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Van der Valk Voorschoten is uitgebreid 
met het gloednieuwe Tante Tokkie. Bij 
deze dier- en natuurvriendelijke natuur-
boerderij krijg je een unieke inkijk in het 
leven van een boer en de daarbij be-
horende werkzaamheden. Maar het is 
meer dan alleen een boerenbedrijf met 
dieren, kaplaarzen en klompen. Hier kun 
je jezelf namelijk ook te buiten gaan aan 
minstens 50 soorten pannenkoeken bij 

het pannenkoekenrestaurant en ge-
nieten van huisgemaakt schepijs in 
de bijbehorende ijssalon.

Van de melk van de schapen be-
reiden zij zelf kaas en yoghurt in de 

kaasmakerij. Dit alles in de groene 
omgeving van Voorschoten en perfect 
te combineren met een wandeling in 
De Horsten, een bezoek aan de naast-
gelegen natuurspeeltuin of een bood-
schap bij Valk Versmarkt.

Van der Valk Voorschoten is uitgebreid 
met het gloednieuwe Tante Tokkie. Bij 
deze dier- en natuurvriendelijke natuur-
boerderij krijg je een unieke inkijk in het 
leven van een boer en de daarbij be-
horende werkzaamheden. Maar het is 
meer dan alleen een boerenbedrijf met 
dieren, kaplaarzen en klompen. Hier kun 
je jezelf namelijk ook te buiten gaan aan 
minstens 50 soorten pannenkoeken bij 

het pannenkoekenrestaurant en ge-
nieten van huisgemaakt schepijs in 
de bijbehorende ijssalon.

Van de melk van de schapen be-
reiden zij zelf kaas en yoghurt in de 

kaasmakerij. Dit alles in de groene 
omgeving van Voorschoten en perfect 
te combineren met een wandeling in 

VEURSEWEG 184 | 2252 AG VOORSCHOTEN | TEL +31 71 5602805 | INFO@TANTETOKKIE.NL | WWW.TANTETOKKIE.NL

0219-Tante-Tokkie-Advertentie-Voetbalboekje.indd   10219-Tante-Tokkie-Advertentie-Voetbalboekje.indd   1 28-08-2020   13:5528-08-2020   13:55

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97



PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2020 - 2021
3

Van de voorzitter
VOORWOORD

Net als voorgaande jaren mijn voorgangers deden maak ik ook nu een compliment aan de 
samenstellers van deze presentatiegids, in het bijzonder de leden van de Sponsorcommissie. Het 
waren en zijn bijzondere tijden. Deze gids laat zien dat we als club vasthouden aan onze ambities 
en tradities, sportief en sociaal. 

Dit jaar kan ik u geen sportieve hoogtepunten noemen om 
op terug te zien. Algehele stillegging van de competities in 
maart, sluiting van ons complex diezelfde dag, dat was heel 
andere koek. De vraag die ik mijzelf toen stelde: hoe komen 
we uit deze strijd? Hebben we de veerkracht en het impro-
visatietalent om onze leden en onze sponsoren toch iets te 
bieden? 

De vraag stellen is haar beantwoorden. Ik heb er versteld van 
gestaan welke energie er in de vereniging aanwezig bleek 
toen we heel geleidelijk weer open mochten. Voorzien van 
oranje hesjes, flacons ontsmettingsmiddel en een reeks in-
structies stonden vrijwilligers elke avond klaar om coronafris 
en -veilig jeugd en senioren te laten sporten. Ik vind dat we 
daarmee de ware reden van ons bestaan weer hebben mo-
gen ontdekken. 

Ook gaven we onze sponsoren de ruimte voor specifieke 
acties ter ondersteuning van hen in moeilijke tijden. Ik denk 
dan aan het informeren van de leden over de spoedverkoop 
van bederfelijke waar. Met een speciale sponsorbrief hebben 
we nog eens willen onderstrepen hoezeer wij de betrokken-
heid van onze sponsoren bij onze club waarderen. Daarom 
hebben wij ook de tarieven van de advertenties in deze gids 
aanzienlijk verlaagd.

De tijd van gedwongen stilstand is overigens niet onbenut 
gebleven. Door voortvarend handelen van de accommodatie-
commissie kon de vervanging van de kunstgras toplagen van 
de velden 2 en 6 eerder dan oorspronkelijk gepland plaats-
vinden. Zodat, toen de hekken weer open konden, iedereen 
terecht kon op het complex. 

De coronacrisis leverde in bestuurlijk opzicht wel de nodige 
complicaties op. Een ledenbijeenkomst om de bevindingen 
van een externe adviseur (Brug8) te presenteren kon geen 
doorgang vinden. Om geen vacuüm te laten ontstaan, heeft 
het (interim)bestuur dit mede door sponsor Rabobank moge-
lijk gemaakte adviesproces afgerond met een brief aan alle 
leden. In een digitale algemene vergadering op 9 juli jl. vond 
bekrachtiging plaats van de gemaakte keuzes, waaronder de 
benoeming van Jules Perel als bestuurder voetbaltechnische 
zaken. 

Inmiddels zijn de ballen weer gaan rollen op de velden voor 
de eerste (beker)wedstrijden. Daaraan vooraf gingen tal van 
inspanningen om ‘corona-proof’ te kunnen sporten en daar-

van op de gebruikelijk wijze in en rond de kantine van (na) 
te genieten. Ondanks alle perikelen is de zaterdagselectie en 
-staf grotendeels intact gebleven. Ook konden we een nieu-
we trainer voor de zondagselectie aantrekken, die inmiddels 
zijn selectie op orde heeft. 

Wij zijn ons als clubbestuur er zeer van bewust dat we ons 
in een fragiele situatie bevinden: één besmetting in één van 
de vele teams kan ernstige gevolgen hebben. Directe gevol-
gen voor de gezondheid van teamgenoten, maar ook een 
eventuele sluiting van voorzieningen op de club of algehele 
sluiting. Er is voor ons als vereniging geen andere keus dan te 
leren hoe we de gezondheidsadviezen van onze overheid in 
praktijk brengen. We gaan het zien…

Intussen wens ik de lezer veel leesplezier. En hoop velen van 
u te kunnen begroeten als toeschouwer bij de wedstrijden op 
sportpark Adegeest.

Pieter van Dijken 
Voorzitter Voorschoten ‘97
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Hoe is jullie 1e jaar bevallen?
Theo: Goed, anders was ik niet verder gegaan. Wij gaan met 
veel plezier verder. Met de groep zijn we weer goed bezig 
en zijn we positief verrast over de algemene fitheid van de 
groep, met de collega’s in de rest van de staf. Goed teken dat 
het constant is.
John: Heel goed, Voorschoten ‘97 is mijn club, terug op oude 
nest. Prestatie van Zaterdag 1 was beter dan vooraf verwacht. 
Maar ook vreemd omdat er geen einde was vanwege corona. 
Punt van verbetering is gebrek aan scorend vermogen. Maar 
al met al goed verlopen. 

En toen kwam Corona langs . . .
Theo: Balen, maar laten we het wel in verband blijven zien. 
Gezondheid en banen die op het spel staan zijn veel belang-
rijker.
John: Blij dat het  niet in de directe omgeving geconstateerd 
is van iemand die bij de  Voorschoten ‘97 selectie betrokken is. 

Nieuwe spelers
Theo: Punt 1 er zijn geen sterkhouders vertrokken dus, we 
hebben nog steeds een goed team.
  
Theo en John:  
Ronnie de Roode: 
Buitenspeler vanaf rechts met snelheid en een goed schot. 

Jelle van der Niet: 
Schurkte tegen het eerste van Noordwijk aan en probeert het 
nu bij ons. Is een topper en we verwachten veel van hem

Kauzi Nomen: 
Speelde bij Boshuizen en later bij Rijnsburgse Boys. Heeft dus 
op een hoog niveau gespeeld en is gekomen na het zien van 
enkele wedstrijden van Voorschoten ‘97 in februari 2020. Hij 
maakt een goede indruk op de trainingen tot nu toe.

