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Breng eens een bezoek aan Tante Tokkie 
en Boerderij de Gouden Leeuw (op het 
terrein van hotel Van der Valk de Gouden 
Leeuw). Bij deze dier- en natuurvriendelij-
ke natuurboerderij krijg je een unieke in-
kijk in het leven van een boer en de daar-
bij behorende 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 
genieten van huisgemaakt schepijs 
in de bijbehorende ijssalon.

Van de melk van de schapen berei-
den zij zelf kaas en yoghurt in de kaas-

makerij. Dit alles in de groene omgeving 
van Voorschoten en perfect te combine-
ren met een wandeling in De Horsten, 
een bezoek aan de naastgelegen na-
tuurspeeltuin of een boodschap bij Valk 
Versmarkt.
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Van de voorzitter
VOORWOORD

Ook dit jaar trok Hans Toor namens de sponsorcommissie me al vroeg aan mijn jasje voor een 
bijdrage aan de Presentatiegids. En ook nu geef ik weer graag gevolg aan die uitnodiging. Want 
bij alle coronaperikelen die we in het afgelopen seizoen moesten doorstaan, is het heerlijk om zo 
weer naar ‘normaal’ te kunnen omschakelen.

Aan het begin van het seizoen leek het dat we, 
met een aantal coronaregels, nog een enigszins 
normale competitie konden beleven. Al snel 
bleek dat een illusie. In oktober ging de 
boel op slot met een zeer geleidelijke, 
gedeeltelijke heropening. Pas sinds 
een paar weken kan er weer 
vanaf onze kantine en terras 
naar deze of gene jeugd- 
of veteranenwedstrijd 
worden gekeken, in 
gezelschap van je voetbal-
vrienden en onder het genot 
van een drankje.

Ik heb de indruk dat we als vereniging 
de coronaperiode relatief goed maar niet 
ongeschonden zijn doorgekomen. Zo moesten 
we een groot omzetverlies noteren vanwege de 
sluiting van de kantine. Maar onze leden en onze 
sponsoren zijn ons grotendeels trouw gebleven. We 
konden als bestuur daarom ook in de laatste ledenver-
gadering voor de zomervakantie een sluitende begroting 
presenteren, die daar ook is goedgekeurd. Pijn lijden we 
wel. Zo moesten we de vorig jaar de opgelegde kor-
ting op de vrijwilligersvergoeding verlengen tot betere 
tijden. Leidraad bij onze keuzes was het zo veel mogelijk 
beschermen van de kern van ons voetbal- en atletiekbe-
drijf, zodat we, bij de herstart ervan, verder kunnen gaan 
waar we zijn gebleven. Dat had, uit kostenoverwegingen, 
ook anders gekund. In het verlengde van die overweging 
hebben we ook geïnvesteerd  – met steun van het RABO 
Groenfonds – in het installeren van LED-verlichting voor 
de velden 2, 3, 5 en 6. Naast aandacht voor de materiële 
kant van onze club hebben we ook veel energie gestopt 

in verbetering van de samenwerking in Voorschoten. 
Zo ondertekenden we het Voorschotense Sport- 

en Beweegakkoord. In het verlengde daarvan 
zijn we als Voorschoten ’97 inmiddels druk 

doende om samen met de hockey- en 
tennisclub verdere samenwerking 

van de georganiseerde sport in 
Voorschoten te stimuleren.

 
We mogen weer voor-

uitkijken. De voetbal-
competitie is inmiddels weer 

van start gegaan. We gaan zien 
hoe de concurrenten uit de strijd 

zijn gekomen en of we onze sportieve 
ambitie – handhaving in de eerste klasse 

zaterdag en derde klasse zondag - waar 
kunnen maken. En we hopen de lezers van deze 

gids weer in levende lijve te kunnen begroeten op 
Sportpark Adegeest.

Ook gaan we een feestelijk jaar tegemoet: op 1 juli 2022 
bestaat de club 25 jaar. We gaan dat jubileum uiteraard 
uitgebreid vieren. U zult daar het nodige over lezen, zien 
en horen. En we gaan serieus aan de slag met een plan 
voor een grote renovatie van ons park. Veel van de hui-
dige voorzieningen (atletiekbaan, kleedkamers en meer) 
zijn ook 25 jaar oud en toe aan groot onderhoud dan 
wel vervanging. Een gedegen plan zal de basis zijn om 
als club ook de komende 25 jaar leden en sponsoren te 
kunnen bieden wat nodig is. 

Pieter van Dijken 
Voorzitter Voorschoten ‘97 
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Steun de club met € 35,-
voor iedere bestelling

Mail je ordernummer naar 
v97@mobiel.nl en ontvang 
een € 25,- tegoedbon aan 
accessoires naar keuze!

Steun de club met € 35,-

De Waard Logistics

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

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

Martin Witsmeer
06 40 99 10 92
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Altijd op zoek naar chauffeurs!

24/7 Geopend
Geen contracten

Gratis
groeps/bokslessen

Real People

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97



Meedoen bij de eerste zes is weer de doelstelling
INTERVIEW MET ZATERDAGTRAINERS THEO DUCANEAUX EN NICK POOT

Theo Ducaneaux is voor het derde seizoen hoofdtrainer van de zaterdag-selectie. Theo is 58 jaar 
en al sinds 2011 verbonden aan Voorschoten ‘97 als Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO). De nieuwe 
assistent-trainer bij de zaterdag-selectie is Nick Poot. Hij is 38 jaar, woont in Hoogmade en komt 
over van RCL. In het dagelijks leven houdt Nick zich bezig met het beheer van vastgoed.

