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

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

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

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag van 09.00 - 18.00

vrijdag 09.00 - 20.00 en zaterdag van 09.00 - 18.00 uur
zondag van 12.00 - 17.00

info@proefl okaalmimi.nl | www.proefl okaalmimi.nl
Volg ons op Facebook en Instagram

     LIFESTYLE WIJN accessoires 

PATISSERIE LUNCH  DECORATIE & COCKTAILS Lifestyle 

LIFESTYLE WIJN Restaurant GROEPSLUNCH Evene-

  WIJN accessoires KOFFIE PATISSERIE 

FOOD 2-GANGEN DINER PROEFLOKAAL WIJN accessoi-

DECORATIE & COCKTAILS Lifestyle ONTBIJT GINONTBIJT GINONTBIJT

WIJN Restaurant GROEPSLUNCH Evenementen, GROEPEN

accessoires KOFFIE PATISSERIE LUNCH  DECORATIE

2-GANGEN DINER PROEFLOKAAL

Bent u al bekend met Restaurant Upstairs? 

Dit sfeervolle en trendy restaurant is gelegen op 

de 1e etage van Hotel de Gouden Leeuw.

Met veel enthousiasme en vakkennis maakt het 

team van uw avond een culinaire beleving.

3-gangenmenu: € 34,50

4-gangenmenu: € 42,50

À la carte vanaf € 12,50 per gerecht

★ Ruim aanbod van wijnen

★ Dakterras bij goed weer geopend

★ Vermelding in de ‘Lekker 500’ gids

★ 14 punten Gault Millau

1e etage Hotel de Gouden Leeuw | Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten

Reserveren kan via onze website www.restaurantupstairs.nl of bel naar 071 560 28 54 | info@restaurantupstairs.nl
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Van de voorzitter
voorwoord

Bij de start van de competitie verschijnt, zoals al vele jaren gebruikelijk, onze Presentatiegids, nu dus 
voor 2019 – 2020. Een compliment is daarbij op z’n plaats voor de Sponsorcommissie, die met behulp 
van velen deze mooie gids tot stand laat komen. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar is het hoogtepunt de 

terugkeer van zaterdag 1 naar de 1e klasse. na twee puike 

slotwedstrijden met grote uitslagen werd de promotie veilig-

gesteld. opvallend was, dat het seizoen matig begon, terwijl 

gaandeweg het jaar het spel en daarmee de resultaten steeds 

beter werden. een mooie opbouw, die voor de supporters 

zeker aansprekend was! 

Het komend seizoen komen we in de 1e klasse bekende en 

nieuwe tegenstanders tegen, gezien de resultaten en het 

hoge spelpeil vorig seizoen worden dat interessante duels.

zondag 1 heeft zich het afgelopen seizoen weten te hand-

haven in de 3e klasse. opvallend is, dat steeds meer zondag-

clubs met hun selectieteam de overstap naar zaterdag als 

speeldag maken. Voor zondag 1 heeft dat tot gevolg, dat 

het gebied waar de tegenstanders vandaan komen, steeds 

groter wordt en daarmee de reistijd dus steeds langer. Het 

is goed dat de knVB onderzoek doet naar de mogelijkheid 

van weekendvoetbal. Het bij elkaar brengen van zaterdag- 

en zondagcompetitie heeft voordelen. de tegenstanders 

worden dan weer meer in de directe omgeving gevonden, er 

komen dan meer derby’s en kortere reistijden.

Voorschoten is een grote vereniging. Met steeds tussen de 

1.800 en 1.900 leden behoren we tot een van de grootste 

verenigingen van nederland. elk jaar verwelkomt de vereni-

ging ongeveer 200 nieuwe leden, evenzoveel vertrekken 

er. Voor onze ledenadministrateur een grote uitdaging om 

e.e.a. in goede banen te leiden. een mooie ontwikkeling is, 

dat onze afdeling meisjes- en vrouwenvoetbal groeit. in deze 

afdeling kennen we nu ruim 200 leden. gezien de ontwikke-

ling naar steeds meer meisjesteams worden nu stappen gezet 

naar de mogelijkheid van selectievoetbal. daarnaast groeit 

een nieuwe afdeling en dat is walking football. Met inmiddels 

een groep van circa 20 leden en veel contacten met andere 

clubs wordt het een mooi nieuw onderdeel van onze club. 

inclusief deze activiteit kun je bij Voorschoten ’97 van jong tot 

oud terecht. naast de atletiek is er jeugdvoetbal, senioren se-

lectie- en recreatievoetbal, 7x7 voetbal en dus nu ook walking 

football. Voor alle leeftijdsfases een geschikte mogelijkheid! 

om dat alles goed te faciliteren worden waar nodig steeds 

gebouwen en velden verbeterd. in de zomer van dit jaar zijn 

twee kleedkamers gemoderniseerd. Het ziet er fraai uit, de 

ervaringen met deze twee kamers worden gebruikt voor de 

modernisering van de overige veertien kleedkamers in het 

stenen kleedkamergebouw.

daarbij worden de komende maanden door de accommoda-

tiecommissie voorbereidingen gepleegd voor het vervangen 

van de kunststof toplagen van twee voetbalvelden. Volgend 

jaar zomer worden dan de nieuwe toplagen aangebracht. 

de afdeling atletiek streeft naar een kunststof hardloopbaan, 

die in de plaats komt van de huidige verouderde gravelbaan. 

daarvoor zijn financiële middelen nodig, die met allerlei ac-

ties bij elkaar worden gezocht. een van die acties is de ren-

dierenloop. op de laatste zondag voor kerstmis 2018 werd 

deze zeer sfeervolle loop gehouden in het centrum van Voor-

schoten. zeer bijzonder was, dat tijdens de loop plaatsen in 

Voorschoten werden aangedaan, die normaliter niet toegan-

kelijk zijn. Het gaat dan om een klooster, brandweerkazerne 

e.d. de rendierenloop beviel zo goed, dat die in dit jaar weer 

plaatsvindt. ook daarvan gaat de opbrengst naar het fonds 

voor de nieuwe kunststof hardloopbaan. 

ik wens alle bij onze mooie club betrokkenen een plezierig en 

succesvol clubjaar 2019-2020. een speciaal woord van dank 

voor onze vele vrijwilligers en sponsoren, die dit allemaal mo-

gelijk maken.

Ton van Emmerik, 

voorzitter Voorschoten ‘97 

Presentatiegids voorschoten ‘97 - seizoen 2019 - 2020



Kledingsponsor Voorschoten ’97

Steun de club 
met € 35 voor iedere 
bestelling!

Mail je ordernummer 
naar v97@mobiel.nl

En ontvang een gratis Xqisit 
Bluetooth Over Ear Headset

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

Altijd op zoek naar chauffeurs!

24/7 Geopend
Geen contracten

Gratis
groeps/bokslessen

Real People
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het eerste jaar van theo ducaneaux  
inTErviEw

Theo ducaneaux, 55 jaar jong, gaat naast zijn functie Hoofd Jeugdopleidingen nu zijn eerste seizoen in 
als hoofdtrainer van voorschoten ‘97 zaterdag 1. Hij  is getrouwd en heeft  één zoon. 25 jaar combineerde 
Theo zijn voetbalactiviteiten met een baan bij het Uwv, maar sinds 2011 is “alles voetbal” voor Theo.

wat is in het kort jouw voetbalhistorie? 

“ik begon als kind bij drl in rotterdam, waar ik tot mijn zes-

tiende heb gespeeld. Toen maakte ik de overstap naar excel-

sior waar ik twee jaar in de a-junioren speelde en twee jaar in 

het tweede elftal. daarna speelde ik twee jaar voor sVV in de 

eerste divisie, maar wel op amateurbasis. na dit schiedamse 

avontuur heb ik meer dan 250 wedstrijden gespeeld in de 

eerste elftallen van drl, Xerxes, rozenburg en rijsoord.”

“ik was 37 toen ik serieus als trainer aan de slag ging. Mijn 

eerste jeugdteam was excelsior d1 en daarna drie jaar de B1 

van die club. in die tijd heb ik ook mijn trainersdiploma’s ge-

haald. ik werd Hoofd opleidingen bij sportlust‘46 en heb ook 

twee jaar bij de knVB gewerkt als verenigingsman voor clubs 

in achterstandswijken. Hoofdtrainer was ik bij Merlijn, een 

derdeklasser uit Tilburg, unio uit oudewater (derde en twee-

de klasse), gilze (derde klasse) en MoC 17 (tweede en eerste 

klasse) uit Bergen op zoom. nu ben ik al zeven jaar Hoofd 

Jeugdopleidingen bij Voorschoten ’97 en afgelopen seizoen 

heb ik ook FC dordrecht o17-1 onder mijn hoede gehad.”

op de laatste speeldag werd voorschoten ‘97 

kampioen en dus spelen jullie nu Eerste klasse. wat 

betekent dat voor jou? 

“allereerst vond ik het een zeer terechte promotie. Voorscho-

ten speelde als een van de weinige teams in de Tweede klasse 

in een herkenbaar systeem met een sterke  reservebank. in de 

eerste klasse worden het voor de supporters minder derby’s, 

maar voor mij niet. als rotterdammer ken ik bijna alle clubs 

in de eerste klasse redelijk goed.”

Zijn we sterker geworden? 

“Ja. Tegenover het vertrek van ian Baggerman, Matthijs de 

Jong en Justin van look staat de komst van meerdere ver-

sterkingen: ramon aronius, koen Hobstaken, sunny dihal, 

Wilco Makaay. en Jim van der krogt, stefan knijnenburg, 

Melle rekvelt en Bas Beyersbergen keren terug naar ade-

geest. als laatste schuift Chris guijt van Quick Boys aan, Chris 

is het broertje van nicky guijt.”

 

wat is de doelstelling voor dit seizoen? 

“Handhaven en dan zonder problemen. de doelstelling van 

de club en ook van mij is om de komende jaren een stabiele 

eersteklasser te worden.”

Zijn er naast jouw aanstelling nog wijzigingen in de 

staf? 

“de vorige trainer, andré lourens, is naar Honselersdijk ge-

gaan. ook assistent ronald van delft is gestopt bij Voorscho-

ten ’97. John van Veen en ik zijn daarvoor in de plaats geko-

men. John is in Voorschoten een meer dan bekend gezicht. 

Marcel de Hoogt is trainer van het tweede elftal gebleven, 

maar we hebben wel een nieuwe verzorger: rob laman. 

grensrechter Paul straver gaat gelukkig ook gewoon door 

en teammanager rob van de Wijngaard gaat zijn functie nu 

samen met Willem van engelen uitvoeren.”

Hoofdtrainer en Hoofd Jeugdopleidingen, gaat dat 

goed samen? niet te druk? 

“Hahaha, ik heb er al ervaring mee, dat valt mee hoor. lo-

gistiek wordt het makkelijker omdat beide jobs nu bij Voor-

schoten ‘97 zijn. dus niet te druk. ik heb tevoren wel goed 

nagedacht, als hoofdtrainer heb je toch de kans op een af-

breukrisico. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het de ko-

mende jaren goed gaat lopen en dan moet je zo’n stap ook 

durven maken.”

 

wil je nog wat kwijt? 

“ik hoop op een mooi seizoen. dat ons eerste team goed 

presteert en dat alle geledingen binnen onze club zich ermee 

kunnen identificeren. ook voor de mensen die op de achter-

grond nauw betrokken meewerken.” 

Presentatiegids voorschoten ‘97 - seizoen 2019 - 2020

‘doel is een stabiele eersteklasser worden’



● BRUILOFTEN ● RECEPTIES
● PARTY’S ● ETC.

www.fratelli.nl

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

delft@fratelli.nl

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

leiden@fratelli.nl

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

leidschendam@fratelli.nl

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

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

voorschoten@fratelli.nl

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

shirtsponsor zondagselectie

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

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

www.florentijnjuwelier.nl

Administratiekantoor
J.J.M. Duindam

▼
Administraties Verzekeringen
Belastingzaken Financieringen
Computerverwerking Hypotheken
Bedrijfsadviezen

Anthonie van Leeuwenhoekkade 19
2251 JS  Voorschoten
Telefoon 071 - 561 34 37
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het vierde seizoen van huib van oostrom soede
inTErviEw HoofdTrainErZondag SElEcTiE

Huib van oostrom Soede is inmiddels het vertrouwde gezicht van de zondagselectie van voorschoten 
‘97. de 63-jarige Hagenaar heeft er al 3,5 jaar als hoofdtrainer op zitten op adegeest en kent de club 
inmiddels van haver tot gort. 

saai is zijn Voorschotense periode ei-

genlijk geen moment geweest. de 

zondagtak van Voorschoten ’97 staat 

al jaren voor een transitie. langzaam 

maar zeker hebben de oud-gedienden 

in de selectie plaatsgemaakt voor vers, 

jong bloed. zo zwaaide na het voorbije 

seizoen ‘clubicoon’ Vincent van Veen 

af, de man die liefst 22 jaar het groen-

geel van zondag 1 verdedigde en een 

absoluut record in handen heeft wat 

betreft het aantal wedstrijden in de 

hoofdmacht van een Voorschotens 

elftal. Vincent gaat in het derde voet-

ballen, samen met onder meer broer 

leander. ook good old Mike nikic 

heeft zijn schoenen aan de wilgen ge-

hangen. sinds 2001 diende hij in ver-

schillende perioden de zondagtak en 

ook nog even de zaterdagafdeling van 

de club. Mike gaat zich bij Wilhelmus, 

de club waar ook zoon stefan speelt, 

richten op zijn trainerscarrière. ‘daar-

mee leveren we natuurlijk heel wat 

routine in, die jongens zijn gepokt en 

gemazeld’, beseft Van oostrom soede.

