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SELECTIES & TRAINERS • JEUGDNIEUWS • ATLETIEK • EN NOG VEEL MEER!

Steun de club met € 35,voor iedere bestelling
Mail je ordernummer naar
v97@mobiel.nl en ontvang
een € 25,- tegoedbon aan
accessoires naar keuze!

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97

Van de voorzitter
VOORWOORD

Wat een spetterend feest was het in het eerste weekend van
juli. Waarbij het voetbal via wedstrijden tegen aloude tegenstanders en de inzet van onze vrijwilligers centraal stond. En
waarbij we trouwe sponsoren in het zonnetje konden zetten.
Een jubileumgids met daarin alle gebeurtenissen biedt ons
een tastbare herinnering aan 25 jaar Voorschoten ’97. Soms
heftig, altijd verrassend….
Verder konden we met de hockey- en tennisclub naar de notaris voor de oprichting van de vereniging Sporttafel Voorschoten. Om als georganiseerde sport in dit verkiezingsjaar
onze wensen en noden op de gemeentelijke agenda te krijgen. En speelden beide selectieteams Zaterdag en Zondag in
de nacompetitie om promotie naar een hogere klasse. Als dat
was voorspeld, had ik de profeet ervan niet geloofd. Evenmin
trouwens als de prachtige resultaten van atletieklid Nienke
Brinkman op de marathon. En kreeg een vernieuwde opzet
van het kledingplan zijn beslag, gevolgd door uitrol ervan net
voor de competitiestart op een sponsorlocatie. En zo zien we
er weer fris en fruitig uit als club, van hoog tot laag en van
jong tot oud. Met kousen die naar de smaak van sommigen
een ander kleurtje verdienen.

Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen. Bij de Zaterdagselectie gaan kersverse trainer Jonathan Jonk en zijn staf aan
de slag om een mooi resultaat neer te zetten. Zijn ploeg is
er klaar voor volgens mij. Met heel veel wedstrijden tegen
ploegen uit de streek, even ambitieus als Voorschoten ’97. Ik
zie de ogen van onze supporters al glimmen. Bij de Zondagselectie weer veel vertrouwde gezichten maar ook, door de
leegloop van de regionale zondagcompetitie, grotere reisafstanden. Voor trainer Dennis Luhulima worden het ontmoetingen met een aantal onbekende clubs. Om de steun vanuit
sponsoren te verbeteren gaan we van start met een nieuwe
opzet van de Businessclub, te lanceren op 13 oktober. Want
die steun gaan we hard nodig hebben.
Bestuur, commissies en leden moeten komend jaar verder onder een financieel duister gesternte. De verdubbeling van de
energiekosten en de onder andere daardoor sterk toegenomen inflatie dwingen tot scherpe keuzes die ons allen, privé,
sportief en zakelijk, gaan raken. Dat is nog iets heel anders
dan het strijden tegen de Russen zoals de Oekraïners dat nu al
een halfjaar doen. Waar wij als club nuttig kunnen zijn bij het
lenigen van de nood, veroorzaakt door de Russische agressie,
horen we dat te doen. Ik noem de lokale inzamelingsactie
Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. Een club als Voorschoten ’97 is steun daarvoor aan haar stand verplicht. Het maakt
het genieten van onze sport er niet minder om, juist mooier.
De presentatiegids is daarvan een prachtig voorgerecht.
Pieter van Dijken
Voorzitter Voorschoten ‘97

Richard Backx (jeugdvoorzitter), Joost van Kempen (bestuurslid atletiek), Björn van der Geest (penningmeester),
Pieter van Dijken (voorzitter), Marinus van der Peet (bestuurslid senioren) en Roel Goudoever (secretaris).
Niet op de foto: Jules Perel (bestuurslid voetbaltechnische zaken) en Dik de Bruijn (bestuurslid a.i. facilitair).
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Mijn gedachten bij dit voorwoord gaan naar het
jaar dat achter ons ligt en naar wat de komende
periode brengen mag. Vorig jaar lag een jubileumviering in het verschiet. Dit jaar moeten we
als club meters maken om de kleedkamers en de
atletiekbaan grondig op te knappen. Willen we
over 25 jaar weer een feest kunnen vieren….
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Foto impressie
25-JARIG JUBILEUM
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Jonathan Jonk
INTERVIEW ZATERDAG 1 TRAINER
De nieuwe hoofdtrainer voor de Zaterdag 1 is
Jonathan Jonk. 10 vragen aan hem over zijn
achtergrond en komend seizoen.
Wie is Jonathan Jonk?
“Ik ben 35 jaar en geboren en getogen in Voorschoten.
Opgegroeid in de wijk Bijdorp. Ik heb een vriendin Elianne
en samen zijn we de trotse ouders van een dochter van 10
maanden oud.”

Verleden als voetballer/trainer?
“Ik ben als kind begonnen bij SV Voorschoten en later
Voorschoten ‘97. Ik zat wel in de jeugdselecties, maar had
net te weinig kwaliteit voor de senioren A-selectie. Wel
heb ik één keer in het eerste gespeeld, tegen TONEGIDO.
Op mijn 17e ben ik begonnen met jeugdtrainingen te
geven. Dat deed ik bij Voorschoten ‘97 een aantal jaren
en het laatste jaar had ik de D1 onder mijn hoede met
onder andere Benjamin Beumer, Melle Rekvelt en Oualid
Maatoug in de gelederen. Daarna ben ik naar Sparta gegaan om mijn UEFA B trainersdiploma te halen en deed
daar de o16-1. Hierna vijf jaar bij Alphense Boys waar ik
ook de o16 en later de o17 en o19 trainde en coachte.
Toen kwam Katwijk op mijn pad. Daar trainde ik voor het
eerst senioren, Katwijk 2 en werd later ook assistent bij
het eerste op De Krom. De laatste twee seizoenen was
ik hoofdtrainer van Heerjansdam, dat op hetzelfde niveau
speelt als Voorschoten zaterdag 1.”

gezichten, maar daar staan nu weer mensen met ervaring
en een gezonde dosis humor en levenservaring.”

Prognose komend seizoen?
“Prognose nu medio september zet ik in op top vier, daarbij moet er voor zo een resultaat wel keihard gewerkt worden. Het gaat niet vanzelf.”

Wat wil je absoluut niet zien komend seizoen?
Heb je er zin in?
“Daar kan ik kort over zijn: Ja zeker!!”

“Twee dingen: Een team dat niet voor elkaar door het vuur
wil gaan en Corona wil ik ook niet meer zien, daar zijn we
allemaal klaar mee. “

Indeling tevreden?

Samenstelling selectie?
“Die is zeker ok. De basisgroep is al een aantal jaar bij
elkaar, we hebben een paar goede jeugdige talenten en er
zijn een aantal spelers met een Voorschoten verleden bijgekomen. Ik zie een selectie met nog meer Voorschotense
identiteit dan vorig jaar.”

Samenstelling staf?
“Nick Poot en Karam Mouchih zijn mijn assistenten. Ook
hebben we een mooie brug geslagen met de jeugd. Rob
van der Cingel die de o-19 traint staat ook één dag in de
week bij ons op het trainingsveld. De medische staf is vernieuwd, dat zal voor de spelers even wennen zijn. Andere

Waardering voor…...
“Mensen die samen hard werken en collectief een doel
willen bereiken.”

Wat wil je verder nog kwijt?
“Ik ben blij met de kans die Voorschoten ‘97 mij geeft
en wil hier iets moois neerzetten. En ik hoop dat er veel
mensen mee willen doen. Verder wil ik de samenwerking
vanuit de jeugd nog beter maken zodat er nog meer aansluiting komt.”
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“Ja hoor. Veel clubs liggen redelijk dichtbij, dus geen verre
uitwedstrijden. Dit komt ook door de switch van een vijftal
clubs die vanuit de zondag zijn overgestapt als Den Hoorn,
VUC en DHC. Ik ken op dit moment nog niet alle krachten
van de clubs, maar ga sowieso uit van onze eigen kracht.”
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Gaat u verhuizen?
Wij zijn u graag
van dienst.

• Verhuizingen en opslag
• Seniorenservice
• Huis oplever service

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
Voor meer diensten zie onze website
www.verhuisservice-voorschoten.nl

www.verhuisservice-voorschoten.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | TAXATIES | BEDRIJFS O.G.
GRATIS WAARDEBEPALING | GRATIS WONINGPRESENTATIE
NO CURE NO PAY

G. Besuyen Rijwielspecialist
Voorstraat 13
2251 BL Voorschoten
Tel: (071) 561 27 02
info@gbesuyen.nl
www.gbesuyen.nl

SPONSOR PENALTYBOKAAL

Voorstraat 35 | Voorschoten | 071 562 00 02 | www.spendel.nl

Fratelli, ‘huiskamer’ van de zondagselectie
INTERVIEW SPONSOR FRATELLI
Marco de Felice, al vijftien jaar bedrijfsleider bij Italiaans restaurant Fratelli in Voorschoten, aarzelt
niet als je hem vraagt naar de kenmerken zijn restaurant. “We zorgen voor charme, creëren samen
met onze gasten een fijne avond. We hebben de klassieke Italiaanse keuken. Veel verschillende
pizza’s, pasta, maar ook vlees en vis. Alles is dagvers en wordt ter plekke bereid. En we zijn trots
op onze grote collectie Italiaanse wijnen. Tevoren overleg ik met de gasten wat ze willen. Op
verzoek maakt de chefkok soms iets speciaals. We hebben veel trouwe gasten die regelmatig
terugkomen. Die ken ik persoonlijk en ik weet al hun wensen.”
Shirtsponsor
Tot die trouwe gasten behoort de zondagselectie van Voorschoten ‘97. “Na de wedstrijd en soms ook door de week zijn
ze hier te vinden. De jongens zijn hier opgegroeid. Ze kwamen er al als kind met hun vader en moeder en nemen nu
zelf soms hun familie mee.” Niet zo verwonderlijk dat Fratelli
weer voor drie jaar shirtsponsor is van de zondagselectie van
Voorschoten ‘97. “We doen graag iets voor de samenleving
in ons dorp. En met zulke trouwe gasten ligt shirtsponsoring
voor de hand.”
Altijd gezellig druk
Bij Fratelli Voorschoten is het altijd gezellig druk. In de mooie
zaaltjes en de serre is ruimte voor zo’n honderd gasten tegelijk. Goed zichtbaar vóór in het restaurant is de grote pizzaoven. Achterin is de keuken voor koude en warme gerechten. Fratelli Voorschoten maakt deel uit van in totaal negen

Italiaanse restaurants in de regio, die worden geleid door
Galid Aarabe en zijn drie broers. Voor wie er nog nooit is
geweest: ga eens kijken op de Voorstraat 6!
www.fratelli.nl/voorschoten

www.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

● BRUILOFTEN
● PARTY’S

● RECEPTIES
● ETC.