Nick, vertel eens in het kort jouw voetbalcarrière?
Ik heb als voetballer heel mijn leven bij VV Leiden gespeeld. 
Bij de F-junioren begonnen en via de hoogste jeugdelftallen 
daar het eerste elftal gehaald. In de jeugd speelde ik ook 
vaak in de regionale KNVB elftallen van district Leiden of 
West II. Op mijn 23e ben ik gestopt om mijn werkcarrière 
op te starten.

Corona, hoe zijn jullie die lastige tijd doorgekomen?
Theo: Een beetje werken voor de jeugd. Binnen de moge-
lijkheden protocollen opzetten en aansturen om te trainen. 
Voor de senioren maakte ik ook plannen, maar dat bleek 
voor niks. Frustrerend! Ik verwacht dat we komend seizoen 
wel gewoon kunnen trainen en spelen en dat is voor ieder-
een keihard nodig. De eerste oefenwedstrijd tegen UVS was 
gewoon een verademing, vrolijke mensen langs de lijn, een 
goed gevoel met een biertje erbij na afloop.
Nick: Voor en na de verplichte lockdown hebben we toch 
nog veel getraind. Het enige dat dan ontbreekt is de ech-
te wedstrijdspanning. Die valt ook op een training niet te 
creëren. 

Hoe houd je de sfeer in de groep levend in deze
lastige tijd?
Theo: Veel vrij gegeven, zonder wedstrijden is er immers 
geen stok achter de deur. Periodes dat we wel trainden heb-
ben we het leuk gehouden voor de jongens. Veel partij- en 
positievormen, geen loopwerk zonder bal. Nu hebben we 
min of meer een normale voorbereiding.
Nick: Vaste vormen op de training en gelukkig hadden we 
in Leiderdorp een jonge leergierige groep. Dat hield de sfeer 
vanzelf goed. Bovendien werkte ik daar samen met een 
prima trainer en heel fijn mens, Rob van der Cingel. (red: in 
het verleden ook jeugdtrainer bij Voorschoten ‘97)

Welke mutaties zijn er in de staf? 
Theo: Nick Poot is aangetrokken als assistent-trainer en Jan 
Valk als keeperstrainer in plaats van John van Veen en Eric 
Tanis. Met John en Eric heb ik fijn samengewerkt. Ik ben 
blij met de komst van Nick en Jan. Ik denk dat we er samen 
prima uit gaan komen en Nick, die toch een stuk jonger is, 
geeft weer andere dynamiek en nieuw inzicht met onder 
andere video-analyses. 

Zijn er veel spelerswisselingen? 
Theo: Een aantal: Peer van Paasen, Ramon Aronius,  Stefan 
Knijnenburg, Jelle van der Niet en Koen Hopstaken hebben 

jammer genoeg de club verlaten. Nieuw zijn Lars 
Oudshoorn van Quick Boys, Tim de Rijk van VVSB 
en Derk Reinders uit de O19 die als linksback 
acteert. Hele goede versterkingen die 
Voorschoten extra elan moeten geven. 
Mooi dat er ook doorstroming is 
vanuit de jeugd.
Nick: Het is mooi om een jonge gozer 
als Derk Reinders uit eigen jeugd erbij te 
hebben. Lars Oudshoorn, die van Quick Boys 
komt, heeft potentie voor Voorschoten ‘97 en 
Tim de Rijk (van VVSB) heeft een prima cv staan voor 
onze club.  

Nick, wat zijn je eerste ervaringen met 
Voorschoten ‘97? 
Ik ben eind vorig seizoen al begonnen met de 
trainingen, uiteraard samen met Theo Du-
caneaux en Marcel de Hoogt. Het niveau 
is hoger dan bij RCL, dat merkte ik al 
snel. Verder ik ben goed opgevan-
gen door teammanager Rob van 
der Wijngaard die mij, naast Theo en 
Marcel, een beetje wegwijs maakt binnen 
de club. Met Theo heb ik veel contact voor de 
trainingsvoorbereiding etc. Voorschoten ’97 komt 
in ieder geval over als een warme club.

Een indeling met weer veel Noord-Hollandse ploegen. 
Een voorspelling voor komend seizoen?
Theo: Die is niet te maken. De ene club krijgt er wat bij, de 
ander levert wat in. Wij zijn ongeveer even sterk. Net als 
vorig jaar willen we meedoen bij de eerste zes en voor een 
periodetitel gaan. 

Hoe staat de jeugdafdeling ervoor in 2021?
Theo: Dat gaan we zien. Ze hebben in ieder geval veel on-
derling gespeeld. In de voorbereiding doet nu een aantal 
A-junioren mee.