 ‘Maar ze zijn ook al in de veertig in-

middels en dus is het een gezonde 

situatie. We hebben met de club een 

bepaalde rol voor de zondagselectie 

voor ogen, namelijk het verder oplei-

den van jeugdspelers. Wat dat betreft 

is het een goede zaak dat er weer een 

flink aantal jonge, talentvolle spelers 

bij zijn gekomen, die zich bij ons verder 

kunnen ontwikkelen.’

de gelouterde Van oostrom soede, 

die een indrukwekkend CV heeft en 

momenteel ook nog op zaterdag de 

rijswijkse tweedeklasser Te Werve 

traint, beseft dat het inpassen van 

jeugd niet altijd gepaard kan gaan met 

direct presteren op het veld. ‘Jonge 

jongens hebben tijd nodig, dat is lo-

gisch. Het gaat met vallen en opstaan. 

in het veld worden ze geconfronteerd 

met situaties die nieuw voor ze zijn. 

die moet je eerst ervaren, dan moet je 

in de fout gaan en vervolgens moet je 

ervan leren. de één pikt dat sneller op 

dan de ander.’

afgelopen seizoen presteerde de zon-

dagtak wisselvallig. Het eerste elftal 

speelde zich voor de winterstop keurig 

bij de eerste zes en plaatste zich daar-

mee voor de derde klasse hoog. daarin 

had de jonge ploeg, waarin regelmatig 

ook a-junioren speeltijd kregen, het 

echter zwaar, met maar één overwin-

ning in elf wedstrijden. knap was daar-

entegen de historische prestatie van 

het tweede team, dat onder leiding 

van Jeffrey van Veen via de nacompe-

titie promotie naar de reserve eerste 

klasse afdwong, een niveau waarop 

een Voorschotens reserve-elftal op 

de zondag nog niet eerder uitkwam. 

‘ook dat weer met de nodige jonge 

jongens. die bagage nemen die gas-

ten allemaal weer mee in hun rugzak 

en dat gaat ze dit seizoen weer ver-

der helpen. en uiteindelijk moeten zij 

die ervaring weer overbrengen op de 

nieuwe lichting, die ook dezelfde fou-

ten gaat maken.’

Voor dit seizoen is de zondag 1 inge-

deeld in de derde klasse a, een afde-

ling met – naast vertrouwde namen 

als WVC, Van nispen, nicolaas Boys 

en sporting leiden – ook de nodige 

clubs uit het noord-Hollandse: alli-

ance ‘22 (Haarlem), VVH/Velserbroek, 

zwanenburg, spaarnwoude, de ken-

nemers (Beverwijk) en Bloemendaal. 

‘Het is weer eens wat anders, maar 

ik denk dat het wel een leuke com-

petitie wordt. Het zijn volgens mij al-

lemaal ploegen die willen voetballen. 

We staan er onbevangen in, moeten 

niks. de doelstelling? ontwikkelen. 

zowel individueel als als collectief.’

Presentatiegids voorschoten ‘97 - seizoen 2019 - 2020

‘Er komen flink wat talentvolle jongens bij’



‘ik wil ontdekken waar mijn plafond ligt’
inTErviEw mET JEroEn vlak, SPElEr van HET Jaar ZondagSElEcTiE 2018-2019

dat hij verkozen werd tot Speler van het Jaar van de zondagselectie verraste Jeroen vlak zelf 
misschien nog wel het meest. ‘dat verwacht je natuurlijk niet als doelman van het tweede en 
reservekeeper van één.’

de onderbouwing van hoofdtrainer 

Huib van oostrom soede - tijdens de 

uitreiking op de gezellige gezamenlijke 

seizoensafsluiting voor de zaterdag- 

en zondagselectie, eind juni in de kan-

tine – verklaarde een hoop. ‘Jeroen is 

een jongen die er altijd staat, die elke 

zondag eerst bij het tweede keept en 

vervolgens zonder te klagen bij één 

aansluit, die elke dinsdag en donder-

dag komt trainen en dan ook nog eens 

met de insteek om iedere training be-

ter te worden. Hij is met zijn instelling 

een voorbeeld voor velen.’

Mooie woorden die de nuchtere, intro-

verte Vlak (22) opnieuw lichtjes doen 

blozen wanneer hij er weer mee ge-

confronteerd wordt. ‘ach, ik vind het 

eigenlijk vanzelfsprekend. dat hoort 

toch bij selectievoetbal? natuurlijk baal 

ik ook wel eens als ik met het tweede 

gespeeld heb en meteen door moet 

om bij één op de bank te zitten. en 

zeker als we gewonnen hebben en de 

rest van het team in de kantine gezel-

lig met elkaar een biertje gaat drinken. 

en al helemaal als mijn favoriete club, 

PsV, ook nog eens speelt. Je weet dat 

je normaal gesproken negentig minu-

ten op de bank zit en alleen invalt als 

de eerste keeper rood krijgt of gebles-

seerd uitvalt. Maar je doet het ook uit 

loyaliteit naar die jongens. en na af-

loop is er nog genoeg tijd over voor 

gezelligheid.’

Vlak doorliep de hele jeugdopleiding 

van Voorschoten ’97 en koos in 2017 

voor een overstap naar de zaterdag  5, 

het elftal waarvan ook drielingbroer 

Martijn - zus eva speelt eveneens in 

het geelgroen - deel uitmaakt. in zijn 

eerste seizoen als senior trainde hij al 

regelmatig met de zondagtak mee 

en keepte hij er bovendien de no-

dige wedstrijden, hoofdzakelijk in het 

tweede. dat beviel zo goed dat hij vo-

rige zomer koos voor een definitieve 

overstap naar de zondagselectie. ‘net 

als nog een hoop vrienden van mij, die 

toen nog in de a speelden. ik heb in de 

jeugd ook veel selectie gevoetbald en 

dan zit dat toch een beetje in je. ik wil 

ook ontdekken waar mijn plafond ligt. 

in een vriendenteam kun je altijd nog 

gaan ballen, dat kan ook na je dertig-

ste nog.’

Vlak kende een mooi seizoen met de 

zondag 2, waarmee hij via de nacom-

petitie wist te promoveren naar de 

eerste klasse, een niveau waarop de 

‘reserves’ nog niet eerder uitkwamen. 

‘dat was echt heel gaaf. We hebben in 

het seizoen pieken en dalen gekend. 

We verloren op een gegeven moment 

geloof ik achter elkaar met 6-0 en 7-0. 

gek genoeg was dat ook de omme-

keer. de week erna versloegen we de 

koploper en latere kampioen Hillegom 

met 1-0 en daarna zetten we een 

goede serie neer, waardoor we de pe-

riodetitel pakten. de nacompetitie was 

vervolgens razend spannend. in de 

eerste ronde moesten we uit bij laak-

kwartier. na verlenging was het 2-2 en 

dus moesten strafschoppen de beslis-

sing brengen. ik pakte er twee en er 

werd ook nog eentje overgeschoten. 

dat zijn heerlijke momenten.’

Het zou zomaar kunnen dat Vlak de 

komende weken zijn kans in het eerste 

krijgt. Concurrent Chris van der Mijn, 

die afgelopen seizoen eerste keeper 

was, moet immers een operatie aan 

zijn schouder ondergaan. ‘dat is na-

tuurlijk allereerst heel vervelend voor 

hem. ik hoop dat de ingreep goed 

gaat en hij snel herstelt. Voor mij biedt 

het wel kansen ja, al dwing je die na-

tuurlijk het liefst zelf af. Maar als ik er 

moet staan, sta ik er.’
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Keeper Jeroen Vlak
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zaterdagselectie 2018-2019
inTErviEw mET PEEr van PaaSEn SPElEr van HET Jaar

wie is Peer van Paasen? 

“ik kom uit Voorschoten, ben 22 jaar oud en woon op ka-

mers in het centrum van leiden met twee vrienden. ik ben 

begonnen met voetballen in de F16 van Voorschoten ’97 en 

heb daarna in de F4 en F1 gespeeld. Toen heb ik de overstap 

gemaakt naar ado den Haag en daar heb ik tot en met de 

B-junioren gespeeld. daarna keerde ik terug bij Voorschoten 

’97, eerst nog een jaartje in de a1 en nu speel ik al weer vier 

jaar in de zaterdag 1. Verder studeer ik econometrie in rot-

terdam.”

Jij moet een goed gevoel hebben over afgelopen 

seizoen. Jullie werden kampioen.

“zeker, ik ben blij dat we ons doel hebben gehaald. We had-

den een stroeve start als team, terwijl ik met een blessure 

kampte. in oktober ging het lopen en de trein denderde door. 

Tegenstanders zijn altijd extra gemotiveerd als ze tegen de 

koploper moeten spelen, maar wij hebben uiteindelijk laten 

zien de terechte kampioen te zijn.”

Je bent speler van het jaar 2018-2019. wat is dan je 

doelstelling voor seizoen 2019-2020?

“Mijn doelstelling is hetzelfde als vorig jaar: gewoon lekker 

voetballen en belangrijk zijn voor het team.”

Je staat nu centraal of rechts aanvallend op het 

middenveld. Zijn dat ook jouw favoriete posities? 

“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. de diepgang en af en toe scoren blijft 

leuk. ik heb de afgelopen jaren ook weleens centraal achterin 

of rechtsbuiten gespeeld, maar het beste kom ik toch wel tot 

mijn recht op het middenveld.”

wat vind jij de leukste trainingsvorm?

“een klein partijtje, waarbij iedereen lekker fel speelt en al-

les in hoog tempo gaat. Twee grote goals dicht bij elkaar en 

iedereen verantwoordelijk voor zijn man. Veel scoren en niet 

verzaken! dat heeft ons rendement echt omhoog gebracht.”

 

met jouw verleden ben je natuurlijk voor ado, of 

misschien toch niet? 

“Ja, ik heb altijd in het geelgroen gespeeld en volg ado nog 

steeds. Het blijft mijn club, maar ik ben niet meer zo fanatiek 

als vroegâh. afgelopen seizoen heb ik ook erg van ajax ge-

noten, vooral in europa.“

Econometrie, dat is toch een verdomd moeilijke 

studie? of ben jij zo slim?  

“Haha. nee, dat valt wel mee. ik moet er echt wel wat voor 

doen, het komt me zeker niet aanwaaien. Maar ik heb wel 

een goed gevoel voor wiskunde en econometrische model-

len. dat helpt bij deze studie. ik ga komend studiejaar ook 

fulltime stage lopen, dat zal wel even wennen worden.”

wie is je beste maatje binnen de selectie?

“ik heb er heel wat, eigenlijk de hele groep. Met iedereen 

heb ik wel een klik. ook buiten het voetbal doen we dingen 

als samen stappen, naar een festival gaan of een potje ten-

nissen.”

vul aan: voorschoten ’97 is mijn club omdat…

“Het in geelgroen speelt, ik in Voorschoten ben opgegroeid, 

ik er op hoog niveau kan voetballen in een gezellig team en 

altijd goed ben ontvangen door de verschillende trainers, 

stafleden, spelers en andere mensen binnen de club.”
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‘we zijn de terechte kampioen’
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waarom maakte je het seizoen niet 

af in Zondag 1?

‘ik begon goed, maar die vorm hield ik 

niet vast. de overgang van de junioren 

naar de zondagselectie is ook best zwaar. 

Vooral fysiek is het verschil groot. Het was 

balen dat ik werd teruggezet naar zondag 

2, maar daar heb ik het goed opgepakt. 

ik heb me teruggeknokt en zondag 2 

was daar ook een lekkere ploeg voor. de 

sfeer was top, de resultaten waren goed 

en de promotie was prachtig. en het ge-

volg is dat ik nu terug ben in zondag 1.’

wat verwacht je van komend jaar?

‘Het wordt een zwaar jaar. Veel ervaren 

spelers zijn weg en gaan spelen in een 

lager elftal. We moeten het nu met een 

jonge groep doen. onlangs was de oud-

ste speler in de ploeg 26 jaar, dat zegt wel 

wat. Maar ik heb er wel heel veel zin in. 

Het wordt een jaar waarin we als jonge 

ploeg veel kunnen leren. en ik ook.’

Je bent talent van het jaar… waar 

ligt jouw plafond?

‘ik wil een vaste waarde worden in zon-

dag 1 en dan zie ik mezelf nog lang bij 

Voorschoten ‘97 spelen. Het is mijn club, 

ik speel hier van kleins af aan, al is het 

afwachten wat er allemaal nog op mijn 

pad komt. ik ben begonnen met de HBo-

studie integrale veiligheidskunde in den 

Haag. gelukkig is dat prima met het voet-

ballen in Voorschoten te combineren.’ 
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‘richting de titel wilde ik iedereen scherp houden’
inTErviEw TEamPlayEr van HET Jaar ZaTErdag En TalEnT van HET Jaar Zondag

doelman Stephan van der niet begint aan zijn elfde seizoen in de zaterdagselectie, maar het was 
wel even slikken toen hij vorig jaar zijn basisplaats kwijtraakte. als reservekeeper had hij een andere 
rol dan gehoopt in het kampioensjaar van Zaterdag 1. Hij bleef hard werken én positief, met de 
uitverkiezing tot teamplayer van het jaar als beloning.

was het moeilijk om een seizoen 

op de bank te zitten?

‘in het begin baalde ik enorm. soms 

dacht ik: waar doe ik het nog voor? 

de ene keer ging het beter dan de 

andere keer, maar ik ben wel altijd 

hard blijven werken. en zeker toen het 

kampioenschap dichterbij kwam heb 

ik de jongens altijd zo goed mogelijk 

willen uitdagen op de training. ik wilde 

iedereen scherp houden en sfeer bren-

gen. zo heb ik toch voldoening uit het 

seizoen gehaald, ook al heb ik amper 

gespeeld.’

wat verwacht je van het komende 

seizoen in de 1e klasse?

‘Het ziet ernaar uit dat ik weer ga spe-

len, dat is lekker. en ik ben heel posi-

tief over de selectie. We hebben op 

belangrijke posities versterking gekre-

gen, al vrees ik dat de tegenstanders 

zich in de loop van het seizoen gaan 

ingraven, omdat ze weten hoe wij wil-

len spelen. Wij willen goed voetbal la-

ten zien.’

