! De JO11- en JO12-teams gaan komend jaar 
ook een nieuwe spelvorm hanteren. Zij gaan op een half veld 8 tegen 
8 spelen. Zij worden wel begeleid door een scheidsrechter. We zijn erg 
benieuwd hoe dit gaat bevallen!

paastoernooi kent 15e editie!
Op maandag 22 april 2019 wordt de 15e editie van het Paastoernooi 
gehouden. Het Paastoernooi is een buitengewoon toonaangevend toer-
nooi, waarbij onze eigen JO13-1 het opneemt tegen enkel profclubs. 
Vaste deelnemers zijn BV Excelsior, ADO Den Haag, FC Groningen, sc 
Heerenveen, Club Brugge en RSC Anderlecht. Deze groep wordt aan-
gevuld met andere clubs, met afgelopen jaar onder andere PEC Zwolle, 
NAC Breda, SK Lokeren en zelfs een niet-Europese deelnemer, het
Oezbeekse Spartak Tasjkent. Gangmaker afgelopen seizoen was de 
Anderlechtspeler Rayane Bounida, een groot voetbaltalent en Youtube-
ster.  Voor de 15e editie streven wij opnieuw naar een geweldig deelne-
mersveld. In 2014 was op het tweede jubileum AC Milaan present, en 
dat wekt uiteraard verwachtingen voor komend seizoen.
Komt allen kijken!

een meisjesteam in de jongenscompetitie
De meidenafdeling van Voorschoten’97 is flink gegroeid. Met deze aan-
was in aantal, neemt ook de kwaliteit toe. De grootste stap hierin was 
toch wel de vorming van een MO11-selectieteam, dat komend seizoen 
zal uitkomen in de 3e klasse van de jongenscompetitie. Dit team bestaat 
uit meiden die graag in een meidenteam willen voetballen en tegelij-
kertijd zo veel mogelijk uitgedaagd willen worden. Na selectietrainin-
gen in maart en april is een team van 11 meisjes geselecteerd, dat ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen - op het NK van het Voetbal Talen-
ten Toernooi in Rooden - kon uitproberen waartoe het in staat was. Na 
een aantal oefenwedstrijden tegen jongensteams uit de eigen vereni-
ging werd het team op het NK uiteindelijk 3e van Nederland! Een schit-
terende prestatie en een teken dat we de juiste weg zijn ingeslagen.

Meidenteam in jongenscompetitie 

Jeugdige scheidsrechters maken indruk
Voorschoten’97 heeft een aardige pool scheidsrechters uit de jeugd 
rondlopen. En daar zijn we erg trots op! Stefan Bronmeijer en Ma-
non Plandsoen zijn beiden al een tijd bezig met KNVBopleidingen tot 
scheidsrechter. 

Voor Manon resulteerde dit zelfs in deelnames aan het arbitrale viertal 
bij KNVB-interlands. Stefan en Manon zijn niet de enigen: in hun na-
volging worden meer en meer jeugdige scheidsrechters actief op onze 
velden. En komend seizoen gaan drie van hen (ze worden dit jaar 14!) 
ook de KNVB-opleiding in. We vinden het geweldig dat spelers van 
onze jeugdafdeling op deze manier ook op een heel andere, zeer waar-
devolle manier bijdragen aan de club.

In het kielzog van deze voorbeelden volgen de nodige anderen. Ko-
mend seizoen hebben we weer wat nieuwe aanmeldingen binnen. In 
eerste instantie worden zij intern begeleid en fluiten zij bij de jongere 
jeugd. Naarmate ze zich verder ontwikkelen en ze het leuk blijven vin-
den, worden ze aangemeld voor een KNVB-opleiding en gaan ze ook 
elftallen fluiten. En dat ze soms qua lengte niet uitsteken boven de spe-
lers, doet niets af aan het overwicht dat ze hebben op het veld. Chapeau
voor deze jeugd!
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Jeugdselecties

Jeugd
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Leidseweg 58 • 2251 LC Voorschoten
071 - 5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