Theo, wat maakt Voorschoten een leuke club, je zit er 
al immers tien jaar?
Bij Voorschoten werk ik met goede enthousiaste mensen. 
En dat maakt het werken ook leuk. De jeugd is heel stabiel. 
Het hoofdtrainerschap is een apart verhaal, zeker ook door  
corona de laatste twee jaar. Dat bekijken we van jaar tot jaar 
Het coördineren als HJO is meer een meerjarenplanning.
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WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn een in 1974 opgericht familiebedrijf met 

Inmiddels bijna 40 vaste medewerkers.  

 

WAT DOEN WIJ? 

Bijna alle installaties in uw gebouw of woning kunnen wij 

installeren en onderhouden. Niet alleen elektrotechnische 

installaties, maar ook water- en gasinstallaties. 

Gespecialiseerde monteurs zorgen ervoor dat we op 

ieder aspect van ons brede werkgebied kwaliteit leveren. 

Kwaliteit leveren betekent ook: zorg besteden aan het 

onderhoud van installaties. Bij een storing buiten 

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

storingsdienst. Bovendien hebben we altijd veel 

onderdelen op voorraad, dus is de kans dat u op 

onderdelen moet wachten heel klein. 

 

WIE ZIJN ONZE KLANTEN? 

Ons klantenbestand is net zo divers als  

ons werkgebied. Wij werken voor particulieren,  

bedrijven en instellingen. In opdracht van 

aannemingsbedrijven doen we ook grote bouw 

en verbouwprojecten. 

 

ZEKERHEID EN KWALITEIT 

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons bedrijf hoog 

in het vaandel. Hoewel wordt geprobeerd de 

kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden 

willen we altijd in kunnen staan voor de kwaliteit. 

Ook mogen onze werkzaamheden niet 

schadelijk zijn voor de gezondheid van onze 

medewerkers en het milieu. Om de kwaliteit en 

veiligheid te waarborgen stellen wij onszelf eisen 

met betrekking tot de structuur in de 

bedrijfsprocessen, de kennis van onze 

medewerkers en de veiligheid van het materieel. 

Ons VCA* en BRL6000 certificaat bevestigen dit 

beleid 

Technisch Installatie Bedrijf 

DE BOER HAZERSWOUDE B.V. 

Rijndijk 3a 

2394 AA Hazerswoude 

071-3419117 

SHIRTSPONSOR ZONDAGSELECTIE

● BRUILOFTEN ● RECEPTIES
● PARTY’S ● ETC.

www.fratelli.nl

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

delft@fratelli.nl

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

leiden@fratelli.nl

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

leidschendam@fratelli.nl

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

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

voorschoten@fratelli.nl

Administratiekantoor
J.J.M. Duindam

▼
Administraties Verzekeringen
Belastingzaken Financieringen
Computerverwerking Hypotheken
Bedrijfsadviezen

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



“We willen stappen maken”
INTERVIEW MET ZONDAGTRAINER DENIS LUHULIMA

Op verzoek van Leiden Amateurvoetbal leverde Denis Luhulima onlangs een lijst in met de NAW-
gegevens van zijn spelers en hun voetbalachtergrond. Bij het werpen van een blik op het digitale 
A4’tje viel de trainer van onze zondagselectie iets op. “Al mijn jongens zijn zelf opgeleid! 
Bij ’vorige club’ staat alleen maar ’eigen jeugd’ Dat is uniek en maakt me trots.’’

Het zegt volgens de 55-jarige Scheveninger veel over 
de rol die het tweede vlaggenschip van de club, 
ondanks de teloorgang van het zondagvoetbal, 
nog altijd binnen Voorschoten ’97 heeft. 
“En het mooie is: het zijn niet alleen spe-
lers uit de JO19-1, integendeel. We 
hebben ook gasten uit de A2 of 
A3. Jongens die nooit serieus 
selectievoetbal hebben 
gespeeld, maar leer-
gierig zijn en zich elke 
dinsdag en donderdag de 
blubber trainen om beter te 
worden. Het leuke is dat je ze dan 
ook echt met sprongen vooruit ziet 
gaan. Ik eis die instelling overigens ook. 
Je speelt selectievoetbal, dan kom je niet 
om te lanterfanten. Ik bereid ook een training 
voor. Ik verwacht dat je maximale inzet toont, op 
tijd bent en afspraken nakomt. Daar mag je mij ook op 
afrekenen. Als dat je om welke reden dan ook niet lukt, 
nemen we afscheid van elkaar. Zo simpel is het. Ik werk 
liever met een smallere groep met jongens die ervoor gaan 
dan met een brede selectie waarin spelers elkaar meene-
men in negativiteit. Daar is geen plek voor.’’

Luhulima vindt dat er binnen de club nog een wereld te 
winnen valt als het gaat om het rendement dat behaald 
wordt uit de jeugdopleiding. “Er gaat nog zoveel talent 
verloren. Het is doodzonde als Voorschotense jongens met 
de potentie om op termijn misschien wel het eerste te ha-
len na een heel opleidingstraject stoppen, in een vrienden-
team gaan ballen of naar een andere club gaan. Daar leid 

je niet voor op. Het gaat erom dat je een plan met ze 
hebt. Dat een A1-speler meteen het niveau heeft 

om aan te haken bij de zaterdag 1, is uitzonder-
lijk. In veel gevallen kan de zondag uitkomst 

bieden, als verlengstuk van je opleiding. 
Voor jongens die wat meer tijd nodig 

hebben. Met de nieuwe TC die er 
nu is, heb ik daar overigens 

vertrouwen in. Het is fijn 
dat Leander van Veen 
daar zitting in heeft, 

zodat wij nu ook vertegen-
woordigd zijn. Een échte club-

jongen, met hart voor de zondag.’’