Je bent 29, speelt sinds 2009 in 

de zaterdagselectie en hebt de 

1e klasse en zelfs de hoofdklasse 

al meegemaakt met de club. 

Zeg het maar: gaat dit team zich 

handhaven?

‘zeker, en veel meer dan dat. We kun-

nen het linkerrijtje halen.’
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Jarno van der Born

Stephan van der Niet

‘ik heb me teruggeknokt bij zondag 2’
in zijn eerste jaar in de zondagselectie verloor Jarno van der Born zijn plek in de Zondag 1, maar bij 
Zondag 2 werd het toch nog een fraai seizoen. de achttienjarige verdediger was een belangrijke 
kracht in het elftal dat promoveerde naar de eerste klasse en hij werd verkozen tot talent van het 
jaar van de zondagselectie.
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sport en Mobiel.nl vormen een goede combinatie
inTErviEw mET SPonSor

Sommige sponsors hebben een langdurige en hechte band met voorschoten ’97. goed voorbeeld is 
Thomas Borsboom van mobiel.nl. Hij is al 35 jaar lid van onze club, speelde in de zaterdagselectie en 
enkele familieleden zijn of waren ook actief bij de club. Thomas Borsboom is directeur en mede-eigenaar 
van mobiel.nl. Het bedrijf is uniek in de markt van mobiele abonnementen en smartphones. mobiel.nl 
is officieel verkooppunt van alle nederlandse netwerken en heeft iedere populaire smartphone in de 
aanbieding. als klant kun je in het overweldigende aanbod eenvoudig vergelijken en de juiste keuze 
maken. want alle merken worden objectief naast elkaar aangeboden. 

doen alles zelf

“We zijn in 2001 met drie studenten vanuit een kamertje 

begonnen”, vertelt Thomas. “Mensen gingen toen voor het 

eerst mobiele telefoons aanschaffen. Veel vrienden vroegen 

ons om advies en dat bracht ons ertoe om zelf een bedrijf – 

toen nog studentmobiel.nl - te beginnen. We bouwden een 

website en we reisden met onze oV-jaarkaart door heel ne-

derland om flyers te verspreiden. de eerste bestellingen kwa-

men snel binnen.” Wel een verschil met nu. Mobiel.nl werkt 

nu met 135 mensen en is zeven dagen per week bereikbaar 

voor de klanten. ze doen alles zelf: klantenservice, magazijn, 

marketing, de website, noem maar op. en dat was in 2018 

goed voor een omzet van 100 miljoen euro.

Sportieve familie

de familie Borsboom is reuze sportief. Thomas en z’n broer 

Hugo speelden in de zaterdagselectie. Vader Ton kennen we 

van de atletiek. en inmiddels is de zoon van Thomas ook aan 

het voetballen geslagen.“ik heb altijd met heel veel plezier 

gevoetbald”, zegt Thomas. “Vanaf m’n achttiende speelde ik 

in het eerste zaterdag. Mooie dingen meegemaakt met on-

der andere de promotie naar de hoofdklasse. komend jaar 

ga ik met een leuke groep oud-Voorschotenselectiespelers 7 

tegen 7 spelen. dat geeft me méér tijd om ook andere spor-

ten te doen, zoals hardlopen en fitness. 

Plezier

“Voorschoten ’97 heeft me veel vrienden en plezier gebracht. 

daarom doe ik in de vorm van sponsoring graag wat terug. 

ik krijg ook leuke reacties van mensen die Mobiel.nl op de 

voetbalshirts zien staan. sport en Mobiel.nl zijn een goede 

combinatie. en voor ons bedrijf is naamsbekendheid heel 

belangrijk. nog steeds is onze oude naam studentmobiel.

nl bekender dan onze huidige naam. daarom investeren we 

veel in naamsbekendheid en kom je ons tegen op radio en 

televisie.”

Eigen jeugd

“ik was bij de promotiewedstrijd van zaterdag 1. die 9 – 4 

was erg leuk. er zit veel energie in de ploeg. ik hoop dat ze 

zich komend seizoen kunnen handhaven of doorgroeien. ik 

ben er voorstander van dat waar mogelijk met eigen jeugd 

te doen. Juist in de breedte heeft de club een belangrijke 

functie. Met een goede jeugdafdeling en prima faciliteiten. 

Het eerste elftal is mooi, maar de basis daaronder vind ik het 

belangrijkste.”  

www.mobiel.nl
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Thomas Borsboom: “Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl”

35 euro Voor de club

Voorschoten ’97 kan € 35,- krijgen bij iedere bestel-

ling die bij Mobiel.nl wordt gedaan. enige voorwaar-

de is dat je een mailtje met je ordernummer stuurt 

naar v97@mobiel.nl. Je krijgt dan als klant ook altijd 

nog een leuke extra. Vertel het al je vrienden en ken-

nissen. er wordt nog veel te weinig gebruik van ge-

maakt. We laten zo duizenden euro’s liggen!
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dik de bruijn, vliegende keeper van Voorschoten ’97
inTErviEw

dik de Bruijn kwam in 1992 in voorschoten wonen en raakte door zijn voetballende zonen betrokken 
bij voorschoten ‘97. Jaren later, toen zijn zonen allang gestopt waren, keerde hij terug als bestuurslid 
interne zaken en nog altijd doet hij vrijwilligerswerk. ‘de tijden van twintig uur per week zijn voorbij, 
maar het blijft leuk om iets te kunnen betekenen voor deze club.’

‘eigenlijk heb ik helemaal niets met 

voetbal’, zegt de Bruijn met een grote 

glimlach. ‘ik weet echt niet wie er in 

het eerste spelen. Vroeger moest ik 

als bestuurslid weleens bij wedstrijden 

van zaterdag 1 of zondag 1 aanwezig 

zijn. nou, dat zag ik als corvee. ik kan 

wel lachen om het fanatisme bij ande-

ren die willen dat de eerste elftallen in 

een bepaalde klasse spelen. ach, laten 

we gewoon lekker voetballen. ik vind 

gezelligheid belangrijker.’

de Bruijn speelde nooit bij een voetbal-

club. als kind hield hij van volleybal en 

later deed hij aan roeien, maar zijn zo-

nen aiko en Jesper wilden wel voetbal-

len. ‘zoals dat gaat als vader word je 

dan teamleider en dat was mijn eerste 

binding met de club. Jesper heeft hier 

nog het langst gevoetbald, maar na-

dat hij rond de eeuwwisseling stopte 

omdat hij ging studeren ben ik jaren 

niet op de club geweest. ik denk wel 

tien jaar.’

in 2011 keerde de Bruijn terug. ‘Het 

ging destijds een beetje mis op de club 

en er moest een nieuw bestuur komen, 

dat onafhankelijk was van de historie. 

er waren nog wat gaten en via beken-

den van mij, die nog wel actief waren 

bij de club, kwamen ze toen bij mij uit. 

‘dik, jij gaat toch binnenkort stoppen 

met werken? We zoeken iemand met 

jouw kennis en kunde.’ ik ben gaan 

praten en heb de post interne zaken 

op me genomen. ik werd verantwoor-

delijk voor de accommodatie en later 

kwam daar het kledingplan bij.’

op het hoogtepunt was de Bruijn zo’n 

twintig tot dertig uur per week met 

de club bezig. ‘als je dat van te voren 

weet, zeg je geen ‘ja’, haha. Het groeit 

zo en alles viel een beetje samen. de 

kantine werd vernieuwd, nieuwe 

kleedkamers gebouwd en er moest 

kunstgras op het hoofdveld komen. 

en ik ben het type: als ik het doe, dan 

wil ik het goed doen. ik heb het met 

veel plezier gedaan, maar in 2017 ben 

ik bewust uit het bestuur gegaan en 

heb wat taken overgedragen. alleen 

hebben we nog altijd niet echt iemand 

die verantwoordelijk is voor de accom-

modatie, dus dat doe ik nog steeds 

een beetje.’

zonder officiële functie omschrijft de 

Bruijn zichzelf als ‘vliegende keeper’ 

van de accommodatie. ‘omdat ik 

lang verantwoordelijk ben geweest 

en nog niet al mijn taken heb kunnen 

overdragen, blijf ik op de achtergrond 

betrokken. ik heb toevallig net nieuwe 

doeltjes besteld voor de jeugd en ga 

zo checken of die in orde zijn. Het 

enige wat ik nog systematisch doe is 

op vrijdagmorgen aanwezig zijn bij de 

groep van Cor van ipenburg, die het 

sportpark speelklaar maakt voor het 

weekend. even nalopen of er nog iets 

nodig is en gezellig koffie drinken. dat 

hoort er uiteraard ook bij. deze club 

heeft met bijna tweeduizend leden 

een belangrijke functie in het dorp en 

het is mooi om daar als vrijwilliger je 

steentje aan bij te dragen. iedereen 

in Voorschoten die iets wil betekenen 

voor zijn omgeving, raad ik aan vrijwil-

liger te worden bij Voorschoten ‘97.’
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‘deze club heeft een belangrijke functie in het dorp’



ondernemers kunnen werk uit de club halen
SPonSorcommiSSiE / BUSinESS clUB

voorschoten ’97 heeft zo’n 2000 leden en is daarmee de grootste 
voetbalvereniging van Zuid Holland. ruim 4000 mensen bezoeken 
wekelijks het Sportpark adegeest. de clubwebsite wordt ruim 
40.000 keer per maand bezocht met zo’n 270.000 pageviews. Het 
is dus aantrekkelijk om sponsor van voorschoten ’97 te zijn. of 
zoals één van onze sponsoren het zegt: “voorschoten ’97 heeft 
een groot bereik en als ondernemer kun je werk uit de club halen.”

Voorschoten ‘97 heeft nu zo’n 150 

sponsoren. om alle plannen van de 

vereniging te kunnen realiseren, moet 

dat aantal omhoog. leden van de 

sponsorcommissie benaderen actief 

het bedrijfsleven, maar ook organisa-

ties in de zorg en onderwijs in Voor-

schoten en directe omgeving. als 

sponsor kunt u op verschillende ma-

nieren ‘aanwezig’ zijn op ons complex. 

rond het hoofdveld hangen zo’n 160 

reclameborden. er is nog ruimte voor 

nieuwe borden, ook op het terras. de 

website, Club. TV en het sponsorpor-

taal bieden goede mogelijkheden voor 

banners. sponsors van wedstrijdballen 

krijgen een naambord op een promi-

nente plaats in het clubhuis. aantrek-

kelijke mogelijkheden, mede omdat 

het eerste zaterdagelftal na promotie 

dit seizoen uitkomt in de eerste klasse. 

kledingplan

Voorschoten ’97 kent een eigen kle-

dingplan. sponsoren maken het mo-

gelijk dat ieder spelend lid een kleding-

pakket in bruikleen heeft, natuurlijk 

in de kleuren groen en geel. kleding-

sponsoren zijn Hoogvliet supermark-

ten, Mobiel.nl, Van der Valk/gouden 

leeuw, autobedrijf MCs samen met 

rijschool Van der Valk en Wout Ber-

gers sport. italiaans restaurant Fratelli 

is shirtsponsor van de zondagselectie. 

op de voorzijde van de shirts van de 

zaterdagselectie staat de Hartstichting, 

onderdeel van een maatschappelijk 

sponsorproject.  

Hartstichting

onze club wil haar (jeugd)leden een 

gezonde omgeving bieden voor de 

actieve sportbeoefening. daarvoor 

werken we samen met de Hartstich-

ting. ons sportcomplex is vrijwel rook-

vrij. naast onze mooie velden zijn er 

méér voorzieningen nodig voor onze 

voetballende leden. daarom organise-

ren we een sponsoractie, waarbij van 

iedere binnengekomen euro 25 cent 

naar de Hartstichting gaat. kijk op 

voorschoten97.nl/actiehartstichting. u 

betaalt heel gemakkelijk met ideal. 

de Business club

in de Business Club van Voorscho-

ten ‘97 ontmoeten ondernemers en 

andere geïnteresseerden elkaar in een 

sportieve sfeer en onder het genot van 

een hapje en een drankje. Voorscho-

ten ‘97 heeft een prima naam in de 

regio en is voortdurend op zoek naar 

een goede mix tussen sport en zaken 

doen. ook ontwikkelen we vanuit de 

Business Club initiatieven om de ver-

eniging in materiële zin te ondersteu-

nen. rond iedere thuiswedstrijd van 

zaterdag 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 le-

den van de Business Club vindt u voor 

de ingang van de Business Club en op 

onze website onder ‘sponsoring/Busi-

nessclub’. 

club van 100 Sponsortoernooi

Jaarlijks vindt op de avond vóór Hemel-

vaartsdag het ‘Club van 100 sponsor-

toernooi’ plaats. afgelopen mei was 

er met zeventien teams waaronder zes 

gemengde teams een record aantal 
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SPonSorcommiSSiE / BUSinESS clUB

deelnemers. de teams waren verdeeld 

over vier poules: één voor gemengde 

teams en drie voor de recreatieteams. 

Bij de gemengde teams werden de 

enthousiaste dames en heren van 

norlandia kinderopvang Voorschoten 

de winnaars. zij eindigden voor Pau-

lides & Partners. Bij de recreatieteams 

waren er drie poulewinnaars: e-instal-

laties, afdeling klantenservice en Van 

aken glashandel. na een spannende 

finale tussen de teams van e-installa-

ties van Wilko kurpershoek en afde-

ling klantenservice van robbert Vonk 

werd laatstgenoemd team uiteindelijk 

de winnaar. Het team van Bob van 

aken eindigde als derde. 