Thom Wijnalda: 
Boegbeeld van RCL, wilde het gewoon een keer buiten Lei-
derdorp ietsje hoger proberen. Past volgens ons qua structuur 
en  karakter goed thuis in Voorschoten.

Jake van der Luit: 
Amerikaanse student, supersnel met een echt fantastische in-
stelling. Hij zit minimaal 1 jaar, maar wellicht langer in Leiden 
op de Universiteit. 

John: 
We willen zo lang mogelijk voor een prijs meedoen. Dat is 
mijn doelstelling en dit moet mogelijk zijn met deze selectie. 

Nieuwe indeling van eerste klasse met clubs uit Zuid en 
Noord-Holland: 
Theo: Persoonlijk voor mij vervelend als Rotterdammer. Maar 
voor de groep en rest van de staf maakt het geen enkel ver-
schil denk ik. Aan de voorkant niet onaardig, geen absolute 
topploegen uit 1a en 1b erbij en wij zijn sterker geworden. 
Dus ik zie het positief tegemoet.  Al weet je nooit hoe goed 
andere teams zich versterkt hebben. 
John: Absoluut leuk dat we tegen nieuwe clubs spelen. En 
we zijn veel clubs kwijt uit het Rotterdamse die defensief spe-
len. Daar ben ik niet rouwig om. Niet bang voor deze inde-
ling. Ik vind het leuk dat wij ook onbekend zijn voor tegen-
standers en dan kan je wat meer je eigen spel spelen. 

Vul aan in één zin: 
Theo: De club Voorschoten ‘97 is een groot bolwerk.
John: De club Voorschoten ‘97 is mijn club! 

Wat wil je verder kwijt:
Theo: In ieder geval dat een tweede coronagolf ons bespaart 
blijft, dat is gunstig voor de hele club zowel sociaal als finan-
cieel. 
John: Geheel mee eens en ik hoop dat iedereen zijn hobby 
kan uitoefenen bij Voorschoten ‘97.
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De zaterdagtrainers Theo Ducaneaux en John van Veen
INTERVIEW MET

Vorig jaar begonnen Theo Ducaneaux en John van Veen als trainers van de zaterdagselectie van 
Voorschoten ‘97. Hoofdtrainer Theo is getrouwd en heeft één zoon. Assistent-trainer John van Veen is 
ook getrouwd, heeft vier kinderen: drie zoons,  een dochter en zelfs ook nog één kleinzoon. 

Een vooruitblik voor seizoen 2020-2021

John van Veen (links) en Theo Ducaneaux.
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“Ik ben opgegroeid in Woerden en zette mijn eerste stap-
jes op het voetbalveld bij VEP. Op mijn zeventiende ging ik 
op kamers in Scheveningen, waar ik de HALO ging doen. Ik 
ging bij Scheveningen voetballen en heb daar van ’85 tot ’97 
in het eerste gespeeld, met clubiconen als Ron de Jager en 
John Blok, nu al jarenlang hoofdtrainer daar. We gingen in 
één ruk van de derde naar de eerste klasse en uiteindelijk de 
hoofdklasse, toen die werd ingevoerd. We speelden in een 
prachtige regionale competitie, met alle grote Bollenstreek-
clubs. Schitterende wedstrijden.’’

Luhulima sloot zijn carrière af bij JAC, dat later met SV ’35 
fuseerde tot SVC ’08. ,,We speelden in de tweede klasse ook 
vaak tegen de zaterdagtak van Voorschoten. Leuke potjes. 
Als ik hier kwam, had ik altijd een goed gevoel. Een mooie, 
nette vereniging, met ’normale’ mensen. Ik had op de HALO 
mijn TC3 gehaald, was in mijn Scheveningen-tijd al begonnen 
als jeugdtrainer en heb altijd in mijn achterhoofd gehouden: 
mocht de kans zich nog eens voordoen… En toen kwam een 
tijdje terug die vacature voorbij.’’

De geboren Gouwenaar, die ervaring opdeed bij SEV, Haagse 
Hout en meest recent een andere zondagderdeklasser, Tau-
rus, besloot te solliciteren. ,,Taurus is één van de twee clubs 
van de TU Delft, ze spelen ook op de campus. Een onwijs leuk 
clubje, maar ook écht een studentenvereniging. Ze regelen 
alles zelf. Mijn voorstopper was voorzitter, mijn laatste man 
penningmeester. Naar uitwedstrijden gingen ze vaak met 
het OV, omdat de meesten geen auto hadden. Op zondag 
gingen ze altijd volle bak, al hadden ze de avond ervoor vol 
gestaan. En de derde helft wonnen we sowieso altijd.’’
Ondanks dat Luhulima het dus prima naar zijn zin had, be-
sloot hij na één seizoen alweer te vertrekken uit Delft. ,,Ik 
miste het echte verenigingsgevoel. Het klankbord van een 
staf om je heen, de vijfde colonne die gevormd wordt door 
de oude, échte clubmensen. Eigenlijk alles wat je hier wél 
hebt. Dat heb ik de afgelopen tijd al ondervonden.’’

Want ondanks de grootte van de club Voorschoten ’97 kwam 
Luhulima niet bepaald in een gespreid bedje terecht. ,,Op het 
moment dat ik tekende, hadden we op papier 26 man voor 
twee elftallen. Veel te weinig. Ik heb vaak met ’Jef’ (tweede 
elftal-trainer Jeffrey van Veen, red.) gezeten en we hebben 
veel gesproken met mensen binnen de club, onder meer met 

de trainers van JO19-4 tot en met JO19-1. Ik heb bij die teams 
voorafgaand aan een training ook een praatje gehouden, om 
mezelf voor te stellen en te vertellen over de kansen voor 
jonge jongens bij de zondagselectie. Dat heeft erin geresul-
teerd dat we de voorbereiding gestart zijn met 44 spelers. 
Een luxeprobleem, we moeten zelfs nog wat snijden. De 
grootste zege hebben we dus al vóór het seizoen geboekt. 
En dat is zeker niet alleen mijn verdienste.’’

Luhulima heeft dit seizoen dus beschikking over een ruime, 
maar deels ook jonge, onervaren groep. Desondanks legt 
hij de lat hoog. ,,Er lopen nog genoeg ervaren spelers rond 
waaraan die gasten zich kunnen optrekken. Er is best wel 
wat onderling niveauverschil, maar dat geeft niet. Ik behan-
del iedereen gelijk en vraag tijdens trainingen het maximale 
van elke speler. Ik bied iets aan en daar moet je gebruik van 
willen maken. Fouten maken mag, maar je geeft altijd hon-
derd procent. Anders heb ik liever dat je wegblijft. Het is geen 
bezigheidstherapie hè.’’

Een concrete doelstelling heeft Luhulima niet. ,,Daarvoor ken 
ik de tegenstanders niet goed genoeg. Afgaande op vorig 
seizoen is het zaak ons zo snel mogelijk veilig te spelen. En 
met het tweede zijn we vrijwillig een klasse lager gaan spelen, 
omdat de reserve eerste klasse toch wat te hoog gegrepen 
bleek. Maar het belangrijkste doel is groeien. De insteek is 
ook om hier meerdere jaren te blijven. We willen wat opbou-
wen en dat doe je niet in één seizoen.’’