Voorstraat 6, 2251 BN Voorschoten
Tel. 071 - 561 48 83
voorschoten@fratelli.nl

SHIRTSPONSOR ZONDAGSELECTIE

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

Beestenmarkt 14, 2611 GB Delft
Tel. 015 - 214 30 07
delft@fratelli.nl
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24/7 Geopend
Geen contracten

Tel.:: 071
071 –-5454
2929
279279
Tel.
Fax:: 071
071 –-54
280280
Fax
542929

Gratis
groeps/bokslessen
Real People

info@theos-busreizen.nl

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

Administratiekantoor
J.J.M. Duindam

Voordelen airconditioning:
ordelen airconditioning:
·Geeft verkoeling op warme dagen

ft verkoeling op ·Geeft
warme
dagenin de winter
warmte
ft warmte in de winter
·Zorgt voor schone lucht in huis (omdat deze gefilterd wordt)
gt voor schone lucht
in huis
deze gefilterd wordt)
·Besparing
op(omdat
stookkosten
·Klimaat in huis of kantoor aangenamer
paring op stookkosten
·Indien aangenamer
goed onderhouden, heb je er jaren plezier van
aat in huis of kantoor
·Aanschafprijs
gunstig,
zekervan
met de huidige gasprijzen
en goed onderhouden,
heb jezeer
er jaren
plezier
·Stroomverbruik
is tegenwoordig
heel zuinig
schafprijs zeer gunstig, zeker met
de huidige gasprijzen
omverbruik is tegenwoordig heel zuinig

Wilt u een airco?
Wilt u Binnen
een airco?
2 werkdagen een offerte

BinnenWilt2u een
werkdagen
een offerte
afspraak maken?

▼

Administraties
Belastingzaken

Neem dan graag contact met ons op

Wilt u een afspraak
maken?gegevens
via onderstaande
Neem dan graag contact met ons op
via onderstaande gegevens

Voordelen airconditioning:

·Geeft verkoeling op warme dagen
·Geeft warmte in de winter
·Zorgt voor schone lucht in huis (omdat deze gefilterd wordt)
Airco@Home BV
·Besparing op stookkosten
airconditioning:
T
071 240 05 97
·Klimaat in huis of kantoor aangenamer
op warme dagen
wordt)
·Indien goed onderhouden, heb je er jaren plezier van
de winter
·Aanschafprijs zeer gunstig, zeker met de huidige gasprijzen
e lucht in huis (omdat deze gefilterd wordt)
·Stroomverbruik is tegenwoordig heel zuinig
okkosten
f kantoor aangenamer
rijzen
erhouden, heb je er jaren plezier van
er gunstig, zeker met de huidige gasprijzen
s tegenwoordig heel zuinig

Dobbeweg 11G
airco-athome.nl

Computerverwerking
Bedrijfsadviezen

2254 AG Voorschoten
info@airco-athome.nl

Airco@Home BV
T 071 240 05 97

Dobbeweg 11G
2254 AG Voorschoten
airco-athome.nl
info@airco-athome.nl
Wilt u een airco?
Binnen 2 werkdagen een offerte
Wilt u een airco?
Wilt u een afspraak maken?
Wilteen
u een
airco?
Binnen 2 werkdagen
offerte
Neem dan graag contact met ons op
via onderstaande gegevens
Binnen 2 werkdagen
een offerte
Wilt u een afspraak maken?
Neem dan graag contact met ons op
Wilt u een afspraak maken?
via onderstaande gegevens
Neem dan graag contact met ons op
via onderstaande gegevens

Airco@Home BV
T 071 240 05 97

Dobbeweg 11G
airco-athome.nl

obbeweg 11G
2254 AG Voorschoten
rco-athome.nl
Airco@Home BV info@airco-athome.nl
Dobbeweg 11G
T 071 240 05 97
airco-athome.nl

2254 AG Voorschoten
info@airco-athome.nl

2254 AG Voorschoten
info@airco-athome.nl

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken

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

Dennis Luhulima
INTERVIEW ZONDAG 1 TRAINER
De oplettende toeschouwer kon bij de
drukbezochte jubileumwedstrijd van
begin juli tussen de oud-Zaterdag 1 en de
‘vergane glorie’ van voormalig aartsrivaal
JAC, waarmee begin deze eeuw heroïsche
gevechten werden geleverd, een bekend
gezicht bij de tegenstander ontwaren. Dat
van Denis Luhulima, de hoofdtrainer van onze
zondagselectie.

Voorschoten ’97-JAC, das war einmal
De vermaarde Haagse club van weleer is inmiddels opgegaan
in fusievereniging SVC ’08, Luhulima heeft zijn kicksen al
jaren geleden aan de wilgen gehangen en staat inmiddels
alweer voor het derde seizoen op rij aan het roer bij onze
zondagtak, nadat hij eerder al SEV, Haagse Hout en Taurus
trainde. “Ik heb het echt onwijs naar mijn zin hier op Adegeest. De staf waarmee ik werk is geweldig. Donovan Ton,
onze leider, is de grote ‘regelneef’. Je kunt alles aan hem
overlaten. En ‘Jef’ (trainer van het tweede Jeffrey van Veen,
red.) is echt mijn maatje geworden. Hij is eerlijk, direct maar
ook kritisch, en dat is alleen maar goed. Een jongen met hart
voor de zaak. Net als zijn broer Leander, die in de TC zit. Heel
goed dat we daar als zondag zijnde ook vertegenwoordigd
zijn. Hij vecht echt voor elke cent. Geld waar we budgettair
gezien weliswaar recht op hebben, maar je moet je er wel
hard voor maken. Die gasten hebben in hun huidige functie
dezelfde bevlogenheid als dat ze vroeger als speler van de
Zondag 1 hadden. Mooi om te zien.’’

Een andere reden voor Luhulima om bij te
tekenen is de groep waarmee hij werkt
“Die gasten zijn geweldig. Qua bereidheid, energie en inzet
heb ik echt niks aan te merken. De groep is echt heel leergierig. De intensiteit van mijn trainingen is hoog, het is geen bezigheidstherapie. Nu moet de kwaliteit nog verder omhoog.
Dat is de volgende stap.’’

De ambities liegen er immers niet om.
“We zitten in West 1, met allemaal onbekende ploegen.
Maar de jongens hebben uitgesproken dat ze rechtstreeks
willen promoveren. Ze leggen de lat hoog en daar loop ik
niet voor weg. We kijken puur naar onszelf. Vorig jaar zijn
we tweede geworden en zat het er in de finale van de nacompetitie (die met 0-1 verloren ging tegen Oosterhout, red.)
helaas niet in. De spanning zat erop, dat merkte ik de hele
dag al. Op de club, in de kleedkamer, tijdens de warming-up.
Ik kreeg het er niet uit. We hebben een hoop jonge jongens
en voor veel van die boys was het hun eerste écht grote wedstrijd. Eigenlijk moet je er eerst zo eentje verliezen, voordat je
’m kunt winnen.’’

De selectie is grotendeels intact gebleven
“Rick van der Maas en Chris van der Mijn liggen er voorlopig nog uit met blessures. Balen, want dat zijn leiders en bovendien sfeerbepalende spelers. We zijn Melle Rekvelt weer
kwijtgeraakt aan de zaterdag, terwijl Bryan Hilders is teruggekeerd van SJZ. Daarnaast zijn Pepijn - het broertje van Melle
- en Koen Elert vanuit de JO19-1 aangesloten. Ik denk dat dit
voor zulke jongens de perfecte stap is. Jonge gasten moeten
vlieguren maken en die kans krijgen ze hier. Een mooi voorbeeld is David Rebergen. Die jongen zat een jaar geleden nog
in de JO19-4 en heeft afgelopen seizoen na de winterstop zowat alles gespeeld bij ons in het eerste. Hij heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt en dat is mooi om te zien.’’
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“Ik heb maar twee keer tien minuutjes meegedaan en kon
daarna een week lang amper lopen, maar het was super leuk
om mee te maken’’, lacht de 56-jarige Scheveninger. “Het
waren altijd gave potjes tegen Voorschoten. De ene keer
wonnen wij, de andere keer zij. Het mooie is: sommige van
die JAC-gasten zijn nog altijd mijn beste maatjes, waarmee
ik elk weekend in ons Haagse stamcafé zit en om het jaar
mee naar Vegas ga. En anderen had ik echt in jaren niet meer
gezien. Maar als je dan weer met elkaar in de kleedkamer zit,
is het net de dag van gisteren. Dat voelt zo vertrouwd. We
hadden een bus gehuurd en zijn daarna nog met een flinke
groep naar de kroeg gegaan. Dat werd iets té gezellig.’’
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al
al mee
meerr dan
dan 40
40 jaar
jaar vakwerk
vakwerk

Rooseveltstraat 45 J
Rooseveltstraat 45 J

2321 BL Leiden
2321 BL Leiden

071-5617104
071-5617104

info@metselbedrijfzwaan.nl
info@metselbedrijfzwaan.nl

www.metselbedrijfzwaan.nl
www.metselbedrijfzwaan.nl
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De geschiedenis herhaalt zich
INTERVIEW SPONSOR ZWAAN METSELBEDRIJF
Zijn vader, Jan Zwaan, was vele jaren al sponsor bij Randstad Sport en later Voorschoten ’97. Zoon
Marco voetbalde bij onze club en volgde zijn vader op als directeur/eigenaar van Metselbedrijf
Zwaan. Nu is dit bedrijf de komende vijf jaar één van de sponsors van het nieuwe kledingplan en
staat hun logo op alle wedstrijdshirts van Voorschoten ’97.
Vader Jan startte in 1979 met een compagnon het metselbedrijf Zwaan-Noordervliet in een schuurtje achter zijn huis
in de Nieuw Voordorpstraat. Het was ook het geboortejaar
van zoon Marco. Na twintig jaar stapte de compagnon uit
het bedrijf en inmiddels groeide zoon Marco erin. Hij haalde
zijn vakdiploma’s en werkte als metselaar intensief mee op de
bouwplaatsen, werd uitvoerder en projectleider. Nu is hij de
trotse directeur/eigenaar van één van de grotere metselbedrijven in Zuid-Holland. Hij stuurt dagelijks 120 man aan, 25
mensen in vaste dienst en een schil van zzp’ers en onderaannemers.

Park Allemansgeest
De opdrachten voor Metselbedrijf Zwaan komen vaak van
grote aannemers. Ze doen ook kleinere projecten. Van een
kantoorpand tot woontoren en nieuwbouwwoningen. Metselwerk, maar ook voegen en kalkzandsteen lijmen. “Zo hebben we veel metselwerk in Park Allemansgeest gedaan. En
ook het nieuwe NS-station Breda was met 2,3 miljoen stenen
een prachtig werk voor ons“, zegt Marco Zwaan trots. “We
onderscheiden ons met kwaliteit en korte lijnen in onze organisatie. Ik kom dagelijks op de werkvloer. Veel werk krijgen
we via mond op mond reclame. Mijn vader heeft een goede
naam opgebouwd en daar profiteren we nog steeds van.”

Intussen staan de ontwikkelingen in het bedrijf niet stil. Recent is met de Veiligheidscultuurladder trede 2 behaald. Daaruit blijkt hoe de organisatie omgaat met veiligheid. Medewerkers worden bewust van onveilige situaties op de werkvloer
en passen hun gedrag hierop aan. Gebeurt er iets, dan wordt
dat direct in een veilig werken-app gemeld.