Luhulima is bezig aan zijn tweede jaar-
gang op Adegeest. Al viel zijn debuutseizoen 

vanwege corona grotendeels in het water. “We 
hebben doorgetraind waar kon en hadden altijd 

een prima opkomst. Aan enthousiasme geen gebrek. 
Ik voel me hier op mijn plek, heb de club goed leren ken-
nen en, ook niet onbelangrijk: met ’Jef’ (Jeffrey van Veen, 
trainer van zondag 2, red.) kan ik lezen en schrijven. Echt 
een cultuurbewaker binnen de groep.’’

Met louter eigen jongens dus hoopt Luhulima dit seizoen 
een rol van betekenis te gaan spelen in de derde klasse A, 
een afdeling met onder meer ook regiogenoten Sporting 
Leiden en Stompwijk ’92 en zijn vorige club, de Delftse 
studentenvoetbalvereniging Taurus. “We willen leuk voet-
ballen en stappen maken. En dan zien we wel waar dat 
ons gaat brengen.’’
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Ook het adres voor spachtelputz

Stukadoorsbedrijf R. Nikic
Het adres voor al uw stukadoorswerk

Radovan Nikic
Langenhorststraat 13 • 2251 SM  Voorschoten

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



G. Besuyen Rijwielspecialist

Voorstraat 13

2251 BL  Voorschoten

Tel: (071) 561 27 02

info@gbesuyen.nl

www.gbesuyen.nl

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

NO CURE NO PAY

Voorstraat 35 | Voorschoten | 071 562 00 02 | www.spendel.nlSPONSOR PENALTYBOKAAL



Makelaar die niet in sprookjes gelooft
INTERVIEW MET SPONSOR FRANS SPENDEL 

Hij behoort tot de bekendste Voorschotenaren. Enorm betrokken bij ons dorp. Is na 45 jaar nog 
steeds blij dat hij makelaar is geworden. Want iedere dag is anders en je ontmoet veel mensen. 
Frans Spendel praat enthousiast over zijn bedrijf en het vak.

We spreken hem in het fraaie kantoorpand aan de Voor-
straat. Op de achtergrond een kast die nog op Paleis Soest-
dijk heeft gestaan. Frans zat als jongen in militaire dienst 
toen iemand hem adviseerde makelaar te worden. Hij be-
gon als assistent-makelaar in Den Haag, werd als makelaar 
beëdigd en begon later met Felix Bax het vroeger bekende 
kantoor Bax & Spendel. Al ruim twintig jaar heeft hij nu 
Frans Spendel Makelaardij. Door die jarenlange ervaring, 
een goed netwerk en actuele kennis van de regio Voor-
schoten biedt hij een maximale service en ondersteuning.  

Communicatie op 1
Frans Spendel Makelaardij is een enthousiast en vertrouwd 
fullservice makelaarsteam, een NVM-makelaar in alle on-
derdelen van het vak. Betrokken bij de aan- en verkoop 
van woningen en bedrijfspanden, verhuur en taxaties. 
Alle zorgen en onduidelijkheden van de klant nemen ze 
uit handen. Goede communicatie staat voor Frans daarbij 
voorop. “Snel terugbellen, goed reageren, vooruitkijken. 
Een huis kopen is voor de koper geen dagelijkse kost. Er 
komt ook vaak emotie bij kijken. Je spreekt over leuke en 
niet-leuke dingen. Soms heb je te maken met echtschei-
dingen en overlijden. Als makelaar ben je ook een beetje 
sociaal werker… Vertrouwen is belangrijk. Interesse tonen 
en vooral de mensen zelf laten praten. Zo kom ik tot het 
beste advies.”

Veel ervaring
Het lidmaatschap van NVM is voor Frans belangrijk. NVM-
leden moeten aantonen over voldoende vakkennis te be-
schikken en zich houden aan de NVM erecode. Af en toe 
vinden er controles plaats. Het werk van een goede ma-
kelaar wordt in deze tijd met veel verkopen nog weleens 
onderschat. Voor een goed aan- of verkoopproces moet 
veel gebeuren. Frans: “Je moet je dossiers op orde hebben 
en vooral eerlijk te werk gaan. Bij meer inschrijvingen moet 
iedereen gelijke kansen hebben. Dus na de sluitingstijd ie-
der bod met de klant bespreken en daarna geen nieuwe 
biedingen meer.” Zijn vele ervaring komt Frans goed van 
pas. “Als ik een taxatie doe weet ik het al snel.” En: “Ik 

geloof niet in sprookjes van ‘ik heb al zoveel biedingen’ of 
‘je kunt niet meer bieden’. Een overeenkomst is pas een 
overeenkomst als er is getekend en tot die tijd kan er van 
alles gebeuren.”