“Grootste overwinning al voorafgaand 
aan het seizoen geboekt”

INTERVIEW MET DENIS LUHULIMA (TRAINER ZONDAG)

Voorschoten ’97 zat altijd al in het achterhoofd van Denis Luhulima

In de zoektocht naar een nieuwe trainer voor de zondagselectie kwam er een konijn uit de hoge hoed. 
De in deze contreien relatief onbekende Denis Luhulima staat dit seizoen voor de groep, al is de 54-jarige 
Scheveninger niet helemaal vreemd op sportpark Adegeest.
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De Gouden Leeuw - veel meer dan een hotel
INTERVIEW MET SPONSOR MARCUS VAN DER VALK

Van der Valk en Voorschoten ’97 horen bij elkaar. Veel familieleden waren of zijn lid van de club. 
We kennen het concern Van der Valk als trouwe sponsor van veel activiteiten. In de Tweede 
wereldoorlog werd door Voetbalvereniging Laurentius (VVL) zelfs achter De Gouden Leeuw 
gevoetbald. 

Van der Valk begon in 1862 als een café in een boerderijtje. 
Nu heeft het Van der Valk concern 120 vestigingen en zijn 
er acht in aanbouw. “Als ik de deur open doe, is het gelijk 
druk”, zegt Marcus van der Valk, directeur van De Gouden 
Leeuw. “Iedereen kent Van der Valk. We hebben een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding voor eten, kamers en vergaderin-
gen. En parkeren is altijd gratis. We gaan met de tijd mee en 
investeren veel in verbetering van de kwaliteit en de service. 
En onze gastvrijheid blijft. Iedereen is hier welkom. In ieder 
hotel zit ook een lid van de familie. En dat merk je aan de 
passie en bezieling op de werkvloer.”  

Buitenbeentje
De Gouden Leeuw is een buitenbeentje, weet Marcus van 
der Valk. “Als enige vestiging liggen we niet aan een snel-
weg. Op deze locatie moet je andere dingen doen om men-
sen te trekken. Denk aan de Versmarkt met een groot assor-
timent vlees, vis, groenten, kaas, brood en wijnen. Mensen 
uit de hele regio komen naar Voorschoten om te profiteren 
van onze inkoopkracht. In Proeflokaal Mimi kun je die pro-
ducten proeven.” Nieuw is Tante Tokkie, een natuurboerderij 

met kaasmakerij, een ijssalon met huisgemaakte ijsjes, een 
pannenkoekenrestaurant en veel beesten. Daarnaast staat 
het luxe Ivy Boutique Wellness met een verwarmd zwembad, 
sauna’s en ruimten voor diverse behandelingen. “De cirkel is 
rond”, zegt Marcus. “We begonnen in een boerderij en nu 
heeft De Gouden Leeuw weer een boerderij. Ons grootste 
project komt nog. Het huidige hotel en restaurant worden 
tussen 2022 en 2025 in fasen vervangen. Er komt dan een 
tijdelijk restaurant. Een complete nieuwbouw voorziet weer 
aan alle eisen van deze tijd.” Marcus is er blij mee. “De laatste 
die bouwt heeft het allermooiste hotel. Straks is dat dus De 
Gouden Leeuw.” 

Sterk betrokken
De familie Van der Valk is sterk betrokken bij Voorschoten, 
vertelt Marcus. “We zijn hier allemaal geboren. De Gouden 
Leeuw is ons cultureel erfgoed. Mijn vader, Arie (90), is het 
oudste lid van de club. Ik en mijn zes broers voetbalden bij 
SVLV. En Jacqueline Oerlemans liet al onze kinderen voetbal-
len. Enig voetballend lid van de familie is nu nog Ives, die 
speelt in JO 15-1. Ik ben altijd druk. Maar als Ives thuis speelt 
ga ik zoveel mogelijk kijken. En ik volg de uitslagen op inter-
net.”

Hart voor de club
Van der Valk is al heel lang sponsor van Voorschoten ’97, 
maar ook leverancier van de horeca-artikelen voor de club. 
Marcus: “Wij zijn sponsor uit de tijd van John Kriek, Jelle Raap 
en Gerard Desar. Een tijd waren we hoofdsponsor, maar voor 
de naamsbekendheid hoeven wij het niet te doen. We heb-
ben hart voor de club. Dus wilde iemand anders hoofdspon-
sor zijn, dan gingen we naar de achterkant van het shirt of op 
het broekje. We zijn al tien jaar sponsor van het D-toernooi. 
Ik heb veel bewondering voor alle vrijwilligers bij de club. Dat 
is uniek en steun ik graag.”

www.hoteldegoudenleeuw.nl
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“Iedere zaterdag is een verrassing”
INTERVIEW MET COR VAN IPENBURG
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Vrijwilligers zijn onmisbaar voor iedere vereniging. Gelukkig heeft Voorschoten ’97 er vele 
honderden. Eén van de meest markante is Cor van Ipenburg. Hij heeft een lange geschiedenis 
met het voetbal in Voorschoten. Was als voetballer, jeugdleider en vrijwilliger betrokken bij 
Rouwkoop, SVLV en Randstad Sport. En sinds de fusie in 1997 vind je Cor iedere week op de velden 
in Adegeest.

Cor van Ipenburg doet veel. Hij zat in de fusiecommissie, is 
wedstrijdsecretaris van de zaterdag en de zondag, scheids-
rechtercoördinator, wedstrijdcoördinator, consul namens de 
KNVB, heeft zeker in deze coronatijd ook veel contact met 
de KNVB en coördineert een onderhoudsploeg. En dan zijn 
we vast nog wat vergeten. Op de zaterdagen dat er wordt 
gevoetbald gaat de wekker bij Cor rond 05.30 uur. Een uurtje 
later is hij bij de club. Om ’s avonds rond 20.00 uur weer naar 
huis te gaan. Het werk voor de vereniging kost Cor zo’n der-
tig tot veertig uur in de week. Niet gering voor een vrijwilliger. 
Toch wil Cor geen vergoeding voor zijn werk. “Een vrijwilliger 
met een vergoeding noem ik geen vrijwilliger meer. Bij mij 
wordt niemand betaald.”

Wedstrijden 
Als wedstrijdcoördinator zorgt Cor dat iedereen op het goe-
de veld terecht komt. “De meeste ploegen spelen niet altijd 
op hetzelfde veld. Kunstgras en natuurgras wisselen we af. 
Lastiger is de indeling van de kleedkamers. We hebben er te 
weinig. Zo komt het dat er bij de jongeren soms twee teams 
in één kleedkamer zitten. En bij het weer omkleden komen 
de volgende ploegjes er al weer aan. Dan zijn het er even vier. 
Geen ideale situatie.” 

Scheidsrechters
Cor heeft in de loop der jaren een netwerk van clubscheids-
rechters opgebouwd. Sommigen zijn er al sinds de tijd van 
SVLV. Wat Cor betreft de mooiste tijd. “SVLV was wat ge-
moedelijker, nu is het erg groot geworden. Je doet je best, 
maar het is moeilijk om het iedereen naar de zin te maken.” 
Voorschoten heeft nu 25 tot 30 ‘eigen’ scheidsrechters. “Dat 
zouden er meer moeten zijn. Nu fluiten ze soms twee wed-
strijden per dag. Op vrijdag hoor ik soms van de bond dat 
er iemand niet komt. Dan ga je bellen. En komt een bonds-
scheidsrechter niet opdagen, dan moet je binnen een halfuur 
een andere scheidsrechter regelen.”

Onderhoud
Het voetbalweekeinde begint voor een aantal vrijwilligers al 
op vrijdagochtend. Toen Cor met de VUT ging, begon hij een 
onderhoudsploeg die langzaam uitbreidt met méér vutters. 
De ploeg bestaat nu uit zo’n tien tot twaalf man. Ze maken 
alles op en rond de velden schoon en plaatsen de doeltjes 
voor de pupillenwedstrijden van zaterdag. Méér vrijwilligers 
zijn wenselijk. Vaak melden mensen zich aan als ze met pen-
sioen gaan. 

Werk
Cor begon zijn werkzame leven in 1961 als goudsmid bij Van 
Kempen en Begeer. Na zijn diensttijd ging hij er verder in de 
logistiek. Het bedrijf werd later gesplitst. De laatste vijftien 
jaar werkte Cor bij het onderdeel DCC in Zoeterwoude-Dorp. 
Ze maken daar onder andere onderscheidingen. Cor deed er 
samen met de productieleider wat productiewerk, logistiek 
en personeel. Zoals Cor zegt: “het zit in mijn aard om dingen 
te regelen.” 