Evenementen 

We organiseren jaarlijks diverse eve-

nementen voor onze sponsoren, zoals 

een openingsfeest en het Club van 

100 sponsortoernooi. Bij voldoende 

belangstelling organiseren we jaarlijks 

een sponsorreis naar een wedstrijd van 

het nederlands elftal. zo gingen we 

afgelopen jaar met volle bus sponso-

ren naar nederland - duitsland in de 

Johan Cruijff arena met een diner 

onderweg. Het seizoen sluiten we af 

met een goedbezochte middag/avond 

voor onder andere sponsoren, selectie-

spelers, staf, aTC/JTC en de harde kern 

supporters van zaterdag en zondag,  

foto op de vorige pagina. op die avond 

worden ook de talenten en de spelers 

van het jaar bekendgemaakt. elders in 

deze gids leest u daarover méér.
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sponsor worden

Word ook sponsor van 

Voorschoten ’97. op onze 

website voorschoten97.nl 

vindt u onder ‘sponsoring’ 

diverse sponsormogelijkheden. 

onze accountmanagers 

luisteren goed naar uw 

wensen en komen samen 

met u tot een aantrekkelijk 

aanbod ‘op maat’. Mail naar 

sponsoring@voorschoten97.nl 

en we nemen snel contact 

met u op. 

Winnaar gemengde teams Norlandia kinderopvang Voorschoten

Winnaar recreatiepoule Afdeling Klantenservice



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
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club van 100
clUB van 100

Sinds 2009 bestaat binnen voorschoten ’97 de club van 100. deze club heeft zich ten doel gesteld 
gelden in te zamelen en deze volledig aan te wenden voor het realiseren van activiteiten en projecten 
die een meerwaarde hebben voor de vereniging voorschoten ’97. de gelden worden verkregen door 
de jaarlijkse bijdrage van de leden van de club van 100. 

leden van de Club van 100 kunnen bij de commissie 

voorstellen doen voor projecten en bijdragen voor evene-

menten. Belangrijk is dat het doel de gehele vereniging 

toekomt. Het is niet de bedoeling de vereniging te onder-

steunen in reguliere uitgaven zoals bestuurs- en adminis-

tratiekosten. Financiële ondersteuning van selecties maakt 

evenmin deel uit van onze doelstelling.

Het afgelopen seizoen heeft de Club van 100 weer een 

aantal projecten financieel ondersteund. de ‘vrijdagploeg’ 

is geholpen bij de aanschaf van onder meer een trekwagen 

en een heggenschaar met acculader. ook zijn nieuwe bal-

lenhengels, een elektrische ballenpomp en een nieuwe tv 

voor de kantine aangeschaft. 

daarnaast hebben we gezorgd voor de aanleg van een 

nieuw gazon en bestrating, waardoor ons sportpark er 

nog netter uitziet. en bij de rendierenloop, het ladies 

event en het Paastoernooi hebben we ook dit jaar gespon-

sord. We hopen met uw steun komend seizoen weer een 

aantal projecten te realiseren.

sponsoren zijn naar mening van de Club van 100 een on-

misbare factor binnen Voorschoten ’97. dat is de reden 

dat het sponsortoernooi, dat traditiegetrouw de woens-

dag voor Hemelvaart wordt gehouden, sinds het seizoen 

2017-2018 luistert naar de naam Club van 100 sponsor-

toernooi. een andere reden om de naamdrager te worden 

is om meer bekendheid te krijgen binnen de vereniging. 

Het lidmaatschap van de Club van 100 kan worden aan-

gegaan door een individueel persoon of een bedrijf, maar 

ook een vriendengroep en een elftal zijn uiteraard welkom 

als lid. Het spreekt voor zich dat de komst van nieuwe le-

den betekent dat de Club van 100 nog meer kan beteke-

nen 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 commissieleden 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
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.NL

Zoeterwoudseweg 11D 2321 GL - Leiden 
 071 - 532 34 50  info@autoxl.nl 

RUIM 250 OCCASIONS OP VOORRAAD!
OOK ZONDAG OPEN

AUTO XL XL
Enjoy the ride
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old stars walking Football
walking fooTBall

de jongste loot aan de voetbaltak van voorschoten ’97 is het walking football. dit is een snelgroeiende 
voetbalvorm voor 60-plussers. in  2013 is het overgewaaid uit Engeland. Het nationaal ouderenfonds 
en de Eredivisie c.v. startten toen een pilot bij een aantal eredivisieclubs, waaronder PSv en ado. 
inmiddels is het een volwaardige tak van de knvB en zijn er meer dan 300 clubs verspreid over 
heel nederland die het aanbieden. in voorschoten is men vorig jaar oktober, na een succesvolle 
welkomstclinic in september, begonnen met walking football.  

Walking football kent zeer sterke punten. door Walking foot-

ball  (ook wel oldstars Walking Football) ontmoet men elkaar 

en vaak is dat een ‘weerzien’  voor mensen die elkaar vroeger 

op de velden zagen. daarnaast brengt het ouderen in bewe-

ging, wat goed is voor de gezondheid. Ben je een fervent 

voetballer geweest, maar niet zo jong meer? of heb je wei-

nig of geen voetbalervaring maar wil je lekker bewegen. dan 

vind je  het zeker leuk om nog te voetballen! 

op een veld van ongeveer 20 bij 40 meter (bijna een kwart-

veld) spelen twee teams bestaande uit elk zes personen. zoals 

de naam ‘walking football’ al doet vermoeden: je mag bij het 

spel niet rennen en de bal mag niet boven heuphoogte ko-

men. geen slidings of fysiek contact, dus de kans op blessu-

res is veel kleiner.  een aantal overige regels gaat in onderling 

overleg. er is geen scheidsrechter, maar een spelbegeleider. 

deze staat niet in, maar langs het veld en grijpt enkel in wan-

neer de spelregels door de deelnemers worden overtreden. 

Bij Voorschoten ’97 hebben Jan Buist en koos de Bruijn reeds 

veel ervaring opgedaan op diverse WF-toernooien. 

inmiddels zijn er bij Voorschoten ’97 zo’n 20 mannen (maar 

vrouwen zijn ook van harte welkom!) actief bezig met Wal-

king Football. elke dinsdagmiddag (verzamelen vanaf half 

twee, start om twee uur)) komen we naar sportpark ade-

geest aan de Weddeloop in Voorschoten om, na een heerlijke 

warming-up en wat spelvormen, een lekkere partij te voetbal-

len. daarnaast zijn er regelmatig tournooien in de regio, waar 

Voorschoten ’97 een graag geziene gast is. komend seizoen 

willen we zelf ook een tournooi organiseren.

kom eens kijken, of beter nog neem je sportkleding 

mee en ervaar hoe leuk het is om weer een balletje te 

trappen en daarna gezellig een frisje/biertje te drinken 

met elkaar. info bij fred veldman (fa.veldman@gmail.

com), gerrit mol (ge.mol@planet.nl) of Hans verweij 

(hansverweij@xs4all.nl). voor algemene informatie 

over walking football kun je kijken op www.oldstars.nl
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Koos de Bruijn Jan Buist



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

Een verkeerd
hoofdkussen is

dodelijk vermoeiend 

Ervaar het verschil 
in elke ruimte

Lichtdesign

Treubstraat 13

2251 BT Voorschoten

06 23 976 112

info@licht-design.nl

www.licht-design.nl

Van goede verlichting heeft u jarenlang 
profijt. Wilt u weten hoe wij uw wensen voor 
verlichting kunnen realiseren? Neem vrijblijvend 
contact met ons op. Graag komen wij bij 
u langs om sfeer te proeven, de ruimte te 
bekijken en uw wensen te bespreken. 

Ervaar het verschil in elke ruimte  
met Lichtdesign.

Ook het adres 
voor spachtelputz

Stukadoorsbedrijf 
R. Nikic
Het adres voor 

al uw stukadoorswerk

Radovan Nikic

Langenhorststraat 13
2251 SM  Voorschoten
Tel.: 06-475 711 25
Fax: 071-5619412
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Jacqueline oerlemans, met heel het gezin 
betrokken bij Voorschoten ‘97

inTErviEw vriJwilligErS fam. oErlEmanS

Ze was de drijvende kracht achter de mini-league, regelde de materialen voor de teams, hielp in de 
clubshop en draaide mee in de businessclub. Jacqueline oerlemans was en is daarmee een van de 
meest veelzijdige vrijwilligers van voorschoten ‘97, met hulp van haar man luuk, dochter linda en 
zonen frank en Jurgen. 

‘Er is me weleens gekscherend ge-

vraagd: staat je bed op de club?’ 

Jacqueline oerlemans schiet er jaren 

later bijna weer van in de lach. ‘nou, 

het was bijna wel zo. alleen op vrijdag 

was ik er niet. Hoewel, soms kwam ik 

op vrijdag ook om in de hokken van 

de teams ballen en andere spullen te 

vervangen. dus eigenlijk was ik er alle 

dagen. Tja, zo gaat dat als je kinderen 

gaan voetballen. dan groei je daarin 

mee.’

Het begon voor Jacqueline - en ei-

genlijk ook voor de rest van het ge-

zin - toen zoon Jurgen op zevenjarige 

leeftijd lid werd van de club. ‘Hij be-

gon bij de F14 en wij gingen kijken’, 

herinnert Jacqueline zich vijftien jaar 

later. ‘Toen bleek er geen leider te zijn 

en dat heeft mijn man luuk opgepakt. 

daarna zijn Frank en linda ook gaan 

voetballen. We maakten er als ouders 

een sport van om ze op zaterdag alle 

drie te zien spelen. en ik dacht: de 

club doet zoveel voor ons, wat kan 

ik terugdoen? zo ben ik erin gerold.’ 

Jurgen, 22 inmiddels, voetbalt nog 

altijd bij Voorschoten ‘97 en is opge-

klommen tot de zondagselectie. luuk 

maakt foto’s voor de club, onder meer 

voor deze presentatiegids, en Jacque-

line is onlangs lid geworden van de 

kledingcommissie. Het is de zoveelste 

klus die ze oppakt. ‘ik heb jarenlang 

het materiaal geregeld. dan was ik er 

verantwoordelijk voor dat er genoeg 

ballen en trainingshesjes waren voor 

ieder team. ik heb ook in clubshop 

geholpen en in de businessclub. Én 

natuurlijk de mini-league.’ Het orga-

niseren van de mini-league was veruit 

de grootste taak van Jacqueline. ruim 

twaalf jaar was ze de drijvende kracht 

achter de zondagochtend waarop kin-

deren van vijf, zes jaar in kleine spel-

vormen kennismaakten met voetbal. 

‘op het hoogtepunt hadden we hon-

derd kinderen en ongeveer de helft 

stroomde door naar de jongste teams. 

Het leukste vind ik dat een paar van 

die jongetjes nu de stap maken naar 

de zaterdag- en zondagselectie.’ 

ze deed het niet alleen, benadrukt 

ze. ‘ik kon mijn eigen kinderen altijd 

om hulp vragen. linda wilde helpen 

en Frank is bij aardig wat wedstrijdjes 

in de mini-league scheidsrechter ge-

weest. en Jurgen was ook scheidsrech-

ter en daarna veldcoördinator. Hij was 

een jaar of acht en twee turven hoog. 

sommige kinderen waren anderhalve 

kop groter dan hij. en mondiger. Maar 

dat maakte Jurgen niet uit. Hij heeft 

het altijd met plezier gedaan.’

de jaren bij de mini-league waren 

voor Jurgen misschien wel dé inspira-

tie om later jeugdtrainer te worden. 

‘die jongste kinderen zijn het leukst, 

want die leren het snelst. dat merkte 

ik al bij de mini-league’, zegt hij er zelf 

over. ‘ik denk dat ik mijn moeder zo’n 

zeven, acht jaar geholpen heb en de 

afgelopen jaren ben ik verder gegaan 

als jeugdtrainer. en dit seizoen weer. 

naast dat ik in de zondagselectie speel, 

train ik de Jo9 1. zo blijf ik altijd be-

zig met Voorschoten ’97, net als mijn 

ouders.’
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‘die jongetjes van de mini-league gaan nu naar 
de zaterdag- en zondagselectie’



 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

sponsor Man oF the Matchsponsor Man oF the Match
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Kampioenswedstrijd 1e zaterdag
foTocollagE
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G. Besuyen Rijwielspecialist

Voorstraat 13

2251 BL  Voorschoten

Tel: (071) 561 27 02

info@gbesuyen.nl

www.gbesuyen.nl

sponsor pupil Van de weeK

 071 - 362 64 77
06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Kalkoenstraat 2 | 2252 VW Voorschoten

APK keuringen | Onderhoud

Alle merken

Reparaties | Occasions

 071 - 362 64 77
06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Kalkoenstraat 2 | 2252 VW Voorschoten

APK keuringen | Onderhoud

Alle merken

Reparaties | Occasions

Kledingsponsor Voorschoten ’97

Kledingsponsor Voorschoten ’97

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

*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.

Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!*

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

 071 - 362 64 77
06 5589 1111

info@garagebedrijfmcs.nl

Kalkoenstraat 2 | 2252 VW Voorschoten

APK keuringen | Onderhoud

Alle merken

Reparaties | Occasions
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zaterdag en zondag tegenstanders
TEgEnSTandErS
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tegenstanders zaterdag
Brielle
geuzenpark 2
3237 kn Vierpolders
Tel.: 0181 820 180
www.vvbrielle.nl

BvcB
sporthoekpad 1
2661 gV Bergschenhoek
Tel.: 010 522 5484
www.bvcb.nl

Sv die Haghe
Wijndaelerweg 9
2554 Bz ‘s-gravenhage
Tel.: 070 - 323 51 78
www.svdiehaghe.n

forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Tel.: 070 386 4302
www.forumsport.nl

Sv Heinenoord
Tienvoet 4
3274 Bn Heinenoord
Tel.: 0186 601 398
www.svheinenoord.nl

Sv Honselersdijk
strijphorst 2
2675 Wn Honselersdijk
Tel.: 0174 626 272
www.svhonselersdijk.nl

neptunus-Schiebroek
Hazelaarweg 40
3053 PM rotterdam
010 422 4588
www.nepunus-schiebroek.nl

Sv nootdorp
de Poort 8
2631 PT nootdorp
Tel.: 015 310 9726
www.svnootdorp.nl

Sv Poortugaal
albrandswaardseweg 84a
3172 XC Poortugaal
Tel.: 010 501 7798
www.svpoortugaal.nl

rvvH
sportlaan 12
2982 sn ridderkerk
Tel.: 0180 428 141
www.rvvh.nl

vv SHo
langeweg 18
3262 le oud-Beijerland
Tel.: 0186 613 053
www.vvsho.nl

vElo
noordweg 26
2291 ee Wateringen
Tel.: 0174 292 779
www.velovoetbal.nl

XerxesdZB
igor stravinskisingel 1
3069 Ma rotterdam
Tel.: 010 455 8609
www.xerxesdzb.nl

tegenstanders zondag
fc aalsmeer
Beethovenlaan 120
1431 Wz aalsmeer
Tel.: 0297 321 587
www.fcaalsmeer.nl

alliance ‘22
zeedistelweg 2
2015 kT Haarlem
Tel.: 023 524 4057
www.alliance22.nl

Bloemendaal
Bergweg 5
2061 kB Bloemendaal
Tel.: 023 537 5300
www.bvcbloemendaal.nl

de kennemers
adrichemlaan 3
1947 kX Beverwijk 
Tel.: 0251 231 997
www.dekennemers.nl

nicolaas Boys
Willem Pieter speelmanweg 1a
2441 Ca nieuwveen
Tel.: 0172 538 577
www.nicolaasboys.nl

van nispen
sportlaan 31
2191 XH de zilk
Tel.: 0252 518 112
www.van-nispen.nl 

rkdES
Wim kan dreef 4
1433 HM kudelstaart
Tel.: 0297 321 548
www.rkdes.nl

Sv Spaarnwoude
ringweg 12a
2064 ke spaarndam
Tel.: 023 537 2904
www.svspaarnwoude.nl

Sporting leiden
smaragdlaan 97
2332 JP leiden
Tel.: 071 531 16 53
www.sportingleiden.nl

vSv
Hofgeesterweg 14
1991 ad Velserbroek
Tel.: 023 537 3320
www.vsv1912.nl

vvH/velserbroek
Van der aartweg 12
2026 zl Haarlem
Tel.: 023 537 6973
www.vvhvelserbroek.nl

Sv wvc
sportpad 11
2371 PP roelofarendsveen
Tel.: 071 331 2080
www.sv-wvc.nl 

vv Zwanenburg
Populierenlaan 44
1161 sP zwanenburg
Tel.: 020 497 4549
www.vvzwanenburg.nl
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SElEcTiE
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zondag
SElEcTiE
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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

sea
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programma zaterdag 1e klasse b
Programma ZaTErdag 2019-2020

21 september 2019 
BVCB - sV nootdorp
sV die Haghe - VV Brielle
Forum sport - VV sHo
sV Heinenoord - Velo
sV Poortugaal - XerxesdzB
rVVH - neptunus-schiebroek
voorschoten ‘97 - sV Honselersdijk

28 september 2019 
VV Brielle - rVVH
sV Honselersdijk - Forum sport
neptunus-schiebroek - BVCB
sV nootdorp - sV Poortugaal
VV sHo - voorschoten ‘97
Velo - sV die Haghe
XerxesdzB - sV Heinenoord

5 oktober 2019 
sV die Haghe - sV nootdorp
Forum sport - XerxesdzB
sV Honselersdijk - sV Poortugaal
rVVH - sV Heinenoord
VV sHo - BVCB
Velo - VV Brielle
voorschoten ‘97 - neptunus-schiebroek

12 oktober 2019 
BVCB - sV die Haghe
sV Heinenoord - voorschoten ‘97
neptunus-schiebroek - sV Honselersdijk
sV nootdorp - VV sHo
sV Poortugaal - Velo
rVVH - Forum sport
XerxesdzB - VV Brielle

19 oktober 2019 
VV Brielle - neptunus-schiebroek
sV die Haghe - rVVH
Forum sport - sV Poortugaal
sV Honselersdijk - sV nootdorp
VV sHo - sV Heinenoord
Velo - BVCB
voorschoten ‘97 - XerxesdzB

26 oktober 2019 
BVCB - VV Brielle
sV die Haghe - Forum sport
sV Heinenoord - sV Honselersdijk
neptunus-schiebroek - Velo
sV nootdorp - XerxesdzB
sV Poortugaal - VV sHo
rVVH - voorschoten ‘97

2 november 2019 
VV Brielle - sV Poortugaal
Forum sport - sV Heinenoord
sV Honselersdijk - sV die Haghe
VV sHo - rVVH
Velo - sV nootdorp
voorschoten ‘97 - BVCB
XerxesdzB - neptunus-schiebroek

9 november 2019 
VV Brielle - VV sHo
BVCB - sV Honselersdijk
sV Heinenoord - sV die Haghe
neptunus-schiebroek - Forum sport
sV nootdorp - rVVH
sV Poortugaal - voorschoten ‘97
XerxesdzB - Velo

23 november 2019 
sV die Haghe - neptunus-schiebroek
Forum sport - voorschoten ‘97
sV Heinenoord - sV Poortugaal
sV Honselersdijk - XerxesdzB
sV nootdorp - VV Brielle
rVVH - BVCB
VV sHo - Velo

30 november 2019 
VV Brielle - sV Heinenoord
BVCB - Forum sport
neptunus-schiebroek - sV nootdorp
sV Poortugaal - rVVH
Velo - sV Honselersdijk
voorschoten ‘97 - sV die Haghe
XerxesdzB - VV sHo

7 december 2019 
sV die Haghe - sV Poortugaal
Forum sport - sV nootdorp
sV Heinenoord - BVCB
sV Honselersdijk - VV Brielle
rVVH - XerxesdzB
VV sHo - neptunus-schiebroek
voorschoten ‘97 - Velo

14 december 2019 
VV Brielle - Forum sport
neptunus-schiebroek - sV Heinenoord
sV nootdorp - voorschoten ‘97
sV Poortugaal - BVCB
VV sHo - sV Honselersdijk
Velo - rVVH
XerxesdzB - sV die Haghe

25 januari 2020 
BVCB - XerxesdzB
sV die Haghe - VV sHo
Forum sport - Velo
sV Heinenoord - sV nootdorp
sV Poortugaal - neptunus-schiebroek
rVVH - sV Honselersdijk
voorschoten ‘97 - VV Brielle

1 februari 2020 
VV Brielle - BVCB
sV Honselersdijk - voorschoten ‘97
neptunus-schiebroek - rVVH
sV nootdorp - sV die Haghe
VV sHo - Forum sport
Velo - sV Heinenoord
XerxesdzB - sV Poortugaal

8 februari 2020 
VV Brielle - XerxesdzB
BVCB - Velo
sV die Haghe - sV Honselersdijk
Forum sport - neptunus-schiebroek
sV Heinenoord - VV sHo
sV Poortugaal - sV nootdorp
voorschoten ‘97 - rVVH

15 februari 2020 
sV Honselersdijk - sV Heinenoord
neptunus-schiebroek - voorschoten ‘97
sV nootdorp - BVCB
rVVH - sV die Haghe
VV sHo - VV Brielle
Velo - sV Poortugaal
XerxesdzB - Forum sport

7 maart 2020 
VV Brielle - Velo
BVCB - neptunus-schiebroek
Forum sport - sV die Haghe
sV Heinenoord - rVVH
sV Poortugaal - sV Honselersdijk
voorschoten ‘97 - VV sHo
XerxesdzB - sV nootdorp

14 maart 2020 
sV die Haghe - sV Heinenoord
sV Honselersdijk - BVCB
neptunus-schiebroek - VV Brielle
rVVH - sV nootdorp
VV sHo - sV Poortugaal
Velo - XerxesdzB
voorschoten ‘97 - Forum sport

21 maart 2020 
BVCB - voorschoten ‘97
sV die Haghe - XerxesdzB
Forum sport - sV Honselersdijk
sV Heinenoord - neptunus-schiebroek
sV nootdorp - Velo
sV Poortugaal - VV Brielle
rVVH - VV sHo

28 maart 2020 
VV Brielle - sV nootdorp
sV Honselersdijk - rVVH
neptunus-schiebroek - sV Poortugaal
VV sHo - sV die Haghe
Velo - Forum sport
voorschoten ‘97 - sV Heinenoord
XerxesdzB - BVCB

4 april 2020 
BVCB - sV Poortugaal
sV die Haghe - voorschoten ‘97
Forum sport - VV Brielle
sV Heinenoord - XerxesdzB
sV Honselersdijk - VV sHo
sV nootdorp - neptunus-schiebroek
rVVH - Velo

18 april 2020 
VV Brielle - sV Honselersdijk
BVCB - VV sHo
Forum sport - rVVH
sV nootdorp - sV Heinenoord
sV Poortugaal - sV die Haghe
Velo - neptunus-schiebroek
XerxesdzB - voorschoten ‘97

25 april 2020 
sV die Haghe - BVCB
sV Heinenoord - Forum sport
sV Honselersdijk - Velo
neptunus-schiebroek - XerxesdzB
rVVH - VV Brielle
VV sHo - sV nootdorp
voorschoten ‘97 - sV Poortugaal

9 mei 2020 
VV Brielle - voorschoten ‘97
BVCB - sV Heinenoord
neptunus-schiebroek - sV die Haghe
sV nootdorp - sV Honselersdijk
sV Poortugaal - Forum sport
Velo - VV sHo
XerxesdzB - rVVH

6 mei 2020 
sV die Haghe - Velo
Forum sport - BVCB
sV Heinenoord - VV Brielle
sV Honselersdijk - neptunus-schiebroek
rVVH - sV Poortugaal
VV sHo - XerxesdzB
voorschoten ‘97 - sV nootdorp

23 mei 2020
VV Brielle - sV die Haghe
BVCB - rVVH
neptunus-schiebroek - VV sHo
sV nootdorp - Forum sport
sV Poortugaal - sV Heinenoord
Velo - voorschoten ‘97
XerxesdzB - sV Honselersdijk 
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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
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programma zondag 3e klasse a
Programma Zondag 2019-2020

22 september 2019 
FC aalsmeer - sV WVC
alliance ‘22 - Bloemendaal
rkdes - voorschoten ‘97
sV spaarnwoude - nicolaas Boys
VsV - Van nispen
VVH/Velserbroek - sporting leiden
VV zwanenburg - de kennemers
 
29 september 2019 
Bloemendaal - VVH/Velserbroek
de kennemers - rkdes
nicolaas Boys - FC aalsmeer
Van nispen - sV spaarnwoude
sporting leiden - alliance ‘22
voorschoten ‘97 - VsV
sV WVC - VV zwanenburg

6 oktober 2019 
FC aalsmeer - voorschoten ‘97
alliance ‘22 - Van nispen
Bloemendaal - rkdes
nicolaas Boys - sV WVC
sporting leiden - VsV
VVH/Velserbroek - de kennemers
VV zwanenburg - sV spaarnwoude

13 oktober 2019 
de kennemers - sporting leiden
Van nispen - sV WVC
rkdes - FC aalsmeer
sV spaarnwoude - VVH/Velserbroek
voorschoten ‘97 - Bloemendaal
VsV - nicolaas Boys
VV zwanenburg - alliance ‘22
 
20 oktober 2019 
FC aalsmeer - VV zwanenburg
alliance ‘22 - VsV
Bloemendaal - sV spaarnwoude
nicolaas Boys - rkdes
sporting leiden - voorschoten ‘97
VVH/Velserbroek - Van nispen
sV WVC - de kennemers

27 oktober 2019 
FC aalsmeer - alliance ‘22
de kennemers - nicolaas Boys
rkdes - sV WVC
sV spaarnwoude - sporting leiden
voorschoten ‘97 - Van nispen
VsV - Bloemendaal
VV zwanenburg - VVH/Velserbroek

3 november 2019 
alliance ‘22 - sV spaarnwoude
Bloemendaal - VV zwanenburg
nicolaas Boys - voorschoten ‘97
Van nispen - de kennemers
sporting leiden - FC aalsmeer
VVH/Velserbroek - rkdes
sV WVC - VsV

10 november 2019 
de kennemers - alliance ‘22
Van nispen - nicolaas Boys
rkdes - sporting leiden
sV spaarnwoude - FC aalsmeer
voorschoten ‘97 - VV zwanenburg
VsV - VVH/Velserbroek
sV WVC - Bloemendaal

24 november 2019 
FC aalsmeer - de kennemers
alliance ‘22 - VVH/Velserbroek
Bloemendaal - nicolaas Boys
sV spaarnwoude - VsV
sporting leiden - Van nispen
voorschoten ‘97 - sV WVC
VV zwanenburg - rkdes

1 december 2019 
de kennemers - voorschoten ‘97
nicolaas Boys - sporting leiden
Van nispen - Bloemendaal
rkdes - alliance ‘22
VsV - VV zwanenburg
VVH/Velserbroek - FC aalsmeer
sV WVC - sV spaarnwoude

8 december 2019 
FC aalsmeer - VsV
alliance ‘22 - voorschoten ‘97
Bloemendaal - de kennemers
sV spaarnwoude - rkdes
sporting leiden - sV WVC
VVH/Velserbroek - nicolaas Boys
VV zwanenburg - Van nispen

15 december 2019 
Bloemendaal - sporting leiden
de kennemers - sV spaarnwoude
nicolaas Boys - VV zwanenburg
Van nispen - FC aalsmeer
voorschoten ‘97 - VVH/Velserbroek
VsV - rkdes
sV WVC - alliance ‘22