Club in stand houden
Als kind voetbalde Frans bij SVLV. Niet zo lang. “In onze 
familie hielden we meer van rugby en tennis.” Toch is hij al 
vele jaren sponsor van Voorschoten ’97. ”Het is een mooie 
en grote club, die moeten we in stand houden. Er voetbal-
len ook veel kinderen. Ik vind het leuk om iets voor mijn 
dorp te doen. Zo sponsor ik ook de Vlietloop en ben voor-
zitter van de Çlub voor Polen.” Bij Voorschoten ’97 is Frans 
lid van de Businessclub, hij heeft een reclamebord, spon-
sort inloopshirts en nam deel aan de actie voor de Hart-
stichting. “Ik denk nu na om iets te doen rond het 25-jarig 
bestaan. Leuk, zo’n jubileum heb je maar één keer. 
En bij het weggaan: “Mijn zoon Frans zit ook in de zaak. 
Hij gaat zijn makelaarspapieren halen. Hartstikke leuk.”

www.spendel.nl
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Steun de club met € 35,-
voor iedere bestelling

Mail je ordernummer naar 
v97@mobiel.nl en ontvang 
een € 25,- tegoedbon aan 
accessoires naar keuze!

Steun de club met € 35,-
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“Dankzij Herman, Marinus en Mark 
géén lock-down”

VRIJWILLIGERS IN CORONATIJD

Voorschoten ’97 is ondenkbaar zonder haar vrijwilligers. Stille werkers achter de schermen die 
adminstratief zorgen dat wekelijks het voetbal en atletiekbedrijf op ons complex zijn doorgang 
kan vinden. De vrijdagploeg die week in, week uit het complex onderhoudt en klaarmaakt voor 
het weekend. De materiaalmannen die onvoorstelbaar veel werk hebben aan het op orde houden 
van de materialen die nodig zijn voor de sportbeleving van onze leden. Scheidsrechters, trainers, 
rij- en vlagouders; de lijst is onafzienbaar.  

Dankbaar
In deze speciale, hopelijk ‘na-corona’-gids willen we in het 
bijzonder aandacht besteden aan de coronacommissie. 
Het is aan deze vrijwilligers te danken dat we bij het uitbre-
ken van corona niet helemaal in ‘lock-down’ behoefden 
te gaan. Zij hebben ons sportpark onmiddellijk voorzien 
van duidelijke bewegwijzering, routering en andere nood-
zakelijke voorzieningen. Bij het begin van het vorig seizoen 
werd ons sportpark door Leids Amateurvoetbal geroemd 
als voorbeeld van hoe het moest. De leden van de corona-
commissie zijn gedurende de rest van het seizoen in touw 

geweest om alle gebruikers van het sportpark te begelei-
den en blijvend te attenderen op de coronamaatregelen. 
Dat is geen dankbare opdacht, maar wel één waar we 
deze vrijwilligers zeer dankbaar voor mogen zijn. Meer 
dan terecht zijn Herman de Vries, Marinus van der Peet en 
Mark Verhoef tijdens de ledenvergadering in het zonnetje 
gezet. Daarenboven verdienen ze een speciale vermelding 
in deze gids.

Herman, Marinus en Mark dank voor jullie inzet!

De coronacommissie met van links naar rechts: Herman de Vries, Marinus van der Peet en Mark Verhoef.
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Voorstraat 55A
2251BM Voorschoten

Telefoon 071 - 710 74 02
www.compleetit.nl 
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75Het onderhoud van uw pand
in vertrouwde handen

Wij wensen Voorschoten ’97 weer een goed seizoen!

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

Schoolstraat • Voorschoten



Op een leuke manier werk uit de club halen
SPONSORCOMMISSIE EN BUSINESSCLUB

Voorschoten ’97 heeft net als andere verenigingen een lastig jaar achter de rug. Door corona 
stopte de competitie al na een paar wedstrijden. De rest van het seizoen was ons complex 
grotendeels verlaten. Wij zijn reuze dankbaar dat onze sponsoren ons, ook onder voor hen soms 
lastige omstandigheden, trouw zijn gebleven. Samen met hen hopen we op een mooi nieuw 
seizoen met veel en goed bezochte voetbal- en atletiekevenementen op Sportpark Adegeest. 
Zeker ook omdat onze vereniging in 2022 25 jaar bestaat!

Voorschoten ’97 heeft met voetbal en atletiek samen zo’n 
1850 leden en is daarmee de grootste voetbalvereniging 
van Zuid Holland. Het is dus aantrekkelijk om sponsor van 
Voorschoten ’97 te zijn. Of zoals één van onze sponsoren 
het zegt: “Voorschoten ’97 heeft een groot bereik en als 
ondernemer kun je werk uit de club halen.”

Sponsoren gezocht
Voorschoten ‘97 heeft nu zo’n 140 sponsors. Om alle 
plannen van de vereniging te kunnen realiseren, moet dat 
aantal omhoog. Leden van de sponsorcommissie benade-
ren actief het bedrijfsleven, maar ook organisaties in de 
zorg en onderwijs in Voorschoten en directe omgeving. 
Als sponsor kunt u op verschillende manieren ‘aanwezig’ 
zijn op ons complex. Rond het hoofdveld hangen zo’n 160 
reclameborden. Er is nog ruimte voor nieuwe borden, ook 
op het terras. De website, Club.TV en het sponsorportaal 
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. 
Kledingsponsors zijn Hoogvliet Supermarkten, Mobiel.nl, 
Van der Valk/Gouden Leeuw, autobedrijf MCS samen met 
Rijschool Van der Valk en Wout Bergers Sport. Italiaans 
restaurant Fratelli is shirtsponsor van de zondagselectie. 
Op de voorzijde van de shirts van de zaterdagselectie staat 
sinds dit seizoen Metselbedrijf Zwaan B.V. Er is een begin 
gemaakt met kledingplan 3.0 dat betrekking heeft op de 
periode 2022-2027.