Van een ander
Desgevraagd typeert Ruud Nolet Cor als volgt: “Een gouden 
kracht voor de vereniging. Cor doet heel veel op wedstrijd-
gebied en de kleedkamers, een megaklus. Hij weet alles. Cor 
heeft de jeugd en de zondag nu overgedragen, maar als hij 
stopt wordt het lastig.” Cor reageert: “Zolang ik het lichame-
lijk en geestelijk kan doen, ga ik door.” Gelukkig!



• 75 JAAR •VA
K

M
A

N
SCHAP IN TOTAALO

N
D

ER
H

OUD 

75Het onderhoud van uw pand
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

Voorschoten

Voorstraat 55A
2251BM Voorschoten

Telefoon 071 - 710 74 02
www.compleetit.nl 
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Waar ondernemers elkaar ontmoeten
SPONSORCOMMISSIE EN BUSINESS CLUB

Voorschoten ‘97 heeft met voetbal en atletiek samen 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. 

Voorschoten ‘97 heeft nu zo’n 140 sponsors. Om alle plan-
nen van de vereniging te kunnen realiseren, moet dat aantal 
omhoog. Leden van de sponsorcommissie benaderen actief 
het bedrijfsleven, maar ook organisaties in de zorg en onder-
wijs in Voorschoten en directe omgeving. Als sponsor kunt u 
op verschillende manieren ‘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 en Club
TV bieden goede mogelijkheden voor banners. Sponsors van 
wedstrijdballen krijgen een naambord op een prominente 
plaats in het clubhuis.  

Kledingplan
Voorschoten ’97 kent een eigen kledingplan. Sponsors ma-
ken het mogelijk dat ieder spelend lid een kledingpakket in 
bruikleen heeft, natuurlijk in de kleuren groen en geel. Kle-
dingsponsors zijn Hoogvliet Supermarkten, Mobiel.nl, Van der 
Valk/Gouden Leeuw, autobedrijf MCS samen met Rijschool 
Van der Valk en Wout Bergers Sport. Italiaans restaurant Fra-
telli is shirtsponsor van de zondagselectie. Op de voorzijde 
van de shirts van de zaterdagselectie staat de Hartstichting.  

De Business Club
In de Business Club van Voorschoten ‘97 ontmoeten onder-
nemers en andere geïnteresseerden elkaar in een sportieve 
sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje. Voor-
schoten ‘97 heeft een prima naam in de regio en is voort-
durend op zoek naar een goede mix tussen sport en zaken 
doen. Ook ontwikkelen we vanuit de Business Club initiatie-

ven om de vereniging in materiële zin te ondersteunen. Rond 
iedere thuiswedstrijd van Zaterdag 1 is de Business Club een 
plezierige ontmoetingsplaats om te netwerken. De namen 
van de leden van de Business Club vindt u voor de ingang 
van de Business Club en op onze website onder ‘Sponsoring/
Businessclub’. 

Evenementen 
Een gezamenlijke tripje naar een wedstrijd van het Neder-
lands elftal is inmiddels een traditie geworden. Afgelopen 
oktober werd in de Rotterdamse kuip een wedstrijd tegen 
Noord Ierland bezocht. Na onze nieuwjaarsbijeenkomst von-
den verdere activiteiten vanwege het coronavirus geen door-
gang meer. Zodra de regels dat toelaten organiseren we weer 

enkele evenementen voor onze sponsors, 
zoals het traditionele Club van 100 Sponsor-
toernooi.  

Sponsor worden
Word ook sponsor van Voorschoten ’97. Op 
onze website voorschoten97.nl vindt u on-
der ‘sponsoring’ diverse sponsormogelijkhe-
den. 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. 
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Weversbaan 9
2352 BZ Leiderdorp
071 589 76 70
info@weprint.nl
www.weprint.nl

Norlandia Kinderopvang 

Norlandia maakt 
kinderopvang 
buitengewoon
Bij Norlandia kinderopvang voelen kinderen zich thuis. We bieden ze 
de ruimte om spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te 
ontdekken. Bij voorkeur doen we dat buiten! Want dat past bij onze 
Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia buitengewoon!

Norlandia biedt verschillende opvangmogelijkheden voor kinderen 
van 0-12 jaar in Voorschoten, Wassenaar, Voorburg en Den Haag.  

Kijk voor meer informatie op www.norlandia.nl



MATERIAALCOMMISSIE

Het afgelopen seizoen heeft voor de materiaalcommissie in het teken gestaan van een aantal 
drastische veranderingen. Het uitgangspunt was om alle teams te voorzien van goed en voldoende 
trainings- en wedstrijdmateriaal. 

15

De introductie van de ballenkarren was wel de meest zicht-
bare, en heeft er toe geleid dat alle teams voor iedere speler 
een bal tot zijn beschikking heeft. Door het overzichtelijk op-
bergen van de ballen is aan het eind van de training duide-

lijk te zien wanneer er een bal ontbreekt. Dit heeft 
geresulteerd in een minimaal aantal vermiste ballen 
en dus een enorme kostenbesparing voor de ver-
eniging. Dit is natuurlijk ook de verdienste van alle 
trainers en spelers die netjes met het trainingsmate-
riaal zijn omgegaan. 

Verder zijn alle teams voorzien van een degeleijke, 
nette ballentas met waterzak en dopjes voor de 
wedstrijden.  Daarnaast zijn er langs de velden bal-
lenhengels opgehangen en zijn er een aantal 3x1 
goals aangeschaft.

Kortom de materiaalcommissie heeft niet stil gezeten. Maar 
zonder de medewerking van de sponsoren van de ballenkar-
ren zou dit nooit gelukt zijn. Dus bij deze, nogmaals dank 
voor jullie steun!

15

De materiaalcommissie kijkt terug op geslaagd seizoen...
Sponsoren bedankt!



Kan ik de jaarcijfers van 2020 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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FC Aalsmeer
Beethovenlaan 120
1431 WZ Aalsmeer
Tel.: 0297 321 587
www.fcaalsmeer.nl

AVV Alphen
Sportlaan 9
2406 LD Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172 473 776
www.avvalphen.nl

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

SV Madestein
Madesteinweg 13
2553 EC Den Haag 
Tel.: 070 397 9018
www.svmadestein.nl

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

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

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

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

Sporting Leiden
Smaragdlaan 97
2332 JP Leiden
Tel.: 071 531 16 53
www.sportingleiden.nl

Stompwijk’92
Klaverblad 13
2266 JK Leidschendam
Tel.: 071 580 1117
www.stompwijk92.nl

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

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

SV WVC
Sportpad 11
2371 PP Roelofarendsveen
Tel.: 071 331 2080
www.sv-wvc.nl

Tegenstanders Zaterdag
Zaterdag en Zondag tegenstanders
TEGENSTANDERS

AFC
De Boelelaan 50
1082 LR Amsterdam
Tel.: 020 644 5575
www.afc.nl

SV Argon
Hoofdweg 85-B
3641 PR Mijdrecht
Tel.: 0297 281 886
www.svargon.nl

CSV BOL
Pr. Margrietstraat 2A/B
1721 GR Broek op Langedijk
Tel.: 0226 316 066
www.csvbol.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 Honselersdijk
Strijphorst 2
2675 WN Honselersdijk
Tel.: 0174 626 272
www.svhonselersdijk.nl

VV Monnickendam
Cornelis Dirkszlaan 342
1141 XS Monnickendam
www.vvmonnickendam.nl

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

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

VELO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
Tel.: 0174 292 779
www.velovoetbal.nl

WV-HEDW
Radioweg 86
1098 NJ Amsterdam
Tel.: 020 692 6188
www.wvhedw.nl

VV ZOB
Purmerenderweg 55
1461 DE Zuidoostbeemster
Tel.: 0299 430 569
www.vvzob.nl

Zwaluwen’30
Berkhouterweg 23
1624 NS Hoorn
Tel.: 0229 235 022
www.zwaluwen.nl

Tegenstanders Zondag



Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

Gaat u verhuizen? 
Wij zijn u graag 
van dienst. 