Weer betrokken
Metselbedrijf Zwaan is lang geen shirtsponsor geweest. “Het
ging toen slecht met het bedrijf en ik stopte met voetballen”,
vertelt Marco. ”Er moesten kosten worden bespaard en de

Marco Zwaan
binding met de club was verdwenen. Nu is het bedrijf weer
gezond en wil ik graag iets terugdoen voor de club en het
dorp. Veel van m’n vrienden zitten nog bij Voorschoten ’97.
Sinds twee jaar help ik ook bij de training van mijn dochter,
die in MO15-2 zit. Mijn zoon speelt bij de pupillen. Zo raak je
er weer bij betrokken en toen ik hoorde van de sponsormogelijkheden in het kledingplan ben ik ingestapt.”

Club vernieuwen
Marco heeft mee kunnen denken in de ontwikkeling van
het nieuwe shirt. “Mooi dat mijn bedrijf nu op 1400 shirts
staat. Wij metselen in het westen van ons land en de elftallen
van Voorschoten ’97 komen daar ook. Het is mooie reclame,
goed voor de uitstraling van mijn bedrijf en ook een beetje
een persoonlijke liefhebberij. Al verwacht ik niet dat ik door
deze sponsoring meer werk krijg. Ik hoop dat méér jonge
mensen willen helpen om onze club te vernieuwen.”
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Veiligheid voorop
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VOORSCHOTEN - LEIDEN - KATWIJK - NOORDWIJK
KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97

Vogel is een toonaangevend bedrijf voor totaalonderhoud van beton.
Als aannemer van renovatie- en onderhoudswerken begeleiden en
realiseren we de meest uiteenlopende projecten. Variërend in
omvang van balkons tot grote infrastructurele bouwwerken,
parkeergarages, fabrieken en woon- en kantoorgebouwen.

Oplossingen o.a.

Gecertificeerd voor o.a.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kathodische Bescherming
Industrieel betononderhoud
Onderhoud monumenten
Hydrodemolition
Brandwerende bekleding
Spuitbeton
Constructieherstel
Betoninjectie
www.vogel-bv.nl

vogel@vogel-bv.nl

BRL 3201
ISO 9001
ISO 14001
ISO 26000-2010
VCA**
VCA-P
Veiligheidsladder trede 3
CO2-prestatieladder, niveau 5

078 - 6 100 400

Doe mee met een sterker Voorschoten ’97
BRYAN HILDERS, VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE & SPONSORHOME

zorgd door restaurant La Casita. De Sponsorcommissie kijkt
terug op een zeer geslaagd toernooi en dankt alle sponsors.
Jubileumloterij
Vele sponsors stelden samen 140 prijzen beschikbaar voor
de jubileumloterij. Hoofdprijs was een voetbalreis voor twee
personen naar de Premier League, beschikbaar gesteld door
E&R Adviseurs. Mooie prijzen kwamen verder van G. Besuyen
Rijwielspecialist en Van Vliet Tweewielers (fietsen) en Mobiel.
nl (smartphone en smartwatch).

Nieuwe voorzitter
Graag sta ik iets uitgebreider stil bij mijn uitdaging in de rol
van nieuwe voorzitter van de Sponsorcommissie & Sponsorhome. Ik ben Bryan Hilders, 28 jaar, getrouwd met Lisa en wij
wonen in Voorschoten. Ik werk zeven jaar bij FrieslandCampina. Ik voetbal sinds mijn tiende bij Voorschoten ’97. Voor
mijn tweejarig uitstapje naar SJZ zat ik al een periode in de
Sponsorcommissie. Naast de rol van voorzitter Sponsorcommissie & Sponsorhome keer ik ook terug als speler in de voor
mij zo vertrouwde zondagselectie. Twee mooie uitdagingen
waar ik erg naar uitkijk.
Nieuw Sponsorhome
Belangrijk aandachtspunt voor mij is het vernieuwen van de
Businessclub met oog voor haar maatschappelijke en verbindende rol. Plan is om alle sponsors bij het nieuwe Sponsorhome, dat iedere thuiswedstrijd van Zaterdag 1 is geopend,
te betrekken en nieuwe activiteiten te introduceren. Denk
aan een aantal doordeweekse thema-avonden. Verder wil ik
de Sponsorcommissie uitbreiden én verjongen. En natuurlijk
de bestaande sponsors behouden en nieuwe sponsormogelijkheden ontwikkelen.
Jubileum Club van 100 sponsortoernooi
De Sponsorcommissie kon na drie jaar weer een sponsortoernooi organiseren. Er namen elf teams, verdeeld in twee
poules, aan deel. Bij de gemengde teams won BijDeHand
Begeleiding Voorschoten. Zij eindigden voor team Norlandia
en team Hillenaar. Bij de recreatieteams ging de winst naar Einstallaties. Tweede werden de heren van EAF auto’s en derde
La Casita. Ieder team ontving na afloop een tapasschotel, ver-

Ophalen nieuwe kleding bij sponsor EAF Auto’s
Sponsor worden
Word ook sponsor van Voorschoten ’97, met 1825 leden de
grootste voetbal- en atletiekclub van Zuid-Holland. Op onze
website www.voorschoten97.nl vindt u onder ‘sponsoring’
diverse sponsormogelijkheden. Onze accountmanagers komen graag met een aantrekkelijk aanbod ‘op maat’.
Mail naar sponsoring@voorschoten97.nl en we nemen snel
contact met u op.
Bryan Hilders
Voorzitter Sponsorcommissie & Sponsorhome

Al 25 jaar sponsor zijn:

Administratiekantoor Duindam, Leski/Pronto wonen,
Aannemersbedrijf G.J. Kriek, Glashandel Van Aken,
De Ru Service, Bakker Verhoog, Juwelier Florentijn,
Wassenaarse Bouw Maatschappij, Van Vliet
Tweewielers, Hoogvliet supermarkten, Van der Valk
de Gouden Leeuw en Rabobank Den Haag.
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Voor een groep vrijwilligers was de afgelopen tijd een drukke periode. Ik ben trots op de Sponsorcommissie die weer
een mooie presentatiegids heeft samengesteld. En natuurlijk
dank aan alle sponsors die als adverteerders deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

Nieuw kledingplan
Dit seizoen gaat een nieuw kledingplan voor alle voetballers
van start. We bedanken de sponsors die dit kledingplan financieel mogelijk hebben gemaakt: Mobiel.nl, Metselbedrijf
Zwaan, EAF auto’s, Wout Bergers Sport, Restaurant Fratelli
Voorschoten, Kulk Elektrotechniek en Yesss Electric.
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De klanten van EAF Auto’s zijn vaak liefhebbers
INTERVIEW SPONSOR EAF AUTO’S
Vrijwel iedereen in Voorschoten kent de mooie ronde showroom op de hoek van de Veurseweg
en de Starrenburglaan. En recent zijn veel leden er ook binnen geweest om hun nieuwe
voetbalkleding op te halen. Ze waren te gast bij EAF Auto’s, een bedrijf dat auto’s in het luxere
segment verkoopt. En in de werkplaats verzorgen ze alle onderhoud aan ieder type auto.
Ernad Fazlic is samen met zijn broer Ajdin eigenaar van het
bedrijf. “Tien jaar geleden zijn we in Voorschoten met een
garage in de Kalkoenstraat begonnen. Zes jaar geleden konden we dit mooie pand van de heer Baak huren. En twee jaar
laten kochten we de naastgelegen werkplaats en spuiterij.
Nu doen we alles: de verkoop van auto’s en het complete
onderhoud.”

Persoonlijke service
De werkplaats werkt meer lokaal. “We zijn geen klein bedrijf
om de hoek meer, maar bieden wel de persoonlijke service”,
zegt Ernad trots. “Wij kunnen de klant volledig ontzorgen,
van aankoop, inruil tot reparatie. Alles is gericht op kwaliteit.
Daarvoor hebben we geïnvesteerd in de nieuwste apparatuur. We halen een hoger niveau dan de gemiddelde dealerorganisatie en hebben net als zij een digitale verbinding
met de fabrieken in Duitsland. Alle fabrieksgaranties zijn dus
verzekerd. En er is altijd een gratis leenauto. We verzorgen
hier het onderhoud aan alle typen personenauto’s, busjes,
bestelwagens enzovoorts.”
Laagdrempelig
Ernad en zijn broer zijn opgegroeid in Voorschoten en voetbalden als kind bij Voorschoten ’97. De kinderen van Ernad
spelen ook bij de club. “We willen graag wat terugdoen en
laten zien wat EAF Auto’s doet. De showroom laagdrempelig
maken. Daarom is die uitreiking van de nieuwe voetbalkleding ook bij ons georganiseerd. Met onze sponsorbijdrage

kan de club verdere stappen doen. We willen met een grote
klap binnenkomen. We zijn voor vijf jaar kledingsponsor en
je vindt onze naam terug op de mouwen van alle wedstrijdshirts, broekjes, sweaters van de jeugd. Maar er komen ook
vlaggen, borden langs het veld, bordjes in de kleedkamers en
onze naam komt op de tribune.”
Netwerken
Ernad kijkt uit naar een nieuwe opzet van de Businessclub.
“Als alle 130 sponsors erbij worden betrokken, kunnen we
echt gaan netwerken. Jong en oud moeten samen de club
verder brengen. En als heel Voorschoten weet dat EAF Auto’s
kwalitatief hele goede auto’s verkoopt en prima service verleent, zijn we in onze opzet geslaagd.”
www.eafautos.nl

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

Luxe modellen
Wie een kijkje in de showroom neemt, ziet veel mooie auto’s
van de betere merken zoals Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Alfa en Mini. “We zijn gespecialiseerd in auto’s met veel
opties”, vertelt Ernad. “Luxe uitgevoerde modellen die we
zelf importeren uit Duitsland en België. Het zijn jonge auto’s
afkomstig van onze vaste vertrouwde adressen. Compleet
met onderhoudshistorie en soms nog fabrieksgarantie. Allemaal mooie auto’s waar we met plezier over kunnen praten.
Onze klanten zijn meestal ook autoliefhebbers. En staat de
gewenste auto er onverhoopt niet bij, maar wil de klant wel
gebruikmaken van onze goede service, dan gaan wij graag
op zoek naar die droomauto.” Dankzij dit uitgebreide aanbod van bijzondere auto’s en een goede website komen de
klanten uit heel het land. Een open groene Lamborghini zorgt
voor extra naamsbekendheid in autorijdend Nederland. Zo
weten ook voetballers en televisiesterren EAF Auto’s te vinden.
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Weversbaan 9
2352 BZ Leiderdorp
071 589 76 70
info@weprint.nl
www.weprint.nl

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

Zaterdag en zondag tegenstanders
TEGENSTANDERS

Tegenstanders Zaterdag
SV Den Hoorn
Zuidhoornseweg 4
2635 DJ Den Hoorn
Tel.: 015 261 4973
www.svdenhoorn.nl

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

VELO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
www.velovoetbal.nl

DHC
Sportring 2
2616 LK Delft
Tel.: 015 212 0166
www.dhc-voetbal.nl

HVV
van Hogenhoucklaan 37
2596 TA Den Haag
Tel.: 070 - 324 83 61
www.konhcvv.nl

VUC
Het Kleine Loo 1
2592 BW Den Haag
Tel.: 070 385 8018
www.vuc.nl

SV Die Haghe
Wijndaelerweg 9
2554 BZ ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 323 5178
www.svdiehaghe.nl