26 januari 2020 
FC aalsmeer - Bloemendaal
alliance ‘22 - nicolaas Boys
rkdes - Van nispen
sV spaarnwoude - voorschoten ‘97
VsV - de kennemers
VVH/Velserbroek - sV WVC
VV zwanenburg - sporting leiden

2 februari 2020 
Bloemendaal - alliance ‘22
de kennemers - VV zwanenburg
nicolaas Boys - sV spaarnwoude
Van nispen - VsV
sporting leiden - VVH/Velserbroek
voorschoten ‘97 - FC aalsmeer
sV WVC - rkdes

9 februari 2020 
FC aalsmeer - sporting leiden
alliance ‘22 - de kennemers
rkdes - nicolaas Boys
sV spaarnwoude - Bloemendaal
VsV - voorschoten ‘97
VVH/Velserbroek - VV zwanenburg
sV WVC - Van nispen

16 februari 2020 
Bloemendaal - sV WVC
de kennemers - VVH/Velserbroek
nicolaas Boys - VsV
Van nispen - alliance ‘22
sporting leiden - sV spaarnwoude
voorschoten ‘97 - rkdes
VV zwanenburg - FC aalsmeer

8 maart 2020 
alliance ‘22 - FC aalsmeer
Van nispen - voorschoten ‘97
rkdes - de kennemers
sV spaarnwoude - VV zwanenburg
VsV - sporting leiden
VVH/Velserbroek - Bloemendaal
sV WVC - nicolaas Boys

15 maart 2020 
FC aalsmeer - sV spaarnwoude
Bloemendaal - VsV
de kennemers - sV WVC
nicolaas Boys - Van nispen
sporting leiden - rkdes
VVH/Velserbroek - alliance ‘22
VV zwanenburg - voorschoten ‘97

22 maart 2020 
FC aalsmeer - Van nispen
alliance ‘22 - sporting leiden
rkdes - VVH/Velserbroek
sV spaarnwoude - de kennemers
voorschoten ‘97 - nicolaas Boys
VsV - sV WVC
VV zwanenburg - Bloemendaal

29 maart 2020 
Bloemendaal - FC aalsmeer
de kennemers - VsV
nicolaas Boys - alliance ‘22
Van nispen - rkdes
sporting leiden - VV zwanenburg
VVH/Velserbroek - sV spaarnwoude
sV WVC - voorschoten ‘97

5 april 2020 
FC aalsmeer - VVH/Velserbroek
alliance ‘22 - sV WVC
rkdes - VsV
sV spaarnwoude - Van nispen
sporting leiden - Bloemendaal
voorschoten ‘97 - de kennemers
VV zwanenburg - nicolaas Boys

19 april 2020 
alliance ‘22 - VV zwanenburg
nicolaas Boys - de kennemers
Van nispen - VVH/Velserbroek
rkdes - Bloemendaal
voorschoten ‘97 - sV spaarnwoude
VsV - FC aalsmeer
sV WVC - sporting leiden

26 april 2020 
FC aalsmeer - rkdes
Bloemendaal - voorschoten ‘97
de kennemers - Van nispen
sV spaarnwoude - alliance ‘22
sporting leiden - nicolaas Boys
VVH/Velserbroek - VsV
VV zwanenburg - sV WVC

10 mei 2020 
de kennemers - FC aalsmeer
nicolaas Boys - Bloemendaal
Van nispen - VV zwanenburg
rkdes - sV spaarnwoude
voorschoten ‘97 - sporting leiden
VsV - alliance ‘22
sV WVC - VVH/Velserbroek

17 mei 2020 
FC aalsmeer - nicolaas Boys
alliance ‘22 - rkdes
Bloemendaal - Van nispen
sV spaarnwoude - sV WVC
sporting leiden - de kennemers
VVH/Velserbroek - voorschoten ‘97
VV zwanenburg - VsV

24 mei 2020 
de kennemers - Bloemendaal
nicolaas Boys - VVH/Velserbroek
Van nispen - sporting leiden
rkdes - VV zwanenburg
voorschoten ‘97 - alliance ‘22
VsV - sV spaarnwoude
sV WVC - FC aalsmeer
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THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN
SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

OPENINGSTIJDEN | MA T/M ZA 9:30 - 17:00  
Wil je liever in de avond? geen probleem laat het ons weten!

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Omdat iedere huid uniek is, en de behoeften van de huid van tijd 
tot tijd verschillen, werken we met behandelingen en huidverzorg-
ing advies op maat. Iedere behandeling en advies begint met een 
Face Mapping huidanalyse om vast te stellen wat jouw huid op 
dat moment nodig heeft. Je kan zelf bepalen hoe lang je behan-
deld wil worden en jouw geboekte tijd kan naar eigen keus en op 

basis van ons advies ingevuld worden. Wanneer de huid in 
contact komt met Dermalogica dan gebeurt er iets bijzonders, 

de betekenis van een mooie en gezonde huid verandert.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van 
het VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

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 
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Meiden- en damesvoetbal razend populair
mEidEnvoETBal

onze club kent inmiddels een flinke damesafdeling. maar wist u dat voorschoten ’97 ver voor de 
fusie ook al een succesvolle damestak binnen de vereniging had! Even wat historie.

Het begon op 15 mei 1970 als geintje tijdens een veteranen-

toernooi: leo rodenburg was een als vrouw verklede scheids-

rechter en een team van de ‘randstad lady’s’ bestond uit zus-

sen en schoonzussen van de familie den Hollander. Het eerste 

damesvoetbalelftal bij randstad sport was een feit. er werd 

serieus getraind onder leiding van onder andere leen kuijt en 

arie Pieter de Jong. de eerste competitie was in 1972 en het 

elftal werd meteen kampioen van de afdeling leiden. rond 

april 1974 werd er een regionaal knVB-elftal samengesteld 

met een groot aantal speelsters vanuit Voorschoten, waaron-

der annie en Corrie den Hollander, Marion de groot, Marjan 

konings en Henny steensma. Marion de groot en Corrie den 

Hollander kregen zelfs een uitnodiging voor het nederlands 

dameselftal!

gestage groei

Begin jaren tachtig kwam het meisjesvoetbal. Moeders moes-

ten praten als Brugman om hun dochters in een team te krij-

gen. enkele namen uit die tijd waren sandra en ingrid Buist, 

Cora Vis, Monique den ambtman en sandra kastelein. in 

de gloriejaren eind ‘80 / begin ‘90 kende de club twee da-

meselftallen en twee meisjeselftallen, maar ook een dames-

zaalvoetbalteam ‘de zwarte Wolf’, dat zelfs nog kampioen 

werd. Tussen 1997 en 2015 heeft de club ieder jaar wel een 

paar meidenteams en zijn er tussen de veertig en zeventig 

leden. in het seizoen 2015-2016, als Tonnie van genugten 

en Jacco scholts de meidencoördinatie overnemen van robin 

Menning, begint de groei pas echt.  

waardering

na een vriendinnentraining en een flyeractie bij het school-

voetbal telt de club binnen een jaar zo’n zeven of acht teams 

en rond de honderd leden. Mede door het europees kam-

pioenschap van de oranjeleeuwinnen in 2017 zet de groei 

door. al snel telt de club ook drie 7x7 vrouwenteams en 

wordt het ‘Meisjes onder 9’ voetbal gelanceerd. oudere mei-

den trainen/coachen de jongsten weer, helpen achter de bar 

of worden scheidsrechter. ouders voelen zich betrokken bij 

de club en het bestuur spreekt waardering uit voor de goede 

organisatie en participatie van de damestak. er wordt ook 

hard aan de opleiding binnen de trainersstaf van de meiden-

afdeling gewerkt. in twee jaar slagen vijftien trainers voor ver-

schillende cursussen. ook komend seizoen begint een aantal 

trainers aan de Juniorentrainerscursus en gaat de club stude-

rende trainers financieel belonen. 

Plezier 

gezelligheid is vaak het belangrijkste en plezier staat bij de 

meeste teams voorop. Voor de fanatiekere meiden zijn er 

teams die op een hoger niveau spelen en meidenteams in 

de jongenscompetitie. de echte talenten komen in de jon-

gensselectieteams en ontwikkelen zich zo goed dat de BVo-

clubs uit de regio interesse tonen. Voorbeelden zijn Paola en 

Babette van Veen (nederlands elftal o15, o16, o17 en ado 

vrouwen) en Maaike van klink, lisa guyt en lis rijsbergen 

die momenteel meedoen bij de beloften van ado-Vrouwen.

Het komende seizoen zijn er weer meiden die in de jongens-

selectie uitkomen. kim scholts gaat keepen bij de Jo15-1, 

die Hoofdklasse spelen. robine kist, die ook bij de knVB se-

lectieteams meetraint, gaat bij de Jo12-selectie meedraaien. 

de Mo13-1 speelt Hoofdklasse en doet een gooi naar een 

kampioenschap. Twee Mo17 teams komen beide uit in de 

eerste klasse. 

270 vrouwelijke leden

Bij de start van het seizoen 2019-2020 telt de club bijna 270 

vrouwelijke leden, met veertien jeugdteams en zes senioren-

teams. daar zijn de huidige coördinatoren van het meiden-

voetbal, annelies den outer en Jacco scholts, heel erg trots 

op! 
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Verhoog’s bakkerij, altijd iets bijzonders
inTErviEw mET SPonSor

drie generaties verhoog bakken en verkopen al 95 jaar brood in voorschoten en daarbuiten. Het 
begon allemaal in de Treubstraat, nog steeds de hoofdvestiging met de bakkerij erachter. verhoog’s 
Bakkerij en voorschoten ’97 werken al heel lang samen. denk aan het verhoog’s oliebollen-toernooi 
en het fornax sportbrood voor de nieuwe atletiekbaan.

“Mijn opa en oma zijn in 1924 in de 

Treubstraat begonnen”, vertelt direc-

teur/eigenaar Christiaan Verhoog. “in 

die tijd waren er wel vijftien bakkers in 

Voorschoten en werd het brood ook 

nog bij de mensen thuis gebracht. 

Mijn vader opende begin jaren ‘60 

een bakkerswinkel aan de Van Beet-

hovenlaan. ik ben officieel begonnen 

in 1991 en inmiddels hebben we vijf 

winkels: twee in Voorschoten en ver-

der winkels in den Haag, Wassenaar 

en leiden.”

natuurlijke broden

Verhoog’s Bakkerij onderscheidt zich 

door een breed, hoogstaand en bij-

zonder aanbod van producten. na-

tuurlijk brood in vele soorten, dat al-

lemaal vers in de eigen bakkerij wordt 

gemaakt. granen, bloem, desem en 

mout komen van eigen leveranciers. 

allemaal natuurlijke grondstoffen zon-

der toevoegingen. Vakmensen, mo-

derne ovens en goede mengmachines 

doen de rest. alleen zo krijg je de na-

tuurlijke broden waar Verhoog zo trots 

op is. echte bakkers houden van vroeg 

opstaan. ze beginnen bij Verhoog om 

half een ’s nachts te bakken. zo’n vier 

uur later komen de eerste broden uit 

de oven. iemand die ’s ochtends vroeg 

brood koopt, krijgt dus een product 

dat nooit ouder is dan vier uur. Tot 

circa tien uur wordt brood in verschil-

lende rondes gebakken. Je koopt dus 

de hele dag door vers brood.

Bijzonder speltbrood

in Voorschoten wordt volkorenbrood 

het meest verkocht, vezelrijk, gezond 

en lekker. Het méérgranenbrood heeft 

een bijzondere eigen samenstelling. 

Verhoog is trots op z’n speltbrood. 

“ieder speltbrood is op desembasis ge-

maakt en bevat geen lactose. Het bio-

logische speltgraan komt rechtstreeks 

van de teler. dit puur natuur brood 

is ideaal voor mensen die aan de lijn 

doen en toch niet snel honger willen 

krijgen.”

Breed aanbod

Wie weleens bij Verhoog komt, weet 

dat het aanbod veel groter is dan 

brood alleen. specialiteiten zijn de 

saucijzenbroodjes en de bekende tom-

poucen met een speciale gele room. 

Christiaan verzint regelmatig nieuwe 

dingen. “soms een beetje vreemde. 

Het is mijn eigen vaktrots. ik doe dat 

bewust om te laten zien wat we nog 

meer kunnen. denk aan de manda-

rijngebakjes en de citroentaart. die 

maken we vanuit de basis met 100% 

sap. dat is echt patisseriewerk. ”ik heb 

daar eigen mensen voor en leer er zelf 

ook nog van. en soms bedenken we 

producten die we maar af en toe aan-

bieden.”

Taarten op maat

Het loont de moeite eens op de uitge-

breide website van Verhoog te kijken. 

Met zo’n 160 stuks is het aanbod van 

taarten en vlaaien uniek. Voor iedere 

gelegenheid is er een taart op maat. 

Veel mensen bestellen hun taarten via 

de website en halen ze in de winkel 

op. Trouwe klanten die punten sparen 

met hun klantenpas hebben jaarlijks 

één taart gratis. opvallend zijn ook de 

kant en klare lunches die Verhoog via 

de website aanbiedt. Heel wat bedrij-

ven maken er al gebruik van.

Bindende factor

over het waarom van sponsoring is 

Christiaan Verhoog heel duidelijk. 