De Business Club
In de Business Club van Voorschoten ‘97 ontmoeten 
ondernemers en andere geïnteresseerden elkaar in een 
sportieve sfeer en onder het genot van een hapje en een 
drankje. Voorschoten ‘97 heeft een prima naam in de re-
gio en is voortdurend op zoek naar een goede mix tussen 
sport en zaken doen. Ook ontwikkelen we vanuit de Busi-
ness Club initiatieven 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 
Corona maakte afgelopen seizoen de organisatie van eve-
nementen onmogelijk. Wel hebben we als dank voor de 
trouw van al onze sponsoren een “bedank-advertentie” 
geplaatst in de lokale weekbladen. Hopelijk verloopt het 
komende seizoen weer op de gebruikelijke wijze. Natuur-
lijk organiseren we dan ook weer leuke evenementen voor 
onze sponsoren. 

Sponsor worden
Word ook sponsor van Voorschoten ’97. Op onze website 
voorschoten97.nl vindt u onder ‘sponsoring’ diverse spon-
sormogelijkheden. Onze accountmanagers luisteren naar 
uw wensen en komen samen met u tot een aantrekkelijk aan-
bod ‘op maat’. Mail naar sponsoring@voorschoten97.nl 
en we nemen snel contact met u op. 

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2021 - 2022
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Bankastraat 12, Den Haag • 070 350 39 80 • www.gransjean.nl

*ook (wijn)proeverijen en relatiegeschenken.

Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!*



Gransjean straalt kwaliteit en beleving uit
INTERVIEW MET SPONSOR JOCHEM VAN DER LOOS

Wie in de buurt is van de Haagse Bankastraat mag niet voorbijgaan aan Gransjean Wijnen en 
Delicatessen. Voormalig Voorschoten ’97 voetballer en trainer Jochem van der Loos heeft hier een 
prachtige klassieke winkel opgebouwd voor wie het thuis gezellig wil maken of iets moois cadeau 
wil doen. Of gewoon een lekker broodje wil halen. Als klant word je steeds verrast met nieuwe 
kwaliteitsproducten die vakkundig en op een aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd.

Jochem begon op zijn achtste jaar bij toen nog S.V. 
Voorschoten in de F-jes, doorliep alle selecties en 
eindigde in de zaterdagselectie van Voorscho-
ten ‘97. Hij stopte in 2009 met voetballen 
en werd toen assistent bij het eerste en 
het tweede elftal. 

Veel vriendschappen
Jochem kijkt met veel ple-
zier op die periode te-
rug. “Mijn tijd bij Voor-
schoten ’97 is de bakermat 
geweest voor veel vriendschap-
pen. Met veel oud-teamgenoten 
heb ik nog steeds contact. Bij de club 
zijn er ook altijd veel betrokken vrijwilli-
gers geweest die het beste voor de club wil-
len, voor en achter de schermen. Ik draag Voor-
schoten ’97 een warm hart toe. Dat ik als lid van de 
Businessclub en de Club van 100 sponsor ben en af en 
toe wat leuks doe, is een kwestie van gunnen. Het groot-
ste deel van mijn klanten komt uit Den Haag.”  

Ondernemer zijn is leuk
De vader en enkele ooms van Jochem hadden al delicates-
senwinkels. Toen Jochem tijdens zijn studie Smallbusiness 
een wijncursus volgde en af en toe meehielp, werd zijn 
interesse gewekt. “Ik ging fulltime werken in de winkel in 
de Bankastraat die voorheen van een oom was en vond 
het heel leuk om er elke dag mee bezig te zijn. Mijn on-
dernemersbloed kwam boven en in 2014 kon ik de zaak 

overnemen. De tijd vliegt voorbij. Het leuke van eigen 
ondernemer zijn is dat je iets bedenkt en je het ook 

uit kunt voeren. Je hoeft het nooit direct groots 
aan te pakken en kunt mondjesmaat inves-

teren. Bijvoorbeeld met de maaltijden die 
we nu leveren.

Onderscheid maken
In een delicatessenzaak is 

het de kunst om het 
aanbod van de super-

markten steeds een stap 
voor te blijven. “We onder-

scheiden ons met vakkennis, aan-
bod, specialisme en enthousiasme”, 

zegt Jochem. “En dat geldt voor ons 
hele team. De corona heeft ons extra klan-

ten opgeleverd. Als je niet uit eten kunt, ont-
dekken mensen dat ze bij ons voor hetzelfde geld 

kwalitatief hele andere producten kunnen kopen. In 
ons werk ben je voortdurend op zoek naar nieuwe pro-
ducten. Steeds vaker zoeken we het ook dichter bij huis. 
Nederland kent kleine producenten die de lekkerste kazen 
maken. Of bijzondere worsten. Af en toe geven die ook 
demonstraties in de winkel. En we hebben een uitgebreide 
collectie bijzondere wijnen. Sommige klassieke wijnen lig-
gen al acht jaar in opslag. Er is vakkennis voor nodig om te 
weten wanneer ze optimaal ‘op dronk’ zijn. En tweemaal 
per jaar -mits er geen corona is- organiseren we een groot 
evenement. Dan kun je tientallen wijnen en delicatessen 
van verschillende producten proeven.”