•  Verhuizingen en opslag 
• Seniorenservice
• Huis oplever service

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

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

Ook verhuiswagen        verhuur

RUIM 250 OCCASIONS OP VOORRAAD
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Programma zaterdag 1e klasse B
PROGRAMMA ZATERDAG EN ZONDAG T/M 31 JANUARI 2021

19 SEPTEMBER 2020
BOL - Argon 
Die Haghe - Voorschoten ’97
Forum Sport - Honselersdijk 
Monnickendam -  VELO
Nootdorp - ZOB
Valken’68 - AFC
Zwaluwen’30 -  WV-HEDW

26 SEPTEMBER 2020
AFC -  Forum Sport 
Argon  - Nootdorp 
Honselersdijk  -  Monnickendam
VELO  -  Die Haghe
Voorschoten ’97  -  Zwaluwen’30
WV-HEDW  -  Valken’68
ZOB  -  BOL

3 OKTOBER 2020
Die Haghe  -  WV-HEDW 
Forum Sport  -  Argon 
Monnickendam  -  AFC
Nootdorp  -  BOL
Valken’68  -  ZOB
Voorschoten ’97  -  Honselersdijk
Zwaluwen’30  -  VELO

10 OKTOBER 2020
AFC  -  Nootdorp 
Argon  -  Zwaluwen’30 
BOL  -  Valken’68 
Honselersdijk  -  Die Haghe
VELO  -  Voorschoten ’97
WV-HEDW  -  Monnickendam
ZOB  -  Forum Sport

17 OKTOBER 2020
Die Haghe  -  AFC 
Monnickendam  -  Nootdorp
Valken’68  -  Forum Sport
VELO  -  Argon
Voorschoten ’97  -  ZOB
WV-HEDW  -  Honselersdijk
Zwaluwen’30  -  BOL

24 OKTOBER 2020
AFC  -  VELO 
Argon  -  WV-HEDW 
BOL  -  Voorschoten ’97
Forum Sport  -  Monnickendam
Honselersdijk  -  Valken’68
Nootdorp  -  Die Haghe
ZOB  -  Zwaluwen’30

31 OKTOBER 2020
Die Haghe  -  Forum Sport 
Monnickendam  -  ZOB
Valken’68  -  Nootdorp
VELO  -  Honselersdijk
Voorschoten ’97  -  Argon
WV-HEDW  -  BOL
Zwaluwen’30  -  AFC

7 NOVEMBER 2020
AFC  -  WV-HEDW 
Argon  -  Valken’68 
BOL  -  Monnickendam 
Forum Sport  -  Voorschoten ’97
Honselersdijk  -  Zwaluwen’30
Nootdorp  -  VELO
ZOB  -  Die Haghe

21 NOVEMBER 2020
Argon  -  Monnickendam 
Die Haghe  -  BOL 
Honselersdijk  -  Nootdorp
VELO  -  Forum Sport
Voorschoten ’97 -  AFC
WV-HEDW  -  ZOB
Zwaluwen’30  -  Valken’68

28 NOVEMBER 2020
AFC  -  Argon 
BOL  -  Honselersdijk 
Forum Sport  -  Zwaluwen’30
Monnickendam  -  Die Haghe
Nootdorp  -  WV-HEDW
Valken’68  -  Voorschoten ’97
ZOB  -  VELO

5 DECEMBER 2020
Argon  -  ZOB 
Die Haghe  -  Valken’68 
Forum Sport  -  WV-HEDW
Honselersdijk  -  AFC
VELO  -  BOL
Voorschoten ’97  -  Monnickendam
Zwaluwen’30  - N ootdorp

12 DECEMBER 2020
BOL  -  AFC 
Die Haghe  -  Argon 
Monnickendam  -  Zwaluwen’30
Nootdorp  -  Forum Sport
Valken’68  -  VELO
WV-HEDW  -  Voorschoten ’97
ZOB  -  Honselersdijk

16 JANUARI 2021
AFC  -  ZOB 
Forum Sport  -  BOL
Honselersdijk  -  Argon
Valken’68  -  Monnickendam
VELO  -  WV-HEDW
Voorschoten ’97 -  Nootdorp
Zwaluwen’30  -  Die Haghe

23 JANUARI 2021
Argon - VELO
BOL - Zwaluwen’30
Die Haghe  - Honselersdijk
Monnickendam - Forum Sport
Nootdorp - Valken’68
WV-HEDW - AFC
ZOB  - Voorschoten ’97

30 JANUARI 2021
AFC  -  Monnickendam
Forum Sport  -  ZOB
Honselersdijk - WV-HEDW
Valken’68  - BOL
VELO  - Nootdorp
Voorschoten ’97  - Die Haghe
Zwaluwen’30 -  Argon

Programma zondag 3e klasse A
20 SEPTEMBER 2020
Alphen  -  RKDES
DHL  -  FC Aalsmeer
sv Madestein  -  Sporting Leiden
Nicolaas Boys  -  SEP
Stompwijk’92  -  WVC
Voorschoten ’97  -  SVH
WIK  -  ODB

27 SEPTEMBER 2020
FC Aalsmeer  -  Alphen
ODB  -  DHL
RKDES  -  Stompwijk’92
SEP  -  WIK
Sporting Leiden  -  Voorschoten ’97
SVH  -  sv Madestein
WVC  -  Nicolaas Boys

4 OKTOBER 2020
Alphen  -  SVH
DHL  -  Sporting Leiden
sv Madestein  -  Voorschoten ’97
Nicolaas Boys  -  ODB
SEP  -  RKDES
Stompwijk’92  -  FC Aalsmeer
WIK  -  WVC

11 OKTOBER 2020
FC Aalsmeer  -  sv Madestein
ODB  -  Stompwijk’92
RKDES  -  Nicolaas Boys
Sporting Leiden  -  Alphen
SVH  -  WIK
Voorschoten ’97  -  DHL
WVC  -  SEP

18 OKTOBER 2020
DHL  -  Alphen
Nicolaas Boys  -  FC Aalsmeer
ODB  -  RKDES
SEP  -  Sporting Leiden
Stompwijk’92  -  sv Madestein
WIK  -  Voorschoten ’97
WVC  -  SVH

25 OKTOBER 2020
FC Aalsmeer  -  WVC
Alphen  -  Stompwijk’92
sv Madestein  -  Nicolaas Boys
RKDES  -  DHL
Sporting Leiden  -  WIK
SVH  -  ODB
Voorschoten ’97  -  SEP

1 NOVEMBER 2020
DHL  -  sv Madestein
Nicolaas Boys  -  Alphen
ODB  -  Voorschoten ’97
SEP  -  SVH
Stompwijk’92  -  Sporting Leiden
WIK  -  FC Aalsmeer
WVC  -  RKDES

8 NOVEMBER 2020
FC Aalsmeer  -  ODB
Alphen  -  SEP
sv Madestein  -  WVC
RKDES  -  WIK
Sporting Leiden  -  Nicolaas Boys
SVH  -  DHL
Voorschoten ’97  -  Stompwijk’92

22 NOVEMBER 2020
Nicolaas Boys  -  Voorschoten ’97
ODB  -  Sporting Leiden
RKDES  -  sv Madestein
SEP  -  FC Aalsmeer
SVH  -  Stompwijk’92
WIK  -  DHL
WVC  -  Alphen

29 NOVEMBER 2020
FC Aalsmeer  -  SVH
Alphen  -  WIK
DHL - SEP
sv Madestein  -  ODB
Sporting Leiden -  WVC
Stompwijk’92  -  Nicolaas Boys
Voorschoten ’97  -  RKDES