SV Nootdorp
De Poort 8
2631 PT Nootdorp
Tel.: 015 310 9726
www.svnootdorp.nl

SV Wippolder
Rijksstraatweg 9
2628 GZ Delft
Tel.: 015 256 5389
www.svwippolder.nl

SV DSO
Sportcomplex Bentwoud,
Hildamlaan 1
2731 BT Zoetermeer
Tel.: 079 331 5591
www.svdso.nl

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

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

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

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

VV HWD
Taludweg 5
3042 JZ Rotterdam
Tel.: 010 462 3716
www.vvhwd.nl

RODA ’46
Bavoortseweg 15
3833 BM Leusden
Tel.: 033 494 0689
www.roda46.nl

FC Abcoude
Ruwelspad 1
1391 JA Abcoude
Tel.: 0294 283 984
www.fcabcoude.nl

SV Ouderkerk
Wethouder
Koolhaasweg 1191
1191 EB Ouderkerk
aan de Amstel
Tel.: 020 496 3502
www.svouderkerk.nl

SVH
Noordweg 74
2548 AC Den Haag
Tel.: 0174 296 611
www.svh-voetbal.nl

Amsvorde
Leusderweg 310
3817 KJ Amersfoort
Tel.: 033 461 9325
www.amsvorde.nl
APWC
Keerkring 11
3813 BC Amersfoort
Tel.: 033 472 5743
www.apwc.nl
HOV/DJSCR
Pr. Beatrixlaan 499
3062 CM Rotterdam
Tel.: 010 452 1756
www.hovdjscr.nl

PVC
Kanaalweg 174
3533 HL Utrecht
Tel.: 030 294 0570
www.pvcvoetbal.nl
Quick 1890 AFC
Dorresteinsesteeg 6
3817 GC Amersfoort
Tel.: 033 461 0759
www.afcquick1890.nl

SVVV Taurus
Mekelweg 8
2628 CN Delft
www.svvvtaurus.nl
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SPONSOR MAN OF THE MATCH

071-5149628
ww.footfixx.nl

071-5149628
ww.footfixx.nl

Steeds voor u op zoek naar
bijzondere lekkernijen!*
*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.
Bankastraat 12, Den Haag • 070 350 39 80 • www.gransjean.nl

Programma zaterdag 1e klasse B
24 SEPTEMBER 2022
DHC
SV Die Haghe
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
SV Wippolder
-

SV Den Hoorn
Voorschoten ’97
SV Honselersdijk
SV DSO
Valken ’68
VUC
Forum Sport

3 DECEMBER 2022
SV Den Hoorn
DHC
SV Honselersdijk
HVV
SV Nootdorp
Voorschoten ’97
SV Wippolder

-

SV DSO
Valken ’68
Forum Sport
VUC
VELO
UVS
SV Die Haghe

25 MAART 2023
SV Die Haghe
SV Nootdorp
UVS
Valken ’68
VELO
VUC
SV Wippolder

-

SV Honselersdijk
HVV
DHC
SV DSO
SV Den Hoorn
Forum Sport
Voorschoten ’97

1 OKTOBER 2022
SV Den Hoorn
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
Voorschoten ’97
VUC

-

HVV
UVS
SV Nootdorp
SV Wippolder
VELO
DHC
SV Die Haghe

10 DECEMBER 2022
SV Die Haghe
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
VELO
VUC

-

SV Nootdorp
DHC
SV Den Hoorn
Voorschoten ’97
HVV
UVS
SV Wippolder

1 APRIL 2023
SV Den Hoorn
DHC
Forum Sport
SV Honselersdijk
HVV
Voorschoten ’97
SV Wippolder

-

SV Die Haghe
VELO
Valken ’68
VUC
UVS
SV DSO
SV Nootdorp

8 OKTOBER 2022
SV Die Haghe
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
VUC
SV Wippolder

-

Valken ’68
DHC
SV Honselersdijk
Forum Sport
SV DSO
Voorschoten ’97
SV Den Hoorn

21 JANUARI 2023
SV Die Haghe
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
VUC
Voorschoten ’97

-

VELO
SV Wippolder
HVV
DHC
SV Nootdorp
UVS
SV Den Hoorn

15 APRIL 2023
SV Die Haghe
SV DSO
SV Nootdorp
UVS
Valken ’68
VELO
VUC

-

DHC
Forum Sport
Voorschoten ’97
SV Wippolder
SV Honselersdijk
HVV
SV Den Hoorn

15 OKTOBER 2022
SV Den Hoorn
DHC
SV DSO
SV Honselersdijk
Valken ’68
Voorschoten ’97
Forum Sport

-

SV Nootdorp
SV Wippolder
SV Die Haghe
UVS
VUC
HVV
VELO

28 JANUARI 2023
SV Den Hoorn
DHC
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
SV Wippolder

-

SV Honselersdijk
Forum Sport
SV DSO
VUC
SV Die Haghe
Voorschoten ’97
Valken ’68

22 APRIL 2023
SV Den Hoorn
DHC
SV Honselersdijk
HVV
SV Nootdorp
Voorschoten ’97
SV Wippolder

-

Valken ’68
VUC
SV DSO
SV Die Haghe
UVS
Forum Sport
VELO

29 OKTOBER 2022
SV Die Haghe
SV Nootdorp
UVS
Valken ’68
VELO
VUC
SV Wippolder

-

Forum Sport
DHC
SV Den Hoorn
Voorschoten ’97
SV Honselersdijk
SV DSO
HVV

4 FEBRUARI 2023
SV Den Hoorn
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
Voorschoten ’97
VUC

-

DHC
SV Nootdorp
SV Wippolder
HVV
UVS
SV Die Haghe
VELO

29 APRIL 2023
SV DSO
SV Die Haghe
Forum Sport
UVS
Valken ’68
VELO
VUC

-

SV Den Hoorn
SV Wippolder
SV Honselersdijk
Voorschoten ’97
DHC
SV Nootdorp
HVV

5 NOVEMBER 2022
SV Den Hoorn
DHC
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
HVV
Voorschoten ’97

-

VELO
UVS
Valken ’68
VUC
SV Die Haghe
SV Nootdorp
SV Wippolder

11 FEBRUARI 2023
SV Die Haghe
DHC
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
SV Wippolder

-

VUC
Voorschoten ’97
SV Den Hoorn
Forum Sport
SV DSO
Valken ’68
SV Honselersdijk

13 MEI 2023
SV Den Hoorn
DHC
HVV
SV Nootdorp
UVS
Voorschoten ’97
SV Wippolder

-

Forum Sport
SV DSO
Valken ’68
SV Die Haghe
VELO
SV Honselersdijk
VUC

12 NOVEMBER 2022
SV Die Haghe
SV DSO
SV Nootdorp
UVS
Valken ’68
VELO
VUC
-

SV Den Hoorn
Voorschoten ’97
SV Wippolder
HVV
Forum Sport
DHC
SV Honselersdijk

4 MAART 2023
SV Den Hoorn
DHC
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
Voorschoten ’97

-

SV Wippolder
HVV
VELO
UVS
SV Nootdorp
SV Die Haghe
VUC

20 MEI 2023
SV Die Haghe
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
Valken ’68
Voorschoten ’97
VUC

-

UVS
HVV
DHC
SV Den Hoorn
SV Wippolder
VELO
SV Nootdorp

19 NOVEMBER 2022
SV Den Hoorn
DHC
Forum Sport
SV Honselersdijk
HVV
Voorschoten ’97
SV Wippolder
-

VUC
SV Die Haghe
SV DSO
Valken ’68
VELO
SV Nootdorp
UVS

11 MAART 2023
SV Die Haghe
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
VUC
SV Wippolder

-

SV DSO
Voorschoten ’97
SV Den Hoorn
SV Honselersdijk
Forum Sport
Valken ’68
DHC

27 MEI 2023
SV Den Hoorn
DHC
HVV
SV Nootdorp
UVS
VELO
SV Wippolder

-

Voorschoten ’97
SV Honselersdijk
Forum Sport
Valken ’68
VUC
SV Die Haghe
SV DSO

26 NOVEMBER 2022
SV Die Haghe
SV DSO
Forum Sport
UVS
Valken ’68
VELO
VUC
-

HVV
SV Honselersdijk
Voorschoten ’97
SV Nootdorp
SV Den Hoorn
SV Wippolder
DHC

18 MAART 2023
SV Den Hoorn
DHC
SV DSO
Forum Sport
SV Honselersdijk
HVV
Voorschoten ’97

-

UVS
SV Nootdorp
VUC
SV Die Haghe
VELO
SV Wippolder
Valken ’68
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Stukadoorsbedrijf

R. Nikic

Het adres voor al uw stukadoorswerk

Radovan Nikic
Langenhorststraat 13 • 2251 SM Voorschoten
Tel.: 06-475 711 25 • Fax: 071-5619412

Ook het adres voor spachtelputz

bouw- en aannemingsbedrijf

Programma zondag 3e klasse D
25 SEPTEMBER 2022
FC Abcoude
APWC
HOV/DJSCR
VV HWD
PVC
SVVV Taurus
-

Quick 1890 AFC
RODA ’46
SVH
Voorschoten ’97
FC Aalsmeer
SV Ouderkerk

4 DECEMBER 2022
FC Aalsmeer
FC Abcoude
HOV/DJSCR
PVC
SVH
SVVV Taurus
-

SV Ouderkerk
VV HWD
Amsvorde
Voorschoten ’97
Quick 1890 AFC
APWC

26 MAART 2023
FC Abcoude
Amsvorde
APWC
VV HWD
SVVV Taurus
Voorschoten ’97

-

PVC
Quick 1890 AFC
FC Aalsmeer
SVH
RODA ’46
SV Ouderkerk

2 OKTOBER 2022
FC Aalsmeer
Amsvorde
SV Ouderkerk
RODA ’46
SVH
Voorschoten ’97

-

SVVV Taurus
VV HWD
FC Abcoude
HOV/DJSCR
PVC
APWC

11 DECEMBER 2022
FC Aalsmeer
Amsvorde
APWC
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC Voorschoten ’97 -

RODA ’46
PVC
FC Abcoude
SVH
HOV/DJSCR
SVVV Taurus

2 APRIL 2023
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR
SV Ouderkerk
RODA ’46
SVH
SVVV Taurus

-

Voorschoten ’97
VV HWD
Amsvorde
Quick 1890 AFC
APWC
FC Abcoude

9 OKTOBER 2022
FC Abcoude
APWC
VV HWD
PVC
SVVV Taurus
Voorschoten ’97

-

FC Aalsmeer
Amsvorde
Quick 1890 AFC
HOV/DJSCR
SVH
RODA ’46

22 JANUARI 2023
FC Aalsmeer
Amsvorde
APWC
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC
RODA ’46

-

HOV/DJSCR
FC Abcoude
VV HWD
PVC
SVVV Taurus
SVH

16 APRIL 2023
FC Abcoude
Amsvorde
APWC
VV HWD
Quick 1890 AFC
Voorschoten ’97

-

RODA ’46
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR
PVC
SV Ouderkerk
SVH