Een huis 

(ver)kopen 

zonder 

verrassingen

Industrieweg 32-B
2382 NW Zoeterwoude-Rijndijk

Tel: 071 2600900
Email: info@jdstaal.nl

www.jdstaal.nl

alle voorkomende
constructiewerken

Schoolstraat 54

2251 BK Voorschoten

071 561 23 09

www.vanweesmode.nl
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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 

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

Gonneke Dubbeling-Ruijl

Praktijk voor Bekkenfysiotherapie,
Kinderbekkenfysiotherapie 

en Seksuologische hulpverlening

Prins Bernhardlaan 141
2252 GT Voorschoten

Tel nr:071-5621123
dubbeling@bekkenspecialist.nl

Behandeling volgens afspraak
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Frankenstraat 57 b
2582 SH Den Haag

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

Kan ik de jaarcijfers van 2018 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.
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Promotie JO 19-1 naar 4e divisie

Promotie JO19-1
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Zwart & Partners Netwerk Notarissen
Van Ruysdaellaan 41
2264 TK  Leidschendam-Voorburg

T (070) 320 05 00
kantoor@zpnn.nl

www.zpnn.nl

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Gaat u verhuizen? 
Wij zijn u graag 
van dienst. 

•  Verhuizingen en opslag 
• Seniorenservice
• Huis oplever service

Voor meer diensten zie onze website 
www.verhuisservice-voorschoten.nl

VSV Alg Adv 170x60_FC_DEF.indd   1 23-05-18   13:34



Voorschoten’97 Atletiek heeft een groot aantal betrokken leden en vrij-
willigers. 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 mogelijkheid zoals werknemer van gemeente en bedrijven, 
scholen en de bewoners van Villa Voorschot. Onze missie is Voorscho-
tenaren in beweging te krijgen; Voorschoten beweeg(t) is ons motto. 
Het is aan ons om de faciliteiten te bieden die het bewegen mogelijk 
en aantrekkelijk maken, stimuleren en vasthouden. Daarbinnen valt 
vanzelfsprekend het ambitieuze, noodzakelijke plan om een kunststof-
baan te realiseren. Dat vraagt inzet en enthousiasme. In de afgelopen 
periode is gebleken dat beiden in ruim voldoende mate aanwezig zijn. 

Baanatletiek
De afdeling baanatletiek van Voorschoten’97 besteedt veel aandacht 
aan talentontwikkeling.  Vanaf 6 jaar staan, spelenderwijs, vaardighe-
den 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 pupillenwed-
strijden en training met Atletics Champs (AC). Daarmee spelen we 
in op ontwikkelingen binnen de Atletiekunie. Die hebben tot doel de 
belangstelling voor, en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek 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 resultaten 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 at-
leten te hebben 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 verenigingen met 
meer accommodatie en meer atleten van hetzelfde niveau.
Er is een gevarieerd aanbod en we proberen de atleten naar een zo 
hoog mogelijk niveau te krijgen. Hierbij staan plezier en inzet voorop. 

We hebben daarvoor een trainerskader opgeleid vanuit de eigen ver-
eniging met kennis van zaken. Alle trainers komen uit eigen gelederen 
en kennen de filosofie van de club, welke ze weer overbrengen op de 
atleten. Kindgericht en laagdrempelig: ieder kind doet mee en blijft 
meedoen op de onderdelen, intensief: op alle onderdelen 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 gelang hun interesse en mogelijkheden aan verschillende trai-
ningen meedoen. Er zijn ervaren marathonlopers die bijvoorbeeld de 
marathon van Rotterdam of New York uitlopen, sportieve 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 opval-
lend vaak op het podium terecht weten te komen. Anderzijds zijn er 
ook atleten die hun looptraining als een verzetje zien en de gezelligheid 
eromheen ook zeer waarderen. Daar tussenin zitten de meeste atleten: 
Aan de ene kant zoeken zij graag de uitdaging met af en toe een wed-
strijd, zoals het Zorg en Zekerheid Circuit of de andere loopevenemen-
ten in de omgeving, aan de andere kant is de sfeer en de gezelligheid 
zeer belangrijk voor ze.