6 DECEMBER 2020
Alphen  -  ODB
Nicolaas Boys  -  DHL
RKDES  -  FC Aalsmeer
SEP  -  Stompwijk’92
SVH  -  Sporting Leiden
WIK  -  sv Madestein
WVC  -  Voorschoten ’97

13 DECEMBER 2020
DHL  -  WVC
sv Madestein  -  Alphen
Nicolaas Boys  -  SVH
ODB  -  SEP
Sporting Leiden  -  RKDES
Stompwijk’92  -  WIK
Voorschoten’97  -  FC Aalsmeer

17 JANUARI 2021
FC Aalsmeer  -  Sporting Leiden
Alphen  -  Voorschoten ’97
DHL  -  Stompwijk’92
RKDES  -  SVH
SEP  -  sv Madestein
WIK  -  Nicolaas Boys
WVC  -  ODB

24 JANUARI 2021
sv Madestein - DHL
Nicolaas Boys - RKDES
ODB - FC Aalsmeer
Stompwijk’92 - Alphen
Sporting Leiden - SEP
SVH - WVC
Voorschoten ’97  - WIK

31 JANUARI 2021
FC Aalsmeer  -  Stompwijk’92
Alphen  -  Sporting Leiden
DHL  -  Voorschoten ’97
RKDES  -  ODB
SEP  -  Nicolaas Boys
WVC - sv Madestein
WIK - SVH



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

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

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

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

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

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

F YS I OT H E R A P I E  E N  B E W E G I N G S C E N T R U M

Van Beethovenlaan 69b
2253 BE Voorschoten

Prof. Einsteinlaan 1
2251 VD  Voorschoten

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

 
 Leidseweg 53 Papelaan West 182
 2252 LB  Voorschoten 2254 AK  Voorschoten
 Tel.: 071 - 561 00 48 Fax: 071 - 561 63 63
  Tel.: 06 - 122 454 01

DOBBEWEG 13

2254 AG  VOORSCHOTEN

TEL. (071) 561 61 78

FAX. (071) 561 92 59



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

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

Een verkeerd
hoofdkussen kan

hoofdpijn veroorzaken

Radovan Nikic

Langenhorststraat 13
2251 SM  Voorschoten

Tel.: 06-475 711 25
Fax: 071-5619412

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.

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.
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Zaterdag
SELECTIE
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Van Hogendorpstraat 139
2242 PE Wassenaar

070 - 217 06 16
wassenaar@la-casita.nl

BAR RESTAURANT

BEKIJK ONZE 
NIEUWE MENUKAART

VOORSCHOTEN:

WASSENAAR:

NIEUWE VEGETARISCHE 
GERECHTEN

Voorstraat 18-20
2251 BN Voorschoten

071 - 300 00 36
voorschoten@la-casita.nl

NIEUW!

 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

Rietpolderweg 2-6 / 2266 BM Leidschendam (Vlietland) 
071 - 561 36 16 / info@adspekwatersport.nl 

   www.adspekwatersport.nl 

SPONSOR MAN OF THE MATCHSPONSOR MAN OF THE MATCH
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Jules Perel
INTERVIEW MET

Jules Perel is 59 jaar, woont samen en heeft een zoon Stan van 22 die in de zaterdag 5 speelt. Jules 
is sinds de ALV van juni het bestuurslid Technische Zaken. Een aantal vragen: 

Wat doe je in dagelijkse leven?
“Ik ben een echte ondernemer, maar wel chaotisch op mijn 
manier. En dat maakt het ook leuk en spannend. Samen met 
mijn zoon Stan hebben we een fotowinkel en studio in Voor-
schoten op de Schoolstraat. Ik werk met passie aan mijn ge-
stelde doelstelling, op basis van kwaliteit, voor mijzelf en op-
drachtgevers. Op een wijze die mij past en bevalt, ik ben wat 
dat aangaat lastig te sturen, maar sta wel open voor kritiek.”

Wat is je voetbalachtergrond? 
“In de jeugd begonnen bij Rouwcoop, in senioren werd dat 
Randstad  Sport en ook een periode bij RCL en het laatste 
deel van het selectievoetbal bij SVLV in het 1e. Daarna ook 
bij de SV Voorschoten in het derde gespeeld als trainer-speler. 
Alle drie de fusieclub ken ik dus. Verder heb ik ook gezaal-
voetbald op een redelijk hoog niveau bij SV Eigeman. Vanaf 
mijn 17e jaar sta ik als trainer op het veld. Mooie tijden ge-
kend als trainer in Den Haag en in Voorschoten.”

Wie heeft je gevraagd om aan te treden als bestuurslid 
Technische Zaken?
“Pieter van Dijken de huidige interim voorzitter. En ik wil mijn 
club helpen, dus heb ik ja gezegd.” 

Wat zijn je doelstellingen?
“Mijn voornaamste doelstelling is ‘Opleiding voor iedereen’. 
Ik wil erin brengen dat jeugdleden jeugdteams trainen en dat 
iedereen zijn gepaste aandacht krijgt. Dit seizoen moeten we 
hierin de eerste stappen maken. Op termijn moet dit de club 
op een hoger niveau brengen. En niet onbelangrijk zal het 
rustiger worden tussen geledingen, doordat mensen elkaar 
beter kennen. Ouders en leiders moeten uniform leiding ge-
ven aan teams vanuit clubbeleid en clubnormen. Daarom wil 
ik ook aan de basis beginnen met bouwen en daar hebben 
we veel mensen bij nodig.” 

Met wie ga je samen de Technische Commissie 
bemensen?
“Ik ben er op dit moment (eind augustus 2020 , red) mee 
bezig, kan nog geen namen noemen. Maar wel op voorhand 
het liefst met een aantal jonge mensen tussen 18 en 30 jaar. 
De selecties staan met goede trainers en staf. Nu eerst de 
basis verder versterken.”

Vul aan:
“Voorschoten ‘97 is voor mij... een huis, thuis met vrienden-
kring met de sport die ik liefheb.” 

Wil je verder nog wat kwijt?
“Wie er ook iets voor de club heeft gedaan of je het ermee 
eens bent of niet, hou elkaar in ere. En het wordt tijd om te 
erkennen dat bestuurswerk en commissiewerk echt nodig is 
en die mensen te waarderen en complimenteren voor hun 
inzet.”



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

*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.

Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!*

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97

zirkzeewonen.nl | Lammenschansweg 138 | 2321 JX Leiden

DE TEGENSTANDER 
IN SLAAP SUSSEN?
 Kom naar Zirkzee voor het beste slaapadvies.

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

AUTORIJSCHOOL

VALKVAN
DER

06-22 961 962
autorijschoolvandervalk.nl

MCS voor veilige kilometers!
Uw garage voor onderhoud en occasions!

APK - onderhoud
en reparatie

Bandenwissel

Occasions

Kalkoenstraat 2
2252 VW Voorschoten
071-3626477

06-55891111
info@garagebedrijfmcs.nl

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97
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Meidenvoetbal nog steeds populair
MEIDENVOETBAL

De meiden van Voorschoten ‘97 zijn erg populair. Dat blijkt 
wel uit de méér dan 650 volgers op hun meiden Facebook 
pagina. Ook presteert een aantal meiden zo goed dat ze zijn 
gespot bij de KNVB, waarbij keepster Kim Scholts (JO16-1) 
zelfs voor het Landelijke KNVB O16 schaduwteam uitkwam. 
Maar ook zijn er diverse meiden bij Jonger Oranje gescout en 
voetballen er nu zelfs meerdere talenten vanuit onze jeugd bij 
ADO Den Haag Vrouwen. Verder spelen er steeds meer mei-
den mee in jongens(selectie)teams. Dit jaar hebben we zo’n 
14(!) meidenteams met nu ook voor het eerst in ons bestaan 
een volledige gevulde jeugd qua leeftijdsgroepen, startend 
vanaf MO19 tot en met de jongste jeugdteams. De groei-
ende meidenafdeling brengt ook een hoop enthousiasme en 
extra gezelligheid in de club. Iets waar we als vereniging erg 
trots op zijn!  