16 OKTOBER 2022
Amsvorde
HOV/DJSCR
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC RODA ’46
SVH
-

Voorschoten ’97
SVVV Taurus
VV HWD
APWC
PVC
FC Abcoude

29 JANUARI 2023
FC Abcoude
HOV/DJSCR
VV HWD
PVC
SVH
SVVV Taurus

-

Voorschoten ’97
SV Ouderkerk
RODA ’46
Quick 1890 AFC
FC Aalsmeer
Amsvorde

23 APRIL 2023
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR
PVC
RODA ’46
SVH
SVVV Taurus

-

Quick 1890 AFC
Voorschoten ’97
APWC
SV Ouderkerk
Amsvorde
VV HWD

30 OKTOBER 2022
FC Abcoude
Amsvorde
APWC
VV HWD
SVVV Taurus
Voorschoten ’97 -

HOV/DJSCR
RODA ’46
SV Ouderkerk
FC Aalsmeer
PVC
Quick 1890 AFC

5 FEBRUARI 2023
FC Aalsmeer
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC
RODA ’46
SVH
Voorschoten ’97

-

PVC
SVVV Taurus
FC Abcoude
APWC
HOV/DJSCR
VV HWD

30 APRIL 2023
Amsvorde
APWC
VV HWD
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC
Voorschoten ’97

-

HOV/DJSCR
SVVV Taurus
FC Abcoude
FC Aalsmeer
SVH
PVC

6 NOVEMBER 2022
FC Aalsmeer
SV Ouderkerk
PVC
Quick 1890 AFC RODA ’46
SVH
-

APWC
Voorschoten ’97
FC Abcoude
Amsvorde
SVVV Taurus
VV HWD

12 FEBRUARI 2023
FC Abcoude
APWC
HOV/DJSCR
VV HWD
PVC
SVVV Taurus
-

SV Ouderkerk
Voorschoten ’97
RODA ’46
Amsvorde
SVH
FC Aalsmeer

14 MEI 2023
FC Abcoude
HOV/DJSCR
PVC
RODA ’46
SVH
SVVV Taurus

-

APWC
Quick 1890 AFC
Amsvorde
FC Aalsmeer
SV Ouderkerk
Voorschoten ’97

13 NOVEMBER 2022
FC Abcoude
Amsvorde
APWC
VV HWD
Quick 1890 AFC Voorschoten ’97 -

SVVV Taurus
SV Ouderkerk
SVH
HOV/DJSCR
RODA ’46
FC Aalsmeer

5 MAART 2023
FC Aalsmeer
Amsvorde
HOV/DJSCR
Quick 1890 AFC
RODA ’46
SVH

-

FC Abcoude
APWC
PVC
VV HWD
Voorschoten ’97
SVVV Taurus

21 MEI 2023
FC Aalsmeer
Amsvorde
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC
RODA ’46
Voorschoten ’97

-

SVH
SVVV Taurus
HOV/DJSCR
PVC
VV HWD
FC Abcoude

20 NOVEMBER 2022
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR
SV Ouderkerk
PVC
RODA ’46
SVH
-

Amsvorde
APWC
Quick 1890 AFC
VV HWD
FC Abcoude
Voorschoten ’97

12 MAART 2023
FC Abcoude
APWC
VV HWD
PVC
SVVV Taurus
Voorschoten ’97

-

SVH
Quick 1890 AFC
SV Ouderkerk
RODA ’46
HOV/DJSCR
Amsvorde

29 MEI 2023
FC Abcoude
HOV/DJSCR
VV HWD
PVC
SVH
SVVV Taurus

-

Amsvorde
FC Aalsmeer
APWC
SV Ouderkerk
RODA ’46
Quick 1890 AFC

27 NOVEMBER 2022
Amsvorde
APWC
VV HWD
SV Ouderkerk
Quick 1890 AFC Voorschoten ’97 -

SVH
PVC
SVVV Taurus
RODA ’46
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR

19 MAART 2023
FC Aalsmeer
HOV/DJSCR
SV Ouderkerk
PVC
Quick 1890 AFC
RODA ’46

-

VV HWD
FC Abcoude
APWC
SVVV Taurus
Voorschoten ’97
Amsvorde

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

PROGRAMMA ZONDAG

21

HET
HET GROOTSTE
GROOTSTE OCCASION
OCCASION ASSORTIMENT
ASSORTIMENT
IN
DE
REGIO
IN DE REGIO

Elke zondag open!

KOM
LANGS
EN
VERGELIJK,
MET
OF
ZONDER
AFSPRAAK
KOM LANGS EN VERGELIJK, MET OF ZONDER AFSPRAAK

Ruim
Ruim 300
300 occasions,
occasions, ook
ook elektrisch!
elektrisch!
CARWASH
CARWASH
v.a.
€v.a.

€

Showroom
Showroom

99,

Werkplaats
Werkplaats

00
,00
Schadeherstel
Schadeherstel

Zoeterwoudseweg 11 2321 GL Leiden
Zoeterwoudseweg 11 2321 GL Leiden

Carwash & Poets
Carwash & Poets

071 532 34 50
071 532 34 50

autoxl.nl
autoxl.nl

Club van 100 Voorschoten ’97
CLUB VAN 100
Voorschoten ‘97 bestaat nu in 2022 25 jaar en dat is ongeveer twee keer zo oud als de Club van 100. Op 5 april
2010 is de Club van 100 van Voorschoten ‘97 opgericht door
Martin Witsmeer en zijn vrouw Patricia Höcker. Martin
is dan ook lidnummer 1, op de voet gevolgd door Maarten
Hillenaar en Geert Kaldenhove als lidnummer 2 en 3. Een
logo werd gemaakt, een aantal bestuursleden werden gevonden en vele clubmensen zijn lid geworden. Rond 2013
werd reeds het 100e lid ingeschreven! Jan van Bemmelen
was de eerste voorzitter van de Club van 100 en Jan is later
opgevolgd door de huidige voorzitter (en tevens 100e lid)
Jacques Overgaauw.
De doelstelling van de Club van 100
Is om bij te dragen aan zaken waarin de clubbegroting niet
voorziet, het verfraaien van de accomodatie of als steuntje in
de rug voor projecten binnen Voorschoten ‘97.
Bestuur Club van 100
Bovenste rij: René de Water en Lennart Mulder
Onderste rij: Wim van de Graaf, Jacques Overgaauw
en Paul van Paassen.

Verfraaien van het complex is een van de doelstellingen. En
een kleurtje op de materiaalcontainer doet toch wonderen!
Een tweede doelstelling is bijdragen aan jeugdactiviteiten of
materialen voor de gehele vereniging. De Club van 100 reserveshirts zijn hier een voorbeeld van.
Projecten die er in de afgelopen 12,5 jaar zijn geïnitieerd of
mede gefinancierd zijn onder andere schilderwerkzaamhe-

evenementen die bij Voorschoten ‘97 worden georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn het D-junioren (tegenwoordig o-13)
Paastoernooi, tentenkamp, de snacks bij de voetbalquiz en
het Mitchell Scholtes Ladies Event. En in lastige tijden heeft
de Club van 100 ook het bestuur geholpen met gedeeltelijke
financiering van de vervanging van de vloer in de kantine en
een bijdrage voor het digitaal organiseren van de ALV tijdens
de corona-epidemie.
Kortom, wat let u om lid te worden . . . mail, bel of app
gerust even voor meer informatie.
Paul van Paassen
06 37 12 11 71 / cv100@voorschoten97.nl
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den, TV-circuit in de kantine, de geelgroene tribunestoeltjes,
inventaris voor Rinus zijn keuken en die van de kantine. Maar
naast materialen draagt de Club van 100 ook bij aan gezellige
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Onderste rij van links naar rechts: Mo “Tougie” Maatoug, Miguel Boersma, Kauzi Nomen, Mike Harteveld, Nick Poot (assistent trainer), Jonathan Jonk (hoofdtrainer), Marcel de Hoogt
(trainer 2e), Mo Maatoug, Bilal Kadouri, Nicky Guijt, Guy Smith
Middelste rij van links naar rechts: Maarten Kriek (teammanager zat 1), Abdoel Baaka, Derk Reinders, Nasim el Kharaoui, Gino Rosier, Alessandro Kwant, Stephan van der Niet, Marcel Quax,
Marc van der Voorst, Milan Werk, Matthijs Westra, Jiggy van Engelen, Alexander Meyers
Bovenste rij van links naar rechts: Thom Wijnalda, Benjamin Beumer, Jim van der Krogt, Martijn Hogenboom, Ronnie de Roode, Bart Vonk, Ronnie Verplancke, Sem Simonis, Jeffrey Abspoel,
Oualid Maatoug, Robin Koek, Lesley van Hemert, Shemiel Constancia
Afwezig: Bas van den Berg, Thom de Koning, Djiri Michel, Melle Rekvelt, Wilco Mackaaij, Sergio Vrede, Damien van der Heyden en Rob van de Wijngaard (teammanager zat 1),
Karam Mouchi (assistent trainer), Job Eshuis (teammanager zat 2), Mart du Pre (teammanager zat 2)
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Zaterdag
SELECTIE
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Bovenste rij van links naar rechts: Jarno van de Born, Ference Merczel, Koen Elert, Roy Eligens, Glenn Mulder, Bryan Hilders, David Rebergen, Jesse Vijlbrief, Nathan Brougthon, Nigel Koek.
Midelste rij van links naar rechts: Bennie Hogewoning, Jordy van der Wijngaard, Wout Adriaanse, Hugo Verbrugge, Chris van der Mijn, Jeroen Vlak, Stephan Bronmeijer, Jeroen van Breene,
Wouter Hajer, Lars Beelen, Rinus van der Burg.
Onderste rij van links naar rechts: Soufyan Bouzia, Rachid Hafidi, Timo van Aken, Justin Aschman, Jeffrey van Veen, Donovan Ton, Denis Luhulima, Tim van de Akker, Casper Kuiper,
Derk Nieuwenhuijsen, Quint Lindeman.
Ontbreken: Jurgen Oerlemans, Rick van der Maas, Tijmen Mulder, Nicola Nikolic, Hamid Samarstzada, Christaan Dekker, (keeperstrainers) Daniel Green, Rob Standhart

Zondag

SELECTIE
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DOBBEWEG 13
2254 AG VOORSCHOTEN
TEL. (071) 561 61 78
FAX. (071) 561 92 59
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Van Beethovenlaan 69b Prof. Einsteinlaan 1
Einsteinlaan
Prof.1 Einsteinlaan
2253 BE Voorschoten 2251 Prof.
VD Voorschoten

2252 VD Voorschot
2252 VD Voorschoten
Tel. 071 - 561 73 36
Tel. 36
071 - 561 73 3
Tel. 071 - 561 73
info@paulidespartners.nl

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL
WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

Leidseweg 53
2252 LB  Voorschoten
Tel.: 071 - 561 00 48
		

Papelaan West 182
2254 AK  Voorschoten
Fax: 071 - 561 63 63
Tel.: 06 - 122 454 01