Herinneringen ophalen
Als de club komend jaar 25 jaar bestaat hoopt Jochem 
daarbij te zijn. “Het lijkt me leuk als de club erin slaagt zo-
veel mogelijk oudgedienden bij elkaar te krijgen voor een 
reünie en eventueel een jubileumwedstrijd. Samen oude 
herinneringen ophalen. We hebben zoveel leuke dingen 
beleefd!”

www.gransjean.nl
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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

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

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

Kethel Spaland
Zoomweg 4
3123 EP Schiedam
Tel.: 010 254 0091
www.kethelspaland.nl

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

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

SVVV Taurus
Mekelweg 8,

2628 CN Delft

www.svvvtaurus.nl

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

Tegenstanders Zaterdag
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
www.valken68.nl

VELO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
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
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 WATERSPORTWINKEL
 REPARATIE
 ONDERHOUD
 ZOMER- EN WINTERSTALLING
 VERKOOP EN BEMIDDELING
 SUPVERHUUR / WORKOUTS

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

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

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

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

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

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

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

   www.adspekwatersport.nl 

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!

SPONSOR MAN OF THE MATCH SPONSOR MAN OF THE MATCH



Programma zaterdag 1e klasse B
PROGRAMMA ZATERDAG

25 SEPTEMBER 2021
AFC  -  Valken ‘68
BOL  -  VV ZOB  
Forum Sport  -  SV Nootdorp 
SV Honselersdijk  -  VV Monnickendam
VELO  -  Voorschoten ‘97
WV-HEDW  -  SV Die Haghe
Zwaluwen ‘30  -  SV Argon

2 OKTOBER 2021
SV Argon -  Forum Sport
SV Die Haghe  -  BOL   
VV Monnickendam - Zwaluwen ‘30
SV Nootdorp -  WV-HEDW
Valken ‘68  -  VELO   
Voorschoten ‘97  - SV Honselersdijk
VV ZOB -  AFC

9 OKTOBER 2021
AFC -  SV Die Haghe
BOL -  WV-HEDW
SV Honselersdijk -  Forum Sport
VV Monnickendam -  VV ZOB
VELO  -  SV Argon
Voorschoten ‘97  -  Valken ‘68
Zwaluwen ‘30  -  SV Nootdorp

16 OKTOBER 2021
SV Argon  -  SV Honselersdijk
SV Die Haghe  -  Voorschoten ‘97  
Forum Sport  -  AFC
SV Nootdorp  -  BOL
Valken ‘68  -  VV Monnickendam  
WV-HEDW  -  Zwaluwen ‘30 
VV ZOB  -  VELO   

23 OKTOBER 2021
AFC  -  SV Nootdorp
SV Honselersdijk  -  WV-HEDW
VV Monnickendam -  Forum Sport
Valken ‘68  -  VV ZOB
VELO  -  SV Die Haghe
Voorschoten ‘97  -  SV Argon
Zwaluwen ‘30  -  BOL 

30 OKTOBER 2021
SV Argon  -  VV Monnickendam  
BOL  -  SV Honselersdijk
Forum Sport  -  SV Die Haghe
SV Nootdorp  -  Valken ‘68
VELO  -  Zwaluwen ‘30
WV-HEDW  -  AFC
VV ZOB  -  Voorschoten ‘97

6 NOVEMBER 2021
AFC  -  BOL
SV Die Haghe  -  Zwaluwen ‘30
SV Honselersdijk  -  VELO
VV Monnickendam -  WV-HEDW
Valken ‘68  -  SV Argon
Voorschoten ‘97  -  Forum Sport
VV ZOB  -  SV Nootdorp

20 NOVEMBER 2021
SV Argon  -  AFC
BOL  -  Voorschoten ‘97
SV Die Haghe  -  Valken ‘68
Forum Sport  -  VV ZOB
SV Nootdorp  -  VV Monnickendam
WV-HEDW  -  VELO
Zwaluwen ‘30  -  SV Honselersdijk

27 NOVEMBER 2021
SV Argon  -  WV-HEDW 
SV Honselersdijk  -  AFC
VV Monnickendam -  BOL
Valken ‘68  -  Zwaluwen ‘30
VELO  -  Forum Sport
Voorschoten ‘97  -  SV Nootdorp
VV ZOB  -  SV Die Haghe

4 DECEMBER 2021
AFC  -  VV Monnickendam
BOL  -  VELO 
Forum Sport  - Valken ‘68
SV Die Haghe  -  SV Argon
SV Nootdorp  - SV Honselersdijk
Zwaluwen ‘30  -  Voorschoten ‘97 
WV-HEDW  -  VV ZOB

11 DECEMBER 2021
SV Argon  -  BOL
SV Honselersdijk  -  VV ZOB
VV Monnickendam -  SV Die Haghe
Valken ‘68  -  WV-HEDW
VELO  -  SV Nootdorp
Voorschoten ‘97  -  AFC
Zwaluwen ‘30  -  Forum Sport