“Voorschoten ’97 is net als Forescate 

een belangrijke club voor de gemeen-

te. een bindende factor. Veel men-

sen van Voorschoten ’97 komen op 

de Beethovenlaan in de winkel. een 

sterke club kweekt een community in 

het dorp. de leden gaan met elkaar 

stappen en leuke dingen doen. We 

zijn al sponsor van ruim voor de fusie. 

als een club klant bij je is, moet je er 

ook wat tegenover stellen. We hebben 

een reclamebord, leveren de oliebollen 

voor het Verhoog’s oliebollen-toernooi 

en met de atletiek hebben we een 

speciaal brood ontwikkeld. Van ieder 

verkocht Fornax sportbrood ging 75 

cent naar de realisatie van de nieuwe 

kunststof atletiekbaan.”

www.verhoog.com
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prijswinnaars rabo bekers
JEUgd

na afloop van het op 16 juni gehouden 
raBo/familietoernooi zijn drie bijzondere 
prijzen uitgereikt, beschikbaar gesteld door 
de rabobank. de prijzen zijn uitgereikt door 
Tonnie van genugten in aanwezigheid van 
twee vertegenwoordigers van de rabobank, 
rob Joosten en Esther remmerswaal.

de prijswinnaars van het seizoen 2018/2019:
Jeugdscheidsrechter van het jaar - maurice Plandsoen

als verdediger van het Jo15-3 elftal heeft Maurice zich be-

wezen in de competitie en op toernooien in Barcelona en in 

nederland. als kampioen hebben ze het seizoen beëindigd 

en dit is voor Maurice dus een dubbele prijs. Maar hij heeft 

zich het hele seizoen niet alleen ingezet voor zijn elftal. Hij 

heeft zich het hele jaar ook laten gelden als scheidsrechter 

voor de club. eind 2018 sloot Maurice het jaar af met het 

behalen van zijn knVB diploma clubscheidsrechter. na de 

winterstop heeft hij ieder weekend de wedstrijden gefloten 

van de Jo13 tot de Jo15. We kennen Maurice als een fijne 

jongen die zich graag inzet voor de club en als scheidsrechter 

eerlijk en enthousiast fluit. Menig elftal heeft inmiddels erva-

ren hoe het is een onpartijdige scheidsrechter te hebben die 

de regels goed en correct hanteert. Maurice heeft het meer 

dan verdiend om dit jaar Jeugdscheidsrechter van het jaar te 

zijn. Het lijkt een familietraditie te worden, waarvan we horen 

dat ie wordt voortgezet!

Jeugdvrijwilligers van het jaar -

richard van der Peet en marco Berg

ze zijn niet alleen actief voor de jeugd, maar ook voor de 

senioren. Toch is de prijs voor Jeugdvrijwilliger van het jaar 

voor de materiaalcommissiemannen richard van der Peet en 

Marco Berg. Met wervelwindachtige allure is een nieuwe ma-

teriaalcommissie dit jaar gestart met een veelomvattend plan 

om alle teams van voldoende en goed materiaal te voorzien. 

Met nieuwe ballenhengels, ballenpompen, en - na een fan-

tastische sponsoractie - 34 ballenkarren, is dit seizoen al veel 

bereikt. We kijken ernaar uit om ook de verdere uitwerking 

van het materiaalbeleid te ervaren en hopen dan ook niet dat 

deze prijs ze al op hun lauweren laat rusten.

fair Play cup - mo13-3

de Mo13-3 had het zwaar dit seizoen. als eerstejaars team 

kwamen ze veelal tweedejaars teams tegen in de najaars-

competitie. Met dubbele cijfers verloren de meiden soms van 

ervaren Mo13-1 teams, maar het spelplezier en de gezellig-

heid in het team leden er gelukkig niet onder. de vreugde 

was dan ook enorm toen de dames op 1 december uit bij 

oegstgeest hun eerste overwinning pakten! Het werd 0-5 en 

het was er nog lang onrustig.

in de voorjaarsreeks werd duidelijk dat de meiden hard werk-

ten om beter te worden. Helaas nog wel steeds veel verlies-

partijen, maar ditmaal met ‘normale’ uitslagen, waarbij soms 

een gelijkspel meer verdiend was. Het aantal tegendoelpun-

ten halveerde zelfs! Helaas ontmoette het team ook een 

erg vervelende tegenstander in schiedam. diverse speelsters 

moesten geblesseerd het veld verlaten. gelukkig bleven de 

meiden in zichzelf geloven en wisten de coaches Marco 

Berg en Peter van noort ze op te peppen voor de volgende 

wedstrijden. deze spirit en het doorzettingsvermogen waren 

doorslaggevend om deze gezellige meiden van de Mo13-3 

te huldigen voor de Fair Play cup!
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in vertrouwde handen

Wij wensen Voorschoten ’97 weer een goed seizoen!

Schildersbedrijf Zitman & Co B.V.
Industrieweg 32 • Voorschoten
Kijk ook op: www.zitman-schilders.nl
Bel 071 561 29 15 voor een offerte

Voorstraat 55A
2251BM Voorschoten

Telefoon 071 - 710 74 02
www.compleetit.nl 



43

Veel winnaars op nieuw familietoernooi
familiEToErnooi JEUgd

liefst zes poulewinnaars, heel veel blije kinderen en een bijzonder sfeervolle ochtend op Sportpark 
adegeest. op zondag 16 juni was het eerste familietoernooi van voorschoten ’97 een groot succes. 
gezellig een paar wedstrijden voetballen door teams die zijn samengesteld uit familieleden.

Het was ’s ochtends meteen al een 

drukte van belang op ons mooie 

complex. ruud had de kantine vroeg 

opengegooid, rinus was present, 

Jacqueline trakteerde op bellenblaas 

en Herman en Paul zetten de veld-

jes uit. langzaamaan druppelden de 

teams binnen, goed op weg geholpen 

door eric en Jolanda die vanachter de 

wedstrijdtafel garant stonden voor een 

vlekkeloos verloop van het toernooi. 

liefst 24 teams deden mee aan het 

familietoernooi. stipt om 10.00 uur 

floten de zes scheidsrechters voor het 

begin.

genieten
ondanks een overtrekkende regen-

bui bleef het genieten op sportpark 

adegeest. de wedstrijden werden 

gekenmerkt door fanatieke pubers, 

talentvolle kleintjes (ruben scoorde uit 

een penalty) de golden oldies en veel 

voetballende moeders. er deden vier 

teams van de familie Ypenburg mee. 

opa Cor was zelf in zwitserland op va-

kantie, maar zoon dennis was speciaal 

vroegtijdig van een vakantie in dubai 

teruggekeerd. echter geen van de iep-

jes won een poule.

de winnaars
Toen de laatste groepswedstrijden 

waren gespeeld, bleken dit de pou-

lewinnaars: FC nietkunnende (alias 

Baggerteam), de Buisjes, de Mak-

beertjes, Beauweer, de krado’s en de 

Paaskoolen. de prijsuitreiking werd 

gedaan door scheidend jeugdvoorzit-

ter Tonnie. Tonnie en leo veel dank 

voor al jullie werk voor de jeugdafde-

ling!  de beste penaltynemers van de 

jeugd kwamen hun welverdiende be-

kers ophalen. Het was een geweldig 

leuke ochtend en wat ons betreft tot 

volgend jaar!
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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 

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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de jeugd is onze toekomst 
JEUgd

circuittraining

dit jaar hebben we een extra impuls 

gegeven aan de circuittrainingen van 

de woensdagmiddag. al onze niet-

selectie jeugdspelers van o7 tot en 

met o12 kunnen deelnemen aan de 

circuittraining. Het circuit vindt plaats 

onder leiding van drie zeer ervaren en 

bekwame opleiders, Marcel de Hoogt 

(coördinator), djiri Michel en richard 

Middelkoop. die zijn met TC1- en 

2-achtergrond en daarbovenop lo-

docentschap buitengewoon goed 

toegerust om onze jongste jeugd de 

kneepjes van het vak te leren. zij bege-

leiden ook stagiaires van het leonardo 

College, van het MBo en van de alo, 

die het trainersvak nog moeten leren, 

bij het uitzetten van spelvormen. de 

stagiaires worden op deze manier op-

geleid tot pupillentrainer. dertien van 

de zeventien stagiaires is dat dit jaar 

gelukt. daarna blijven ze soms met 

die status trainer bij de club. de spel-

vormen in het circuit zijn altijd met de 

bal, met veel beweging en veel wed-

strijdvormen, volgens de opleidingsin-

zichten van de knVB. de bond is zo 

enthousiast over deze opzet, dat ze 

volgend seizoen bij onze vereniging 

een opleidingspilot willen draaien. 

15e editie Paastoernooi met aS 

roma

Voor de vijftiende keer vond dit jaar 

het internationale Paastoernooi plaats, 

met een prachtig deelnemersveld! ons 

eigen team werd twaalfde van de zes-

tien deelnemers. Winnaar werd sparta 

rotterdam. op een zonovergoten dag 

werd verder genoten van het spel van 

onder andere anderlecht, as roma, 

FC utrecht en Heerenveen. na afloop 

werd Maarten Hillenaar, die al die ja-

ren de trekker was, al erg bedankt 

voor zijn inzet. een maand later kreeg 

hij op de algemene ledenvergadering 

voor deze rol en vele andere terecht 

het erelidmaatschap uitgereikt. 

Samenwerking met Excelsior

Voorschoten ’97 is amateurpartner 

van excelsior. Met versnelde ueFa-3-

trajecten voor trainers en stages voor 

onze getalenteerde spelers werpt deze 

samenwerking zeker haar vruchten 

af. Twee van onze jeugdspelers zijn al 

actief bij excelsior en keeper Martijn 

stavenga van de Jo15-1 volgt hen ko-

mend seizoen. 
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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 2019 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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vervolg: de jeugd is onze toekomst 
JEUgd

afscheid mini league 

op 2 juni nam Jacqueline oerlemans 

afscheid van de Mini league. Het was 

een feestelijke gebeurtenis, met prach-

tige bloemen van de spelertjes, met een 

hommage aan Jacqueline van ‘haar’ 

mannen en een collage van meer dan 

tien jaar Mini league onder de bezie-

lende begeleiding van Jacqueline. 

We zullen het missen!

opleidingen voor trainers

Het circuit is niet onze enige oplei-

dingsplek. Voorschoten ’97 hecht er-

aan zo veel mogelijk trainers uit te 

rusten met de vaardigheden en kennis 

die nodig zijn om onze jeugd te laten 

spelen met plezier en op het voor hen 

hoogst haalbare niveau. afgelopen 

jaar behaalden zes trainers een knVB-

diploma: Jonas van oosten de junio-

rentraining, evert van zoelen, allan 

nijman, danny de Hoogt en evert van 

zoelen rondden de TC-3 af en dennis 

rijling zelfs de TC2. ze hebben stage-

gelopen bij jeugdselectietrainers, zoals 

djiri Michel, karam Mouchih, dennis 

rijling en Winston Faerber. ook ko-

mend jaar leidt de knVB weer trainers 

op. Maar liefst tien trainers gaan op 

ons eigen complex de Juniorentraining 

volgen. 
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                                 Tel. : 071 – 54 29 279 
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info@theos-busreizen.nl 

www.theos-busreizen.nl 

Postbus 171 – 2250 AD  Voorschoten 
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info@theos-busreizen.nl
www.theos-busreizen.nl

Postbus 171 - 2250 AD  Voorschoten
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autobedrijf rob Kuiper houdt klanten altijd mobiel
inTErviEw mET SPonSor

autobedrijf rob kuiper is in voorschoten een heel vertrouwde naam. ruim vijf jaar geleden nam 
Pascal van der Star het bedrijf over. de persoonlijke en klantgerichte aanpak is natuurlijk gebleven. 

er zijn veel autobedrijven in Voorschoten. autobedrijf rob 

kuiper onderscheidt zich door de uitgebreide service. “dienst-

verlening is reuze belangrijk”, weet Pascal. “We werken op 

afspraak, maar met een kleinigheid gaan we direct aan de 

slag. en wie wil mag altijd meekijken met de monteur. Mobi-

liteit is bij ons altijd gegarandeerd. We hebben negen nieuwe 

Peugeots 108 die als leenauto’s gratis beschikbaar zijn, net als 

de fietsen. dat vind je bij weinig bedrijven.” 

klanten persoonlijk kennen

“als Peugeotspecialist is Peugeot natuurlijk het belangrijkste 

merk in de showroom en ook voor onderhoud”, zegt Pascal. 

“Maar we krijgen steeds meer ‘vreemde’ merken op de brug. 

ik wil het bedrijf rustig uitbouwen. Wel ‘klein’ blijven in de zin 

dat wij iedere klant bij naam kennen.” dat wordt gewaar-

deerd, zo blijkt. Pascal werkte voorheen bij autobedrijven in 

lisse. sommige klanten zoeken hem nu in Voorschoten op. 

“We hebben alleen maar ervaren monteurs die aan de auto’s 

werken”, vertelt Pascal. “Het zijn er nu vier. Mijn vrouw doet 

de administratie en zelf doe ik de verkoop van de auto’s en de 

inkoop van onderdelen. er komen belangrijke ontwikkelin-

gen aan op autogebied.  onze monteurs gaan  natuurlijk op 

cursus als dat nodig is, want je moet als bedrijf wel bijblijven.” 

goede service

in de showroom staan mooie gebruikte auto’s. Veel Peugeots 

van alle typen en verschillende bouwjaren. “Mensen kopen 

hier een gebruikte auto omdat ze het prettig vinden”, vertelt 

Pascal. “Meestal zijn ze via internet al voorbereid en zoeken 

ze gericht. staat het gewenste merk, type of kleur er niet bij, 

dan zoek ik een goede gebruikte auto op. de auto’s worden  

zonder extra kosten altijd rijklaar afgeleverd. groot of klein, 

nieuw of ouder, de service blijft hetzelfde. Boven de 4500 

euro altijd met zes maanden BoVag garantie.”  

liefhebber

Pascal is een voetballiefhebber en speelde vroeger bij FC 

lisse. “Voetbal is heel goed voor de ontwikkeling van kinde-

ren. sponsoring is belangrijk voor een club en goed voor onze 

naamsbekendheid. klanten van ons zijn lid van Voorschoten 

’97 en die stellen dat op prijs. ik heb zelf weinig tijd om de 

club te bezoeken, maar ik waardeer dat jullie regelmatig wat 

van je laten horen. Voorschoten ’97 heeft een groot bereik en 

als ondernemer kun je werk uit de club halen. Misschien zou 

Voorschoten ’97 iets meer voor de ondernemers in Voorscho-

ten kunnen organiseren.”   

info@robkuiper.nl
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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
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de atletiektak van de nu 30-jarige vereniging voorschoten ’97 met ruim 300 leden is gericht op 
breedtesport met een goed niveau. voorschoten ’97 atletiek heeft een groot aantal betrokken leden 
en vrijwilligers. Zij maken samen de organisatie waar mensen graag sporten en deel van uit maken. 
de vereniging beschikt ook over een goede trainersstaf uit eigen gelederen. naast de eigen atletiek 
bieden we ook anderen de mogelijkheid zoals werknemers van gemeente en bedrijven, scholen en de 
bewoners van villa voorschot. 

onze missie is Voorschotenaren in 

beweging te krijgen; Voorschoten 

beweeg(t) is ons motto. We bieden 

faciliteiten die het bewegen mogelijk 

én aantrekkelijk maken, en stimuleren 

en vasthouden. Het is dan ook niet 

vreemd dat we een, hoewel ambitieus, 

maar zeer noodzakelijk plan hebben 

om een kunststofbaan te realiseren. 

dat vraagt inzet en enthousiasme. in 

de afgelopen periode is gebleken dat 

beiden in ruim voldoende mate aan-

wezig zijn. 