Voorschoten ’97 blijft investeren in de jeugd
JEUGD, MEIDEN- EN DAMESVOETBAL
Voorschoten ‘97 is een mooie vereniging waar veel jongens en meisjes wekelijks hun favoriete
sport met plezier kunnen uitoefenen. Eindelijk was er weer een seizoen zonder corona. Wat
hebben we weer genoten. We hebben weer veel kampioenen kunnen huldigen, het internationaal
Paastoernooi gewonnen en als slot een fantastisch tentenkamp gehad. Wat ben ik trots op alle
vrijwilligers die zich dagelijks voor de jeugd inzetten.
Wat gaan we dit seizoen allemaal beleven bij de jeugd? Allereerst hopen we weer op een coronavrije competitie met veel
leuke wedstrijden en het huldigen van nieuwe kampioenen.
Ook kijken we uit naar de nieuwe samenwerking met ADO
Den Haag , het organiseren van jeugdevenementen zoals het
internationaal Paastoernooi, tentenkamp 2023, voetbalkampen en nog veel meer leuke jeugdactiviteiten georganiseerd
door onze nieuwe jeugd activiteiten commissie. Dus ouders,
vrienden, opa’s en oma’s, sponsoren. Wij zien u allemaal weer
graag langs de lijn!
013-1 winnaar Paastoernooi 2022

Richard Backx, jeugdvoorzitter

Richard Li aangesteld als technisch
coördinator Meiden en trainer Vrouwen 2

Hoe ben je in het meiden- en vrouwenvoetbal beland?
“Door mijn oudste dochter Jennifer. Aan haar en haar team
heb ik, toen ze ging voetballen, drie jaar training gegeven. Ik
heb even een uitstapje gemaakt naar de jongens onder 12,
maar wel bij dezelfde club, destijds RCL. Jennifer miste mij
echter als trainer-coach en drong er rond haar achttiende op
aan dat ik haar team weer ging begeleiden.”

Jacco Scholts (HJO-breedtesport), Richard Li (TC meiden),
Richard Backx (jeugdvoorzitter)

“Ik was op dat moment nog verantwoordelijk voor de jongste jeugd en heb toen zowel het team van mijn dochter begeleid als de jongste jeugd. Juist omdat ik dit combineerde, kon
ik ervaren waar mijn hart echt lag. Het grote verschil tussen
O12-spelers en oudere teams is dat je bij die laatste meer
kan uitleggen over spelsystemen en ze ook kunt leren elkaar
te coachen. Communicatie bij de oudere spelers is toch uitdagender. Ik heb uiteindelijk drie jaar bij mijn dochters team
kunnen coachen en ben toen, na het behalen van mijn TC3,
doorgegaan naar dames 1.”
Wat is je eerste indruk van het meiden- en vrouwenvoetbal bij Voorschoten ’97?
“Dat het een grote vereniging is met veel meidenteams en nu
zelfs twee damesteams. We hebben met alle vrouwen een
trainingskamp gehad, een weekend lang. Dat was heel waardevol en verbindend.“
Wat is je ambitie met de meiden- en vrouwenteams bij
Voorschoten ’97?
“Aankomende jaar ga ik als technisch coördinator de meiden- en vrouwenteams samen met de staf van die teams op
een hoger plan brengen. Dit doen we onder andere door trainingsstof aan te bieden en daar waar nodig ondersteuning.
Mijn ambitie is dat er voor alle meiden en vrouwen een team
is dat op het door hen gewenste niveau speelt, waar ze zich
kunnen ontwikkelen en plezier kunnen maken.”

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

Wil je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Richard Li, 52 jaar, getrouwd, twee dochters.
Ik heb dertig jaar zelf gevoetbald en ben al bijna twintig jaar
trainer/coach naast mijn werk. In mijn dagelijkse werk ben ik
vertegenwoordiger in softijs en milkshake en alles wat daarbij
komt kijken.“
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Duivenvoorden Automobielen B.V
Duivenvoorden Automobielen B.V
- Onderhoud alle automerken
- Onderhoud
alle automerken
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Franse
automobielen
- Specialist Franse
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- Automatische
transmissiebakken
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electrische
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- APK-Keuring
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- Airco service

G. DOUPLANTSOEN 22 VOORSCHOTEN | T: 071 561 7540 | E: INFO@DUIVENVOORDENAUTOMOBIELEN.NL
G. DOUPLANTSOEN 22 VOORSCHOTEN | T: 071 561 7540 | E: INFO@DUIVENVOORDENAUTOMOBIELEN.NL
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Meiden- en vrouwenvoetbal
Voorschoten ’97 heeft nu dertien meiden- en vier vrouwenteams spelen (waarvan twee 7x7). Genoeg meiden en vrouwen dus
in de vereniging om de ambitie waar te maken dat bij Voorschoten voor jongens en meiden dezelfde mogelijkheden bestaan
in de ontwikkeling van hun vaardigheden, en misschien zijn er zelfs voor meiden wel iets meer mogelijkheden. Want zij mogen
spelen in alle teams: teams met vooral jongens, gemengde teams en meidenteams. De KNVB onderscheidt drie doelgroepen bij
de meiden:
• meiden die voetballen vanuit sociaal/recreatief perspectief;
• meiden die voetballen vanuit prestatief perspectief;
• meiden die voetballen vanuit het perspectief van een toptalent.
Goed team voor iedereen
Met het aanbod bij Voorschoten ’97 en de keuze om bij alle jeugdteams op niveau in te delen, is het mogelijk om alle meiden
ook een goed team aan te bieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en met plezier kunnen voetballen. Er wordt in de A- en
B-categorie gevoetbald in alle klassen die de KNVB aanbiedt. Deze keuzes en mogelijkheden leiden ertoe dat we ook met enige
regelmaat meiden mogen afstaan aan ADO: afgelopen seizoen zelfs drie.
Verder kenmerkt de meiden- en vrouwenafdeling zich door veel enthousiasme: uit de oudere jeugd zijn veel trainers opgestaan,
die jongere teams trainen, vaak na het volgen van een KNVB-training. En er worden de nodige teamuitjes, weekends weg en
meerdaagse toernooien georganiseerd. Kortom: de meiden- en vrouwenafdeling bij Voorschoten ’97 bloeit als nooit tevoren.

De pupillencommissie

De pupillencommissie wil iedere speler op zijn of haar eigen
niveau laten spelen. Dat betekent dat we aan het eind van elk
seizoen heel druk zijn met de nieuwe indelingen van de recreatieve teams voor het nieuwe seizoen. Dit doen we in overleg
met de coaches en trainers, zodat we iedereen op een plek
neerzetten waar ze het best tot hun recht komen, maar vooral waar ze het meeste voetbalplezier kunnen beleven.

Luisterend oor voor iedereen
Ook gedurende het seizoen zitten we niet stil. Ouders kunnen met vragen bij ons terecht, we bieden een luisterend oor
aan spelers, coaches en trainers, en waar nodig proberen we
oplossingen te bieden voor ontstane problemen. Daarnaast is
de pupillencommissie de schakel tussen de coaches, trainers
en leiders en het jeugdbestuur. Door onze dagelijkse bezigheden rondom de club en het contact met iedereen rondom de
pupillenteams zijn we goed op de hoogte van wat er speelt.
In het nieuwe seizoen willen we ons nog meer bezighouden
met de gelijkheid tussen teams, bijvoorbeeld op het gebied
van trainingsmogelijkheden. Daarnaast zijn we actief bezig
met de begeleiding van trainers en coaches en werken we
aan een meer open communicatie.
Eddy Wessels, André van Loenen en Sebastiaan Smit

De 11x11 commissie
De naam dekt de lading zeggen ze soms. 11 tegen 11
beschrijft dan ook precies de omvang van de teams
waar deze commissie de coördinatie voor uitvoert. In
dit seizoen 2022-2023 alle JO13 t/m JO19 teams, in totaal zo’n 450 leden groot. In dit aantal zijn ook de spelers van de eerste teams meegenomen al hebben we
als commissie geen directe inbreng in de indeling van
deze groep.
Voorschoten ’97 is geen cluppie meer te noemen. Met 1800+
leden zijn we eigenlijk een groot bedrijf. Gerund door vrijwilli-

gers . . . dat wel. En daar wordt de spoeling ieder jaar dunner.
Leden en ouders van leden verwachten steeds meer van de
club, terwijl de club juist drijft op vrijwilligers.
Plezier
Het hoofddoel van de commissie is er zorg voor dragen dat de
leden veilig en met plezier kunnen voetballen. De commissie
zorgt voor de gehele teamindeling van alle jeugdteams JO13
t/m JO19 en de verwerking hiervan in Sportlink. Daarnaast
onderhouden wij nauwe contacten met de pupillencommissie, met name op het gebied van de stap O12 naar O13.
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Alle jeugdleden tot 12 jaar en hun ouders kennen ons
van de welkomstmail die je krijgt als je lid wordt. En
ook de e-mail met de nieuwe teamindeling aan het
begin van het seizoen komt van de pupillencommissie.
Maar wat doen we eigenlijk nog meer?
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Voor al uw elektrotechnische
Voor alwerkzaamheden
uw elektrotechnische
werkzaamheden
info@e-installaties.nl
071-2032350
info@e-installaties.nl
071-2032350

Vervolg 11x11 commissie

Verder met de materiaalcommissie, kledingplan waar het gaat
om de kleding en materialen voor spelers en trainers. Verder
is er goed en regulier contact met het Hoofd Jeugdopleiding
(HJO) en de selectietrainers. Voor aanvang van de selectietrainingen is er altijd uitgebreid overleg met hen en wordt
de communicatie van het afgesproken proces door de 11x11
commissie gedeeld in de appgroepen en op de website.
Zichtbaar
Verder zijn wij aanspreekpunt voor alle coaches en trainers
en proberen we hen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk zichtbaar
te zijn op de club. Meerdere dagen van de week kijken we
kort bij trainingen en op de speeldagen ook bij wedstrijden.
Veelvuldig contact met alle trainers en coaches, hier en daar
advies of een probleempje oplossen, daar zijn we vooral mee
bezig. De laatste jaren hebben wij ons voornamelijk achter de
schermen ingezet voor het verkleinen van de ‘kloof’ tussen
het eerste en lagere teams.
Mooie stappen
Mede op aangeven van en soms ook door de 11x11 commissie zijn sommige zaken in positieve zin veranderd. Als we

kijken naar het materiaal mogen we zeggen dat we enorme
stappen hebben gemaakt. Alle credits hiervoor gaan overigens naar de heren Berg en van der Peet. Verder hebben we
een HJO Breedtesport aangesteld in de persoon van Jacco
Scholts die vol verve investeert in de club met het ‘Train de
trainer programma’ voor met name de breedtesport teams.
Als 11x11 commissie hebben we afgelopen seizoen op alle
tweede teams trainers kunnen plaatsen die zijn gediplomeerd. Verder hebben we ons ingespannen voor het binnenhalen van achterstallige contributie, het innen van onbetaalde rode en gele kaarten. M.a.w. er zijn fantastisch mooie
stappen gemaakt!
Opvolgers gezocht
De 11x11 commissie wordt dit seizoen nog bemand door Paul
van Wijlen, Adil Öz en Mark Verhoef. Voor komend seizoen
2023-2024 willen wij allen vanwege verschillende redenen
een stap terug doen. Het wordt tijd voor vers bloed, nieuwe
inbreng en ideeën. Behoud van hetgeen is opgebouwd en
uitbreiding daarvan!
Interesse ? Neem contact op en we praten je graag bij.
Paul, Adil en Mark e-mail 11x11@voorschoten97.nl

Voorschoten ’97 is sinds dit seizoen amateurpartner van
ADO Den Haag. Met trajecten voor trainers en stages voor
onze getalenteerde spelers werpt deze samenwerking nu al
zijn vruchten af. Er zijn al jeugdspelers actief bij ADO Den
Haag en ook dit seizoen gaan spelers stage lopen bij ADO
Den Haag. Wij zijn trots dat onze club er weer in is geslaagd
om de pittige audit, uitgevoerd door de KNVB in samenwerking met het bureau NMCBright voor opnieuw drie jaar de
status “Regionale Jeugdopleiding” te verwerven.
Voorschoten ‘97 schaart zich hiermee in een select rijtje amateurclubs en Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s).