Het eigen clubcircuit, met loopafstanden rond de 6 km, biedt een per-
fecte mogelijkheid voor de combinatie van lopen en gezelligheid. Zowel 

51

Atletiek

Atletiek

de atletiektak van de nu 30-jarige vereniging voorschoten’97 is gericht op breedtesport met een goed niveau. 

de atletiektak heeft ruim 300 leden en een goede en solide organisatie.
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Hardlopen bij voorschoten’97? 
Gewoon doen. Naast onze jaarlijkse ‘startersgroep’ in januari 
worden dit seizoen enkele keren ‘open trainingen’ gehouden. 
Houdt de website in de gaten.
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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 gericht 
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 
gegeven niet alleen prestatiegericht maar ook bedoeld om de kans op 
blessures door overtraining of overbelasting te verkleinen.

trainers
De trainingen van de atleten en sportief 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 atle-
tiekwereld een bijna unieke situatie. De binding tussen trainers 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 bestuur van de atletiektak van 
Voorschoten’97. Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende 
personen 
voorzitter: Matthijs Ferguson
secretaris: Louise Schrijver
penningmeester: Wim Vermeulen
technisch Coördinator Baanatletiek: Matthijs Ferguson
Coördinator wegatletiek: Maarten Bloem 
Communicatie/website/pr: Tim van Houten

Maar u kunt ook altijd contact opnemen en een avondje meelopen om 
de sfeer te proeven.

Loper en trainer, Jolijn en ed
Voorschoten’97 heeft een aantal hardloopgroepen en veel lopers ge-
bruiken de trainingen en wedstrijden om gezellig te lopen en soms, of 
vaker, een mooie prestatie te leveren en hun eigen kunnen iets, of iets 
meer, op te vijzelen. Sommigen gaan daarin verder en willen een top-
prestatie leveren. Jolijn Swager is zo iemand. Onlangs in Haarlem was 
zij eerste vrouw bij de Letterenloop waar internationaal loper Richard 
Douma eerste man was. Dat zegt toch wel iets. We spraken haar, en 
haar trainer Ed Zijl om achter het ware hardloopgeheim te komen.
Hardlopen kan iedereen, beaamt Ed desgevraagd, “maar wil je jezelf 
verbeteren dan is een trainer nodig”. “Je eigen looptechniek kun je 
moeilijk beoordelen, en om uit jezelf Fartlek (snelheidsoefeningen) te 
gaan doen vraagt toch heel veel spirit”. Jolijn beaamt dat ook. “Sterker 
nog, ik liep regelmatig zelf een rondje maar toen het kouder werd zocht 
ik de sportschool op”. Maar daar bij SportCity kwam ze Ed Zijl tegen die 
een loopgroep heeft. Ed zag dat ze talent had. Op de vraag hoe je dat 
ziet antwoordt Ed lachend: “Jarenlange ervaring”. Zijn leeftijd en het 
feit dat hij al heel lang zelf loopt en trainingen geeft ondersteunen die 
bewering. Ed, die een wedstrijdgroep traint bij onze vereniging zag snel 
dat hij Jolijn bij zijn groep moest vragen. “Ze wilde eigenlijk niet, want 
ze hield niet zo van groepen”, zei hij. “Maar na een keertje meetrainen 
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was ze verkocht”. Wie ooit bij Ed getraind heeft weet dit.
“Het is ook leuk om haar te trainen”, gaat hij verder, “ze is enthousiast 
en ze wil graag het podium halen”. Dat laatste lukt ook heel goed. 
“Maar ook moet er een klik zijn als je elkaar niet ligt is het heel lastig”, 
voegt hij toe. Zit er in Jolijn een topsporter? “Geen idee”, antwoordt 
ze. “Ik ben helaas te laat begonnen om echt op een nationaal niveau 
te komen. Ik ben er wel heel serieus mee bezig. Zo let ik ook op mijn 
voeding, rust en slapen voor het hardlopen”. Maar eh, werken? “Ja, ik 
heb ook gewoon een baan; ik werk als redacteur bij een kinderboeken-
uitgeverij. Maar daarnaast dus dinsdag- en donderdagavond trainen, in 
de weekenden een wedstrijd of een extra duintraining. En af en toe wat 
krachttraining, spinning voor de conditie en yoga”.