Baanatletiek

Bij de baanatletiek wordt veel aan-

dacht geschonken aan talentont-

wikkeling. Vanaf 6 jaar staan, dan 

nog spelenderwijs, vaardigheden en 

techniek van de onderdelen centraal. 

Vanaf 12 jaar wordt er meer specifiek 

getraind op de onderdelen, maar ook 

op coördinatie, uithoudingsvermogen, 

kracht, lenigheid en snelheid. 

Voor kinderen willen we atletiek zo 

toegankelijk mogelijk maken. ieder 

kind doet mee op zijn of haar eigen 

niveau. de trainingsvormen zijn inten-

sief en bij de onderdelen zijn de atleten 

dan ook vaak aan de beurt. atletiek is 

een veelzijdige sport, waarbij tijdens 

de training zowel lopen, als springen 

en werpen aan bod komen.

Bij de jongste atleten, 6 t/m 11 jaar, 

werken wij bij de pupillenwedstrijden 

en training met atletics Champs (aC). 

aC kent onderdelen bij die in de regu-

liere atletiek niet voorkomen maar wel 

voorbereidend zijn op het echte werk: 

vortexwerpen, hurkhoog en polsstok-

verspringen. Het doel is de belangstel-

ling voor, en de aantrekkelijkheid van 

de pupillenatletiek te vergroten. deze 

opzet gaat uit van een hogere intensi-

teit in veel korter tijdsbestek: 

Bij de junioren ligt de focus vooral bij 

de C-junioren en B-junioren. de re-

sultaten zijn er dan ook naar. dit is te 

zien aan de posities in de nederlandse 

ranglijsten en veelvuldig deelname aan 

de nederlandse kampioenschappen 

voor jeugd en senioren.

de baanatletiek stelt zich als doel 

tenminste ieder jaar bij elke categorie 

een afvaardiging van atleten te heb-

ben naar deze nk’s. de nationale d-

spelen, C-spelen en nk voor junioren 

aB. daarnaast proberen we de atleten 

met veel potentie en toewijding extra 

training aan te bieden bij grotere ver-

enigingen met meer accommodatie en 

meer atleten van hetzelfde niveau.

er is een gevarieerd aanbod en we 

proberen de atleten naar een zo hoog 

mogelijk niveau te krijgen. Hierbij staan 

plezier en inzet voorop. We hebben 

daarvoor een trainerskader opgeleid 

vanuit de eigen vereniging met kennis 

van zaken. alle trainers komen uit ei-

gen gelederen en kennen de filosofie 

van de club, die ze weer overbrengen 

op de atleten. 
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wegatletiek

de wegatletiek van Voorschoten ‘97 

heeft voor ieder wat wils. er zijn meer-

dere trainingsgroepen actief, waarin 

atleten van alle niveaus en op alle af-

standen lekker kunnen trainen. er zijn 

ervaren marathonlopers die bijvoor-

beeld de marathon van rotterdam of 

new York uitlopen, er zijn sportieve 

wandelaars die tochten maken door 

onder meer de duinen en er is een 

groep atleten die zich vooral richt op 

wedstrijden van 5 en 10 km en daar-

bij regelmatig op het podium weten 

te komen bij wedstrijden in de regio. 

anderzijds zijn er ook atleten die hun 

looptraining als een verzetje zien en de 

gezelligheid eromheen ook zeer waar-

deren. daar tussenin zitten de meeste 

atleten: aan de ene kant zoeken zij 

graag de uitdaging met af en toe een 

wedstrijd, zoals het zorg en zekerheid 

Circuit of de andere loopevenemen-

ten in de omgeving. aan de andere 

kant is de sfeer en de gezelligheid zeer 

belangrijk voor ze. Het eigen clubcir-

cuit, met loopafstand van 5 tot 6 km, 

biedt een perfecte mogelijkheid voor 

de combinatie van lopen en gezellig-

heid. lopers van alle niveaus genieten 

van het samen sporten. naderhand 

spreekt men elkaar bij de koffie, met 

een lekker stukje taart erbij!

de meeste trainingsgroepen richten 

zich op het lopen van een 5 of 10 

kilometer, de ene groep op het vol-

brengen daarvan de andere op een 

podiumplek. Voor atleten die 15, 21 

km of zelfs een hele marathon willen 

lopen, is er ook een langeafstands-

groep 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. daarbij 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 spor-

tief wandelaars worden gegeven door 

trainers die voornamelijk uit de eigen 

vereniging voortkomen. dit geldt 

voor zowel de baan- als de wegatle-

tiek. dat is binnen de atletiekwereld 

een bijna unieke situatie. de binding 

tussen trainers en atleten is dan ook 

groot. als vereniging zijn wij trots op 

onze enthousiaste, gediplomeerde en 

bekwame trainers. Het streven is die 

verworvenheden te waarborgen en te 

continueren.

de atletiekcommissie

de atletiekcommissie vormt het be-

stuur van de atletiektak van Voorscho-

ten ‘97. op dit moment bestaat de 

commissie uit de volgende personen 

voorzitter: 

Matthijs Ferguson

Secretaris: 

louise schrijver

Penningmeester: 

Wim Vermeulen

Technisch coördinator 

Baanatletiek: 

Matthijs Ferguson

coördinator wegatletiek:

Maarten Bloem 

communicatie/website/Pr: 

Tim van Houten

voorschotenloop: 

onze loop bij Zorg en Zekerheid

zorg en zekerheid-circuit? Jazeker, 

maar de Voorschotenloop is wel ónze 

zorg. zegt katinka lina, voorzitter van 

de werkgroep Voorschotenloop. de 

Voorschotenloop is één van de inmid-

dels acht lopen van het zorg en zeker-

heid-circuit. dat heeft zeker voordelen 

geeft ze toe, je maakt immers deel uit 

van een groter geheel, maar uiteinde-

lijk moet de vereniging de loop zelf or-

ganiseren. en dat is een heel geregel, 

weet ze uit eigen ervaring. 

komend jaar is de 25e Voorschoten-

loop en bestaat ook het z&z-circuit 25 

jaar alle reden om daar even bij stil te 

staan. al is nu nog niet helemaal dui-

delijk hoe beide jubilea gevierd gaan 

worden, zegt ze. Maar dat er iets komt 

is duidelijk. “al zullen het niet al te 

spectaculaire dingen zijn de loop moet 

centraal blijven staan en de sponsor let 

vanzelfsprekend ook op de kosten.”

Het circuit is wel veranderd, vertelt ka-

tinka, het gaat méér om meedoen dan 

om het winnen. Het doel is om steeds 

meer mensen te trekken. Was jaren 

terug het z&z-circuit nog een van de 
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altijd al eens een kijkje willen 

nemen bij Voorschoten ’97 

atletiek? Bijvoorbeeld om een 

start te maken met hardlopen, 

of kogelstoten en verspringen? 

gewoon doen! naast de jaar-

lijkse ‘starters’ (loop)groep in 

januari worden dit seizoen ook 

een aantal ‘open trainingen’ 

gehouden. zonder aan te mel-

den kun je dan kijken of atle-

tiek echt iets voor jou is. 

Houd voor meer informatie de 

website in de gaten of mail 

fergusonmatthijs@hotmail.com
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hoogtepunten, inmiddels is het aantal 

lopen sterk toegenomen en ook het 

aantal fun-runs en speciale runs steeds 

groter. sport is booming en dat geeft 

concurrentie in het veld. Bij de erva-

ren, ook oudere lopers is z&z zeker 

bekend maar ook hier geldt wie de 

jeugd heeft…. niet voor niets zijn er 

ook kids- of gezinslopen.

de Voorschotenloop is net als de an-

dere lopen een feest. Voor de lopers 

maar ook voor de mensen die kijken 

en helpen. gezelligheid en goede sfeer 

zijn belangrijk. Het moet een dagje uit 

zijn voor de mensen zegt katinka. Veel 

ligt vast, door de afstanden kun je niet 

veel veranderen aan het parcours en 

ook om de loop zijn dingen onont-

koombaar. Hekken, borden, inschrij-

ven, verkeersregelaars, flesjes, medail-

les, sponsors, vergunningen, opruimen 

noem maar op. 

dat is altijd wel spannend zegt katinka 

tikje zorgelijk - al komt het toch altijd 

wel goed omdat mensen vaak op het 

laatste moment bijspringen. Maar ze 

zou best wel wat mensen erbij willen 

hebben zodat ze van te voren zeker 

weet dat het goed komt. of, om men-

sen die het al 25 jaar doen, of nou ja, 

al heel lang dan, te kunnen laten gaan 

- om nieuwe mensen erbij te betrek-

ken.

zorg en zekerheid geeft het geheel 

een professioneel karakter, denk dan 

maar aan de tijdsregistratie, als club 

zou je dat niet kunnen organiseren. 

Maar ondanks alles blijft het een loop 

van Voorschoten ’97. Wij moeten er-

voor zorgen dat het wordt georgani-

seerd.

en vergeet niet, heel belangrijk toch, 

de opbrengst van een goede loop 

komt mooi in de clubkas! dus alle re-

den om ons in te zetten en er een suc-

ces van te maken.

woc

de Wedstrijdorganisatiecommissie 

(WoC) organiseert, meestal vier wed-

strijden voor de baanatletiek. de 

Pupillenwedstrijd, de Clubkampioen-

schappen, de open Voorschotense 

atletiekkampioenschappen (oVak) en 

de Quatrocross. iedere wedstrijd kent 

zijn eigen bijzonderheden. de WoC 

krijgt bij de organisatie hulp vrijwilli-

gers, juryleden, en trainers maar ook 

ouders. samen organiseren schept ook 

een band en dat vinden we als vereni-

ging belangrijk. 

naast het ‘veldwerk’ gebeurt er ook 

veel achter de schermen. Jurywerving, 

wedstrijdsecretariaat, promotie en 

publiciteit. door atletiek.nu staan alle 

inschrijvingen en uitslagen online en 

zijn dus ook voor de thuisblijvers, al is 

minder gezellig, te volgen.

de Clubkampioenschappen zijn het 

jaarlijkse hoogtepunt van de vereni-

ging meestal in juni. zowel baan- als 

wegatleten doen mee. Baanatleten 

kunnen ook meedoen met onderdelen 

voor de wegatleten en omgekeerd. 

soms met verrassende resultaten! 

er is een meerkamp met kogelstoten, 

speerwerpen, verspringen en sprint 

waar zowel baan- als wegatleten 

aan mee kunnen doen. Per catego-

rie wordt bepaald wie clubkampioen 

wordt. Maar er is ook de Taart, een 

groepsonderdeel wat het slot vormt. 

de Clubkampioenschappen worden 

traditioneel afgesloten met een geza-

menlijke barbecue.

de Pupilllenwedstrijd en de Quatro-

cross worden georganiseerd voor at-

leten van leiden atletiek, rijnsoever 

(katwijk) en de spartaan (lisse). dit 

jaar werd de wedstijd voor het eerst 

gehouden volgens de opzet athletics 

Champs. de oVak in het najaar is een 

open wedstrijd. Je hoeft geen lid hoeft 

te zijn van de atletiek om mee te doen. 

Het is ook een gelegenheid om ken-

nis te maken met atletiek. ook zijn er 

soms atleten van andere verenigingen. 

soms komen ze van ver weg, omdat 

het de laatste kans is om hun record 

dat atletiekjaar nog scherper te stellen.

in de winter wordt er gecrost. de pu-

pillen en jongste junioren lopen een 

afstand van 800 oplopend tot 1500 

meter. iedere maand is er wel een cross 

bij één van de deelnemende verenigin-

gen. onze cross is de laatste jaren rond 

de spartelvijver in de Vlietlanden. een 

prachtig decor waar op zaterdagoch-

tend ineens 150 atleten per catego-

rie aankomen, een rondje crossen en 

weer naar huis gaan. 
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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



HOOGVLIET AAN HUIS
IN VOORSCHOTEN.

Vandaag besteld, 
morgen in huis

Ook online bewezen 
de goedkoopste

Wekelijks meer dan 
100 aanbiedingen

Thuisbezorgd wanneer 
het jou uitkomt

Ruim assortiment met meer 
dan 10.000 producten

HOOGVLIET.COM
DE GOEDKOOPSTE BOODSCHAPPEN THUISBEZORGD

Kledingsponsor Voorschoten ’97

Starrenburglaan 17
2251 AG Voorschoten
Tel. 071-5614410

www.glashandelvanaken.nl

Glashandel
W.W. van Aken



Duurzaamheids

-korting op je

hypotheek*

Duurzaam 
wonen in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een duurzame keuze. Je
bent dus klaar voor de toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je hypotheekrente.

* Meer informatie en voorwaarden op de website. 

Rabobank.nl/nieuwbouw