Continuïteit, duidelijkheid en structuur
voor de jeugdspelers en ouders is van groot belang. Het streven is om alle teams te voorzien van trainers en begeleiders

die de spelers kunnen bieden wat ze nodig hebben op zowel
voetbaltechnisch (ontwikkeling) als organisatorisch vlak. Het
beleid is om zoveel mogelijk goed opgeleide trainers voor de
teams te hebben staan. Zo heeft de vereniging de afgelopen
jaren geïnvesteerd in de trainers door een grote groep vrijwilligers een cursus pupillentrainer te laten volgen. Ondanks
dat er grote stappen zijn gezet, is het nog niet voldoende.
Ons doel om elk team van een trainer te voorzien is nog niet
gerealiseerd, maar we zijn wel op de goede weg. We blijven
de processen zorgvuldig analyseren d.m.v. monitoring om de
kwaliteit te bewaken.
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Nieuwe samenwerking met ADO Den Haag
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Eva Vlak: “Voorschoten ’97 heeft meiden wat te bieden”
Eva Vlak, net zo oud als Voorschoten ’97 zelf, speelt een belangrijke rol in het meisjes- en vrouwenvoetbal van Voorschoten ’97. Ze is al jaren de onbetwiste aanvoerder van onze zaterdagvrouwen 1, traint en coacht jongere meiden,
zit in de meidencommissie en in de technische commissie. Eva is onderdeel van een drieling en heeft tot in de B’tjes
vroeger zelf met haar broers in hetzelfde team gevoetbald. Dat ze met de jongens voetbalde, was vanzelfsprekend.
Er was bij haar aantreden nog helemaal geen sprake van meidenteams in de jongste leeftijdsgroepen, maar daarnaast was ze ook ‘one of the guys’. Zelf zegt ze over haar start bij de jongens dat ze er alleen maar profijt van heeft
gehad. Ze beveelt meiden warm aan zo lang mogelijk bij de jongens te blijven voetballen als ze dat leuk vinden.
Iets moois neergezet
Wel is ze er trots op dat bij Voorschoten ’97 inmiddels ook
bij de meidenteams wat te bieden heeft op prestatief gebied.
“Met drie meidenelftallen in de A-categorie en teams voor
meiden op alle niveaus hebben we de afgelopen jaren wel
iets moois neergezet.” En Eva heeft daar met enkele teamgenoten, Tessa, Kim en Desiree, een belangrijke rol in gespeeld
door na het volgen van een KNVB-training MO11-meiden te
gaan trainen en coachen. Nu, vier jaar later, spelen deze meiden aanvallend, slim en sportief voetbal. “Afgelopen zomer
zijn zelfs twee meiden vanuit de meidenafdeling voor ADO
gevraagd, samen met nog een meisje dat in de jongensselectie speelde”, zegt Eva. Op de vraag wat haar kwaliteiten zijn
als trainer zegt ze: “ik neem in de taakverdeling met Tessa
vooral de tactiek voor mijn rekening: de wedstrijdbesprekingen, opstelling en spelstrategie zijn mijn sterke punten.”
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Coach Eva
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het meisjes- en vrouwenvoetbal. “We leiden jonge meiden
op met het doel ze uiteindelijk in het eerste te kunnen laten
debuteren.” Het trainerschap van Eva en haar teamgenoten
wordt gewaardeerd en dient inmiddels ook als voorbeeld
voor andere oudere meiden. Op dit moment zijn er maar
liefst tien actief als trainer bij jongere meidenteams!
Ontwikkeling
Dat is vast ook de reden dat Eva werd gevraagd als lid van
de technische commissie. Eva ging zich in die rol buigen over
de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij de club, over
de doorstroom van jeugd naar senioren en over de realisatie
van de ambitie om ook met de vrouwen in de A-categorie
te gaan spelen. Ook dat heeft ze succesvol aangepakt: VR1
werd afgelopen jaar kampioen en promoveert dit jaar naar de
3e klasse. Met de komst van een tweede vrouwenteam is het
nu ook mogelijk om bij de senioren op verschillende niveaus
te spelen, een belangrijke stap in de professionalisering van

Jeugdselecties
JEUGD

JO
17-1

JO
16-1

JO
15-1

JO
14-1
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JO
19-1
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Wij wensen Voorschoten ’97 weer een goed seizoen!
Wij wensen Voorschoten ’97 weer een goed seizoen!

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

Schoolstraat • Voorschoten

Voorstraat 55A

Telefoon 071 - 710 74 02

2251BM Voorschoten

www.compleetit.nl

Vervolg Jeugdselecties

JO
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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
Van goede verlichting heeft u jarenlang
u langs om sfeer te proeven, de ruimte te
profijt. Wilt u weten hoe wij uw wensen voor
verlichting kunnen realiseren? Neem vrijblijvend
bekijken en uw wensen te bespreken.
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.

Ervaar het verschil in elke ruimte
met Lichtdesign.

Ervaar het verschil
in elke ruimte

CIGO VAN BEETHOVENLAAN
VAN BEETHOVENLAAN 19
2253 BD VOORSCHOTEN 071-2034033
DE GEMAKSWINKEL VAN VOORSCHOTEN.
06 23 976 112

Lichtdesign

info@licht-design.nl

Treubstraat 13

www.licht-design.nl

2251 BT Voorschoten

DE GEMAKSWINKEL
VAN VOORSCHOTEN

06 23 976 112

Lichtdesign

info@licht-design.nl

Treubstraat 13

www.licht-design.nl

2251 BT Voorschoten

“DE BEST
VERKOPENDE
MAKELAAR VAN
VOORSCHOTEN
EN OMGEVING!”.

JO
8-1

MO
13-1

MO
15-1

MO
17-1

VR
ZAT-1
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bijzonder
in beeld
• autobelettering
• gevelreclame
• fotowanden
• reclameborden
• raamdecoratie
en nog veel meer!

Industrieweg 25 • Voorschoten • 071 5621333

www.royalprint.nl
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Q
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Q
ONDERHOUD
Q
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Q
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Q
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ER- EN VERKOOP
WINTERSTALLING
EN BEMIDDELING
/ WORKOUTS
OOP ENSUPVERHUUR
BEMIDDELING
VERHUUR / WORKOUTS
Q
Q

Rietpolderweg 2-6 / 2266 BM Leidschendam
(Vlietland) 2 - 6, 2266 BM Leidschendam
Rietpolderweg
071 - 561 36 16 Q info@adspekjachtbouw.nl
071 - 561 36 16Tel.
/ info@vlietlandjachtservice.nl

Q
Q

www.adspekjachtbouw.nl

OPENINGSTIJDEN:

Q

Poster_A0_liggend.indd 1

Q

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

Rietpolderweg 2-6 / 2266 BM Leidschendam
(Vlietland) 2 - 6, 2266 BM Leidschendam
Rietpolderweg
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30
uur
zaterdag: 09.00
gesloten
071 - 561 36 16 Q info@adspekjachtbouw.nl
071 --17.00
561uur
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/ info@vlietlandjachtservice.nl
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www.adspekjachtbouw.nl

Aangepaste openingstijden voorjaar 2016:
Gesloten: 27 maart, 1e Paasdag Q 15 mei, 1e Pinksterdag
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Rietpolderweg 2-6 / 2266 BM Leidschendam
(Vlietland) 2 - 6, 2266 BM Leidschendam
Rietpolderweg
071 - 561 36 16 Q info@adspekjachtbouw.nl
071 - 561 36 16Tel.
/ info@vlietlandjachtservice.nl

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

Winkel (van 10.00 - 16.00 uur):
28 maart, 2e Paasdag Q 27 april, Koningsdag Q
5 mei, Hemelvaartsdag Q 16 mei, 2e Pinksterdag
Loods open (winkel gesloten) (zondag van 10.00 - 16.00 uur):

Winkel (van 10.00 - 16.00 uur):
28 maart, 2e Paasdag Q 27 april, Koningsdag Q
5 mei, Hemelvaartsdag Q 16 mei, 2e Pinksterdag
Loods open (winkel gesloten) (zondag van 10.00 - 16.00 uur):
3, 10, 17, 24 april Q 1, 8 mei
22-02-16 10:10

Atletiek Voorschoten ’97
ATLETIEK
De atletiektak van Voorschoten ’97 met ruim 300 leden is gericht is op breedtesport op 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
over goede en enthousiaste trainers.
Nadat de wereld even heeft stilgelegen blijft het onze missie om Voorschotenaren weer in beweging te krijgen; Voorschoten beweeg(t)! We bieden faciliteiten die het bewegen
mogelijk én aantrekkelijk maken, en stimuleren om dit vast te
houden. Om leden en andere inwoners van Voorschoten ook
in de toekomst op een veilige manier in beweging te houden,
is een nieuwe kunststofbaan nodig. Met veel enthousiasme
en inzet wordt ook het komende seizoen gewerkt aan de
realisatie van deze nieuwe baan.

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 eigen gelederen en kennen de filosofie
van de club, die ze weer overbrengen op de atleten.

Baanatletiek
Voor kinderen willen we atletiek zo toegankelijk mogelijk maken; ieder kind doet mee op zijn of haar eigen niveau. Talentontwikkeling staat centraal, eerst spelenderwijs daarna meer
op onderdelen. De trainingsvormen zijn intensief 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.

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

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 reguliere atletiek niet voorkomen maar wel voorbereidend zijn op het echte werk: vortexwerpen, hurkhoog en polsstokverspringen. Het doel is
de belangstelling voor, en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te vergroten. Deze opzet gaat uit van een hogere
intensiteit in veel korter tijdsbestek.
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Het eigen clubcircuit, met loopjes over 5 kilometer, biedt een
perfecte mogelijkheid voor de combinatie van lopen en gezelligheid. Lopers van alle niveaus genieten van het samen
sporten. Naderhand spreekt iedereen 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 volbrengen daarvan, de ander op een podiumplek.