Nog even een voorzichtige vraag aan Ed. Je bent niet de jongste meer 
en je hebt al velen Jolijn voor zien gaan. Ben je het niet zat op een ge-
geven moment? “Nee!” is zijn resolute antwoord. “Elke training is weer 
anders en iedere loper ook. Je moet blijven variëren en door al die 
afwisseling verveelt het nooit”. Dat hij in al die jaren ook een geweldig 
arsenaal aan ‘leuke’ oefeningen heeft opgebouwd spreekt voor zich. 

rob en Matthijs Ferguson
Op 26 juli 2018 overleed Rob Ferguson. Rob was op dat moment 
voorzitter van de atletiekcommissie maar hij was al betrokken bij de 
vereniging sinds 1990 toen zijn zoon Matthijs lid werd van Randstad 
Sport. Hij vervulde een verbindende en organisatorische rol bij de fusie 
waarmee Voorschoten’97 ontstond. Hij werd bestuurder maar dat weer-
hield hem niet zich ook in te zetten voor wat er op het veld gebeurde. 
De atletiektak groeide gestaag en verbeterde aanzienlijk. 

In de laatste periode heeft hij zich vooral ingezet voor de nieuwe atle-
tiekbaan waar hij met veel geduld voor ijverde. 
Toen Rob In het voorjaar niet meer in staat was actief te zijn had Ma-
thijs, zijn zoon, die ook in de atletiekcommissie zit al voorgesteld de 
taken van zijn vader over te nemen. Een bijzondere opvolging. Want 
door Matthijs was Rob ooit bij de vereniging gekomen.
Matthijs die op zijn 8e begon bij de Atletiekvereniging Randstad Sport 
werd op zijn 15e atletiektrainer en later trainers-coördinator. Ook heeft 
hij in verschillende werkgroepen en kadergroepen gezeten. Op dit mo-
ment voetbalt hij in Voorschoten’97 3.

Matthijs wil graag alle energie en inzet geven die nodig is om het werk 
van zijn vader voort te zetten. “Je bent zelf de vereniging en daar draag 
je een steentje aan bij”, zei mijn vader altijd. “Uiteraard zal de nieuwe 
atletiekbaan waar hij al zo ontzettend veel voor heeft gedaan wat extra 
aandacht krijgen”.

Met de opvolging van Rob neem Matthijs ook zitting in het vereni-
gingsbestuur. De voorzitter van de Atletiekcommissie, die bestaat uit 
vijf mensen, is namelijk óók lid van het Algemeen Bestuur van  
Voorschoten’97. Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes mensen en 
komt maandelijks bijeen. Alle bestuursleden hebben, naast hun spe-
cifieke aandachtsgebied, een algehele verantwoordelijkheid voor de 
hele vereniging. 

Met het overlijden van Rob verliezen wij een clubicoon die meer dan 
25 jaar betrokken was bij onze vereniging. De herinnering blijft maar 
zijn werk wordt voortgezet.
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Algemene informatie

Algemene informatie

Voorschoten’97, Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten 
Telefoon: 071-5614863 (clubhuis), 071-5621455 (bestuurskamer) en 071-5616337 (afgelastingen).
Website: www.voorschoten97.nl, E-mail: info@voorschoten97.nl
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Starrenburglaan 17
2251 AG Voorschoten
Tel. 071-5614410

www.glashandelvanaken.nl

Glashandel
W.W. van Aken

Kledingsponsor Voorschoten’97



‘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.

Het Grote Meedoen, Sponsoring volgens de Rabobank