Verder werken we in de jeugdcommissies continue aan ver-
beteren van de organisatie om de teams goed te blijven facili-
teren. Van de operationele processen wordt bekeken of deze 
nog wel aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en het 
verenigingsbeleid. Hierbij werken we nauw samen met alle 
andere commissies binnen de verenging, zoals de ledenad-
ministratie, kleding - materiaal commissie en het wedstrijdse-
cretariaat. Zo zijn we er nu al in geslaagd om alle spelers voor 
het nieuwe seizoen het verplichte ‘Spelregelbewijs’ examen 
succesvol te laten doorlopen. 

Wij willen graag een vereniging zijn waar sportiviteit, maar 
ook gezelligheid en maatschappelijk betrokkenheid tot ui-
ting komen. Daarom gaan samen met onze jeugdleden ook 

niet-voetbal gerelateerde activiteiten organiseren. Wij gaan 
de jeugd een stem geven binnen onze vereniging door een 
jeugdraad te installeren waarin de jeugd zelf deze activiteiten 
kunnen gaan organiseren, dus wat zij zelf leuk vinden om te 
doen binnen de vereniging. 

Wij zijn er trots op met de groep jeugdvrijwilligers daar vorm 
aan te geven. In de toekomst hopen we meer enthousiaste 
mensen te kunnen verenigen om onze mooie voetbal- en at-
letiekvereniging bloeiend en gezond te houden.

Richard Backx
jeugdvoorzitter

JEUGDSELECTIE MO 15-2



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



De jeugd heeft nu onze aandacht nodig
JEUGD
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Voorschoten ‘97 is een mooie vereniging waar veel jongens en meisjes wekelijks hun 
favoriete sport met plezier kunnen uitoefenen. Dat blijkt wel uit het laatste jeugdleden 
tevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar onder de ouders is gehouden.

63% is tevreden over de vereniging, maar er zijn nog wel 
verbeterpunten die aandacht vragen. Deze verbeterthema’s, 
waaronder meer aandacht en begeleiding voor de 
recreatieteams, zijn opgenomen in het verbeterplan voor de 
komende jaren.

De jeugd weet Voorschoten ‘97 nog steeds te vinden. Dat is 
vooral zichtbaar bij de aanwas van jonge spelertjes bij de mi-
ni’s en 07. Voor de pupillencommissie is het een uitdaging om 
de jonge spelers op een goede manier te laten doorstromen 
naar de pupillen- en juniorenteams (11x11). Die uitdaging 
gaan we, in samenwerking met de technische jeugdcommis-
sie, ieder seizoen weer aan. 
 
Om de jeugdafdeling verder te professionaliseren heeft het 
bestuur Jacco Scholts benoemd als Hoofd Jeugd Opleiding 
recreatieteams. De praktijk leert dat er vanuit dat segment 
van de club een grote behoefte is aan ondersteuning bij trai-
ningen en wedstrijden en vertegenwoordiging bij overleg-
vormen. Samen met pupillencoördinator Marcel de Hoogt 
en HJO selectieteams 11x11 Theo Ducaneaux vormen zij het 
technische hart van de jeugd.

Op de foto v.l.n.r: Richard Backx (jeugdvoorzitter), 
Theo Ducaneaux (HJO 11x11), Jacco Scholts (HJO recreatie), 
Marcel de Hoogt (pupillen coördinator) en Pieter van Dijken 
(voorzitter).



VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G.  
GRATIS WAARDEBEPALING  |  GRATIS WONINGPRESENTATIE

NO CURE NO PAY

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

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
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Samenwerking met Excelsior
JEUGD

Voorschoten ’97 is amateurpartner van Excelsior. Met ver-
snelde UEFA-3-trajecten voor trainers en stages voor onze 
getalenteerde spelers werpt deze samenwerking zeker zijn 
vruchten af. Er zijn al jeugdspelers actief bij Excelsior en ook 
dit seizoen gaan spelers stage lopen bij Excelsior. Wij zijn dan 
ook super trots dat onze club er weer in is geslaagd om via 

de pittige audit, uitgevoerd door de 
KNVB in samenwerking met het bu-
reau NMCBright, voor opnieuw drie 
jaar de status “Regionale Jeugdop-
leiding” te verwerven. Voorschoten 
‘97 schaart zich hiermee in een select 
rijtje amateurclubs en BVO’s.

Continuïteit en duidelijkheid voor de 
jeugdspelers en ouders is van groot 
belang. Het streven is om alle teams 
te voorzien van trainers en begelei-
ders die de spelers kunnen bieden 
wat ze nodig hebben op zowel voet-
baltechnisch als organisatorisch vlak. 
We proberen zoveel mogelijk goed 
opgeleide trainers voor de teams te 
hebben staan. De vereniging heeft de 

afgelopen jaren geïnvesteerd in de trainers door een grote 
groep vrijwilligers een cursus pupillentrainer te laten volgen. 
Dat is echter nog niet voldoende. Ons doel om elk team te 
voorzien is nog niet gerealiseerd, maar we zijn wel op de 
goede weg.

Voorschoten ‘97
Corona Proof!
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Jeugdselecties
JEUGD

JO 19-1

JO 17-1 JO 16-1

JO 15-1 JO 14-1
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JEUGD

JO 8-1 EN 2

JO 12-2 JO 11-1 EN 2

JO 10-1 EN 2 JO 9-1 EN 2

JO 13-1 EN 2 JO 12-1
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Atletiek
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 mis-
sie om Voorschotenaren weer in beweging te krijgen; Voor-
schoten 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.

Baanatletiek
Voor kinderen willen we atletiek zo toegankelijk mogelijk ma-
ken; ieder kind doet mee op zijn of haar eigen niveau. Talen-
tontwikkeling 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. Atle-
tiek 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 pu-
pillenwedstrijden en training met Atletics Champs (AC). AC 
kent onderdelen bij die in de reguliere atletiek niet voorko-
men maar wel voorbereidend zijn op het echte werk: vor-
texwerpen, hurkhoog en polsstokverspringen. Het doel is 
de belangstelling voor, en de aantrekkelijkheid van de pupil-
lenatletiek te vergroten. Deze opzet gaat uit van een hogere 
intensiteit in veel korter tijdsbestek. 
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 op-
geleid vanuit de eigen vereniging met kennis van zaken. Alle 
trainers komen uit eigen gelederen en kennen de filosofie 
van de club, welke ze weer overbrengen op de atleten. 

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 wan-
delaars 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 daarbij regelmatig op het podium weten te ko-
men 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 mees-
te atleten: aan de ene kant zoeken zij graag de uitdaging met 
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Vervolg atletiek
ATLETIEK

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. 
Het eigen clubcircuit, met loopafstand van 5 tot 6 km, biedt 
een perfecte mogelijkheid voor de combinatie van lopen en 
gezelligheid. 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 volbrengen daar-
van de ander op een podiumplek. 
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 sportief wandelaars worden 
gegeven door trainers die voornamelijk uit de eigen vereni-
ging voortkomen. Dit geldt voor zowel de baan- als de weg-
atletiek. Dat is binnen de atletiekwereld een bijna unieke situ-
atie. De binding tussen trainers en atleten is dan ook groot. 
Als vereniging zijn wij trots op onze enthousiaste, gediplo-
meerde en bekwame trainers. Het streven is die verworven-
heden te waarborgen en te continueren.