De trainingen zijn erop 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 sportief wandelaars worden
gegeven door trainers die voornamelijk uit de eigen vereniging voortkomen. Dit geldt voor zowel de baan- als de wegatletiek. Dat is binnen de 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 is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de atletiektak van Voorschoten ’97. Zij is gezellig
maar daadkrachtig en houdt zich bezig met concrete zaken,
maar heeft uiteraard ook oog voor de toekomst. De commissie wordt ruimschoots ondersteund. Bijvoorbeeld door de
Wedstrijd-Organisatie-Commissie (WOC), die de wedstrijden
coördineert, maar ook door de werkgroepen Voorschotenloop en Rendierenloop. Verder zijn er nog groepjes vrijwilligers, zoals de klusploeg die onmisbaar is voor het onderhoud
aan de baan en alles wat daarbij hoort.
En wat de toekomst betreft, buiten de Atletiekcommissie zijn
talloze mensen zijn actief om er voor te zorgen dat de nieuwe
kunststofbaan er echt gaat komen.
De Atletiekcommissie stelt zich elk seizoen drie belangrijke doelen. Voor het komend seizoen zijn dit:
1. We willen duidelijkheid bieden aan de leden over de planning voor de aanleg van de nieuwe atletiekbaan, want de
nieuwe atletiekbaan is natuurlijk geen seizoensdoel maar
een superdoel.
2. We willen nog duidelijker maken wat onze maatschappelijke rol is binnen Voorschoten en deze vergroten, met
name door nog meer beweegmogelijkheden te organiseren voor groepen die we nu nog niet faciliteren.
3. We willen zorgen voor een (nog) grotere groep enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de atletiek
(zoals juryleden, leden voor verschillende commissies).

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2022 - 2023

Wegatletiek
De wegatletiek van Voorschoten ‘97 heeft voor ieder wat
wils. Er zijn meerdere trainingsgroepen actief, waarin atleten
van alle niveaus en op alle afstanden lekker kunnen trainen.
Er zijn ervaren marathonlopers die bijvoorbeeld de marathon
van Rotterdam of New York uitlopen, er zijn sportieve wandelaars die tochten maken door onder meer de duinen en er zijn
atleten die zich vooral richt op wedstrijden van 5 en 10 kilometer en daarbij 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 waarderen. 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 loopevenementen in de omgeving. Aan de andere
kant is de sfeer en de gezelligheid zeer belangrijk voor ze.
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Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren
• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning
Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven
• Samenstellen of controle van
jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen
Koeleman Hilversum
Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

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

A5 advertentie
A5 advertentie
magazine
magazine
BDHBBDHB
final
final
LtrO.pdf
LtrO.pdf1

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

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

125-08-2022
25-08-202214:57
14:57

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl
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Vervolg Atletiek Voorschoten ’97

OP DIT MOMENT BESTAAT DE
ATLETIEKCOMMISSIE UIT:
Voorzitter:
Joost van Kempen
Secretaris:
Louise Schrijver
Financiën:
Tim van Houten
Coördinator
Baanatletiek:
Maarten Ferguson
Coördinator
Wegatletiek:
Bert Boter
Communicatie en PR: Mathieu Hilgersom
Algemeen Lid:
Wim Vermeulen

Train je mee?

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 jaarlijkse ‘starters’ (loop)groep in januari wordt dit seizoen ook een aantal ‘open trainingen’ gehouden. Zonder aan te melden kun je dan
kijken of atletiek echt iets voor jou is. Houd voor meer
informatie de website in de gaten of neem contact op
via secretaris.atletiek@voorschoten97.nl
Wil je lid worden dan kun je je aanmelden op
www.voorschoten97.nl/clubinfo/lidworden.html.

Nienke Brinkman scoort internationaal
De absolute ster van Voorschoten ’97 Atletiek is Nienke
Brinkman. Wat in eerste instantie begon als een papieren lidmaatschap om vanuit Zwitserland een Nederlandse wedstrijdlicentie te bemachtigen, is uitgegroeid
tot een hele fijne samenwerking.

Deze stijgende lijn trok ze door bij de marathon van Rotterdam. Ze liep een verbluffende 2.22.51 en verbrak daarmee
het negentien jaar oude nationale record van Lornah Kiplagat. Tijdens het EK in München pakte Brinkman vervolgens
knap brons. Ze was daarmee de eerste Nederlandse vrouw
die op dit toernooi eremetaal wist te bemachtigen op de
marathon. Ook komend seizoen wil ze zich laten zien op de
marathons en in de trails. Haar grote doel is de olympische
marathon in 2024 in Parijs.

(foto: Lars Gebraad)
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Als Brinkman in Nederland verblijft en kans ziet om langs te
komen, sluit ze aan bij de training. Sportief gezien scoort zij
aan de lopende band. Vorig jaar eindigde ze als tweede in
het eindklassement van de prestigieuze World Trail Series.
Haar echte doorbrak kwam echter daarna bij de marathon
in Valencia. Ze liep ogenschijnlijk vanuit het niets de limiet
voor het EK én WK en stond aan het einde van het kalenderjaar bovenaan de Nederlandse marathonranglijst. Het leverde
Brinkman onder andere een plek op in het prestigieuze NN
Running Team.
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Frankenstraat 57 b
2582 SH Den Haag
telefoon 070 - 3558484
telefax 070 - 3555712
E-mail: cv@leenards.nl

Norlandia kinderopvang,
een stevige Noorse basis
Bewust genieten van de frisse buitenlucht, eerlijk zijn
tegen elkaar, nuchter blijven maar wel altijd gaan voor
de beste kwaliteit. En: educatie van kinderen als het
hoogste goed zien. Kinderen gaan bij ons zélf op
ontdekkingstocht. Dit is voor hen de beste manier om
zich voor te bereiden op hun toekomst. Daarom krijgen
ze bij ons veel ruimte om zélf te doen.
Ook jij mag op ontdekkingstocht! Wil jij je ontwikkelen
tot pedagogisch medewerker, pedagogisch coach,
babyspecialist of locatiemanager? Dat kan bij ons!

Check onze vacatures op
www.werkenbij.norlandia.nl

Twee bevriende bedrijven steken de trainers in het nieuw
INTERVIEW SPONSORS KULK EN YESSS
Voorschoten ’97 heeft al tien jaar een kledingplan. Wat nog miste was uniforme kleding voor alle
trainers. Er is nu zomer- en winterkleding. Met dank aan Kulk Elektrotechniek licht & advies en
Yesss Electrical. Ze staan ieder op de helft van de nieuwe grijze kleding.

Ruime ervaring
Remco Kulk en Godwin Snijers richten samen in 2006 Kulk
Elektrotechniek licht & advies op. Het bedrijf heeft communicatie en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Er werken acht
mensen, die met hun ruime ervaring thuis zijn in alle facetten
van de elektrotechniek. Kulk Elektrotechniek licht & advies
voert mooie projecten uit, zoals voetbalstadions, bioscopen,
winkels, musea, luxe woningbouw, zonnepaneel- en laadsystemen. Het werk is erg divers. Remco en Godwin hebben dezelfde elektrotechnische achtergrond en vullen elkaar op alle
punten aan. Allebei zijn ze ook bij Voorschoten ’97 te vinden
als supporters van hun voetballende zonen.
Meedenken
Mike Bunnig runt in Leiden één van de dertien filialen van
de elektrotechnische groothandel Yesss Electrical. Het bedrijf
is ‘hofleverancier’ van Kulk Elektrotechniek en zit er om de

hoek. “Wij werken voor de elektrotechnische installateurs,
maar ook voor de industrie, scheepvaart, horeca, telecommunicatie enzovoorts. Een langetermijnrelatie met onze klanten staat voorop en we denken altijd met ze mee. Zo hebben
we 10.000 artikelen standaard op voorraad en de rest is binnen één of twee dagen beschikbaar. Onze accountmanagers
spreken de taal van de klanten en onze service gaat ver. Veel
artikelen worden in nauw overleg met onze klanten op de
locaties van de werken afgeleverd. Wat leuk is: heel wat van
onze klanten komen bij Voorschoten ’97.”
Trots
Godwin en Mike hebben veel zin in het nieuwe seizoen. “We
zijn er trots op wat we wat kunnen doen voor de club. Het is
er gezellig met veel leuke mensen langs de lijn. Voorschoten
’97 verjongt ook. Er veranderen zaken en dat is goed. Het
maakt de club sterker en daar werken wij graag aan mee”,
zegt Godwin.
www.kulk-elektrotechniek.nl
www.kulkadvies.nl
www.yesss.nl
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Godwin Snijers, directeur/eigenaar van Kulk Elektrotechniek
licht & advies in Leiden, woont in Voorschoten en komt al
vele jaren bij de club. “Onze oudste zoon ging er voetballen.
Zo werd ik leider. Ik heb zelf ervaring als voetballer bij UVS en
ben inmiddels al twaalf jaar trainer bij Voorschoten ’97. Komend seizoen train in samen met Jan de Bruin de 11-1, waarin ook mijn middelste zoon speelt.” Het viel Godwin daarbij
op dat er voor de trainers zaken misten, waaronder uniforme
kleding. “Trainers waren niet herkenbaar en liepen in willekeurige kleding rond. Samen met Mike Bunnig, een goede
vriend en filiaalmanager van Yesss Electrical in Leiden, besloot
ik om de kleding voor trainers te sponsoren. Een unieke kans
om onze naamsbekendheid te vergroten. Vergeet niet dat bij
Voorschoten ’97 260 trainers drie keer in de week aan het
werk zijn. Er lopen nu goede collega’s tussen met onze namen op hun borst.”
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Informatie
ALGEMENE INFORMATIE

Adres:

Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten

Telefoon:

071 561 48 63 (clubhuis), 071 562 14 55 (bestuurskamer)
en 071 561 63 37 (afgelastingen).

Website:

www.voorschoten97.nl

E-mail:

info@voorschoten97.nl

Facebook: facebook.com/Voorschoten97
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alle voorkomende
constructiewerken
Industrieweg 32-B
2382 NW Zoeterwoude-Rijndijk
Tel: 071 2600900
Email: info@jdstaal.nl

www.jdstaal.nl

Verkoop nieuw
en occasions
Onderhoud en
reparatie
alle merken

APK

Parkeersensoren

Schadeherstel

Carkits

Restylen

Bandenservice

www.robkuiper.nl
Dobbeweg 4 | Voorschoten | T 071 561 60 57
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RIJKSSTRAATWEG 322A - 2242 AB WASSENAAR
(06) 460 95 734 - INFO@SLAGERIJVELDT.NL - HTTPS://SLAGERIJVELDT.NL/

Glashandel

W.W. van Aken
Starrenburglaan 17
2251 AG Voorschoten
Tel. 071-5614410

www.glashandelvanaken.nl

We helpen je het
beste uit je woning
te halen
Onze gecertificeerde adviseurs helpen jou om duurzamer,
comfortabeler en voordeliger te kunnen wonen
Een duurzaam en toekomstbestendig huis kan je veel opleveren. Samen met onze partners helpen we jou als
woningbezitter om kansen te benutten, bijvoorbeeld door inzicht te geven in hoe je energiekosten kunt verlagen of
langer zelfstandig kunt blijven wonen. Ook zonder Rabobank hypotheek staan onze adviseurs voor je klaar.
Ontdek alle voordelen van een Rabobank hypotheek op Rabobank.nl/hypotheek-voordelen