De Atletiekcommissie
De Atletiekcommissie (AC) is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de atletiektak van Voorschoten ’97. Zij is gezel-
lig maar daadkrachtig en houdt zich bezig met concrete za-
ken maar heeft uiteraard ook oog voor de toekomst. De com-
missie wordt ruimschoots ondersteund. Bijvoorbeeld door de 
Wedstrijd-Organisatie-Commissie (WOC), die de wedstrijden 
coördineert, maar ook door de werkgroep Voorschotenloop. 
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 atletiek-
commissie zijn talloze mensen zijn actief om er voor te zorgen 
dat de nieuwe kunststofbaan er echt gaat komen.
De AC stelt zich ieder seizoen drie belangrijke doelen. Voor 
het komend seizoen zijn dit trainersaanwas, juryleden vinden 
en de commissie uitbreiden.

Op dit moment bestaat de commissie 
uit de volgende personen 
Voorzitter: Joost van Kempen
Secretaris:  Louise Schrijver
Coördinator financiën:  Wim Vermeulen
Technisch Coördinator Baanatletiek: Matthijs Ferguson
Coördinator Wegatletiek:  vacature
Communicatie/Website/PR:  Tim van Houten
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Vervolg atletiek
ATLETIEK

Joost van Kempen, nieuwe voorzitter 
Atletiekcommissie
De voorzitter van de Atletiekcommissie is bestuurslid van de ver-
eniging. Met overweldigende steun van de ALV werd Joost als 
bestuurslid gekozen. Een nieuwe voorzitter, een ander beleid? 

We vroegen het Joost zelf 
“Een nieuwe koers? Nee, we gaan verder op de ingeslagen 
weg. Ook dit jaar wil de Atletiekcommissie een zo breed 
mogelijk aanbod van activiteiten zoals het Clubcircuit en de 
Clubkampioenschappen mogelijk maken, om zoveel moge-
lijk met elkaar met plezier te sporten!

Om klaar te zijn voor de toekomst blijven we ons inzetten 
voor de nieuwe kunstofbaan, maar ook het trainersteam 
heeft onze aandacht. We hebben een sterk team, maar je 
moet zorgen dat je toekomstbestendig bent. We willen daar-
om nieuwe trainers gaan opleiden. Daarnaast willen we de 
leden meer proberen te betrekken bij allerlei zaken naast het 
beoefenen van de atletiek. Wedstrijden organiseren, schof-
felen, jureren, lopers de goede kant op sturen, spullen klaar-
zetten, noem maar op. Het zijn leuke dingen om te doen en 
cruciaal voor de vereniging.”

Het nieuwe normaal?
“Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in, maar de trainingen 
lopen nu goed. Het is wat regelwerk, maar we gaan ervan 
uit dat we op termijn wel weer vol aan de slag kunnen. We 
hopen dat een evenement als de Voorschotenloop in maart 
2021, wellicht in gewijzigde vorm, gewoon kan plaatsvin-
den”

 
 
 
 
 
 
  
 

  

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 
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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 jaarlijkse ‘starters’ (loop)groep 
in januari worden dit seizoen ook een aantal ‘open trainingen’ gehou-
den. Zonder aan te melden kun je dan kijken of atletiek echt iets voor 
jou is. 

Houdt voor meer informatie de website in de gaten of neem 
contact op via: algemeen e-mailadres



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

Frankenstraat 57 b
2582 SH Den Haag

telefoon 070 - 3558484
telefax 070 - 3555712
E-mail: cv@leenards.nl
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E&R Adviseurs kijkt graag met u mee 
INTERVIEW SPONSOR E&R

Op de tribune van Voorschoten ’97 trekt een grote poster de aandacht: “E&R Accounting & Advice”. 
Daarmee wil Rokus Hassefras benadrukken dat hij eigenaar is van een jong, dynamisch bedrijf dat 
alle administratieve diensten levert voor eigentijdse ondernemers. De dame links onderin is zijn 
dochter, toekomstig opvolger in het bedrijf.

E&R Adviseurs staat (middel)grote en kleine bedrijven en 
organisaties met raad en daad terzijde bij het verzorgen en 
begeleiden van hun financiële administratie, opstellen van 
jaarrekeningen en aangiftes (zakelijk en particulier), adminis-
tratieve organisatie en belastingzaken. Veel klanten komen 
uit de regio. Een team van ervaren allrounders, aangevuld 
met specialisten op fiscaal en juridisch gebied, staat altijd voor 
de klanten klaar. Dit brede scala aan diensten, samen met de 
jarenlange ervaring, maakt het geven van maatwerk adviezen 
mogelijk. 

Aantrekkelijke prijzen
“We werken op de meest moderne manier tegen heel 
aantrekkelijke prijzen”, vertelt Rokus. “Voor starters zijn er 
zéér scherpe tarieven. De dienstverlening is zoveel mogelijk 
geautomatiseerd. Sommige klanten leveren hun gegevens 
dagelijks geautomatiseerd aan. Dan is de administratie altijd 
actueel. Maar natuurlijk hebben we ook nog klanten die hun 
bonnetjes in een enveloppe aanleveren. We doen het zoals 
de klant het wil.”

Persoonlijk advies
Een goede en actuele administratie biedt ruimte voor het 
echte advieswerk. “Persoonlijk contact staat bij ons voorop. 
Met de cijfers in de hand ga ik graag met onze klanten in 
gesprek”, zegt Rokus. “We kijken met de klanten mee en 
pikken snel signalen op. Je ziet direct hoe een bedrijf er voor 

staat. Als we een jaarrekening bespreken, zie je wat er beter 
kan. Of denk eens aan de financiële gevolgen van corona.”  

VS ’97 logische keuze
Rokus sponsorde vele jaren de hockeyclub Forescate. Nu heeft 
hij al een tijdje gekozen voor Voorschoten ’97. “Ik woon in 
Voorschoten en wil graag wat maatschappelijks doen voor 
ons dorp. Na de hockey was Voorschoten ’97 voor mij de 
meest logische keuze omdat familie voetbalt en anderszins is 
betrokken bij Voorschoten ‘97. Ik zie bij Voorschoten ’97 kan-
sen voor sponsors, maar maak daar door tijdgebrek eigenlijk 
nog te weinig gebruik van.”

Sponsors verbinden
Rokus: “Onder de sponsors van Voorschoten ’97 heb ik nog 
geen klanten. Waarschijnlijk kom ik er te weinig. Hans Toor, 
enthousiast voorzitter van de sponsorcommissie, komt soms 
met een idee of concept. Ik draag de club een warm hart toe 
en wil best eens iets bijzonders doen. Ik zoek nog naar een 
mogelijkheid om, zonder heel veel op de club te komen, toch 
klanten te werven. Sponsoren onderling méér verbinden. Het 
gaat vooral om kruisbestuiving. Ik denk aan een sponsordata-
base waarin je bedrijven kunt vinden, bijvoorbeeld als je een 
installateur zoekt. Dat is interessant voor iedereen.”    

www.e-r-adviseurs.nl



Algemene informatie
ALGEMENE INFORMATIE

 COLOFON
Tekstredactie:
Ed Zeelt
Paul van Paassen
Robert Toret
Tim van Houten
Pieter van Dijken
Richard Backx
Richard van der Peet

Advertentiewerving:
Gé van Niekerk
Cees Rietmulder
Ko Monker
Joop von Oven
Hans Toor

Fotografie:
Luuk Oerlemans
Ed Zeelt
Tim van Houten

Opmaak en druk:
Drukkerij We Print,
Leiderdorp.
 
Met dank aan:
Adverteerders
staf en begeleiding selecties
Danielle Gijsman
Tamara Brandt

Coördinatie en eindredactie:
Hans Toor

Adres: Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten 

Telefoon:  071-5614863 (clubhuis), 071-5621455 (bestuurskamer) 
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BEWEZEN DE 
GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT 
VAN 
VOORSCHOTEN.

Veurseweg 18
Voorschoten

Zien we je snel?

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97

Starrenburglaan 17
2251 AG Voorschoten
Tel. 071-5614410

www.glashandelvanaken.nl

Glashandel
W.W. van Aken