22 JANUARI 2022
AFC  -  VELO
BOL  -  Valken ‘68
SV Die Haghe  -  SV Honselersdijk
VV Monnickendam -  Voorschoten ‘97
SV Nootdorp  -  SV Argon
WV-HEDW  -  Forum Sport
VV ZOB  -  Zwaluwen ‘30

29 JANUARI 2022
SV Argon  -  VV ZOB   
Forum Sport  -  BOL   
SV Nootdorp  -  SV Die Haghe   
Valken ‘68  -  SV Honselersdijk   
VELO  -  VV Monnickendam   
WV-HEDW  -  Voorschoten ‘97   
Zwaluwen ‘30  -  AFC   

5 FEBRUARI 2022
Voorschoten ‘97  -  VELO   
AFC  -  Forum Sport  
VV Monnickendam -  SV Nootdorp  
BOL  -  Zwaluwen ‘30  
SV Die Haghe  -  WV-HEDW  
VV ZOB  -  Valken ‘68   
SV Honselersdijk  -  SV Argon 

12 FEBRUARI 2022
SV Argon  -  Voorschoten ‘97   
BOL  -  AFC   
Forum Sport  -  SV Honselersdijk   
SV Nootdorp  -  VV ZOB   
VELO  -  Valken ‘68   
WV-HEDW  -  VV Monnickendam   
Zwaluwen ‘30  -  SV Die Haghe   

19 FEBRUARI 2022
AFC  -  WV-HEDW   
SV Die Haghe  -  VELO   
SV Honselersdijk  -  Zwaluwen ‘30   
VV Monnickendam -  SV Argon   
Valken ‘68  -  SV Nootdorp   
Voorschoten ‘97  -  BOL   
VV ZOB  -  Forum Sport   

12 MAART 2022
SV Argon  -  Valken ‘68   
BOL  -  SV Die Haghe   
Forum Sport  -  Voorschoten ‘97   
SV Nootdorp  -  AFC   
VELO  -  VV ZOB   
WV-HEDW  -  SV Honselersdijk   
Zwaluwen ‘30  -  VV Monnickendam   

19 MAART 2022
SV Argon  -  SV Nootdorp   
SV Die Haghe  -  Forum Sport   
SV Honselersdijk  -  BOL   
VV Monnickendam  -  VELO   
Valken ‘68  -  AFC   
Voorschoten ‘97  -  Zwaluwen ‘30   
VV ZOB  -  WV-HEDW   

26 MAART 2022
AFC  -  SV Argon   
Forum Sport  -  Zwaluwen ‘30   
SV Nootdorp  -  Voorschoten ‘97   
Valken ‘68  -  SV Die Haghe   
VELO  -  SV Honselersdijk   
WV-HEDW  -  BOL   
VV ZOB  -  VV Monnickendam   

2 APRIL 2022
SV Argon  -  VELO   
BOL  -  Forum Sport   
SV Die Haghe  -  AFC   
SV Honselersdijk  -  SV Nootdorp   
VV Monnickendam  -  Valken ‘68   
Voorschoten ‘97  -  VV ZOB   
Zwaluwen ‘30  -  WV-HEDW   

9 APRIL 2022
AFC  -  Zwaluwen ‘30   
Forum Sport  -  VV Monnickendam   
SV Honselersdijk  -  SV Die Haghe   
Valken ‘68  -  Voorschoten ‘97   
VELO  -  BOL   
WV-HEDW  -  SV Nootdorp   
VV ZOB  -  SV Argon   

23 APRIL 2022
AFC  -  SV Honselersdijk   
BOL  -  SV Argon   
SV Die Haghe  -  VV ZOB   
Forum Sport  -  WV-HEDW   
SV Nootdorp  -  VELO   
Voorschoten ‘97  -  VV Monnickendam   
Zwaluwen ‘30  -  Valken ‘68   

30 APRIL 2022
SV Argon  -  Zwaluwen ‘30   
VV Monnickendam  -  AFC   
SV Nootdorp  -  Forum Sport   
Valken ‘68  -  BOL   
VELO  -  WV-HEDW   
Voorschoten ‘97  -  SV Die Haghe   
VV ZOB  -  SV Honselersdijk   

14 MEI 2022
AFC  -  Voorschoten ‘97   
BOL  -  SV Nootdorp   
SV Die Haghe  -  VV Monnickendam   
Forum Sport  -  VELO   
SV Honselersdijk  -  Valken ‘68   
WV-HEDW  -  SV Argon   
Zwaluwen ‘30  -  VV ZOB   

21 MEI 2022
SV Argon  -  SV Die Haghe   
VV Monnickendam  -  SV Honselersdijk   
SV Nootdorp  -  Zwaluwen ‘30   
Valken ‘68  -  Forum Sport   
VELO  -  AFC   
Voorschoten ‘97  -  WV-HEDW   
VV ZOB  -  BOL   

28 MEI 2022
AFC  -  VV ZOB   
BOL  -  VV Monnickendam   
SV Die Haghe  -  SV Nootdorp   
Forum Sport  -  SV Argon   
SV Honselersdijk  -  Voorschoten ‘97   
WV-HEDW  -  Valken ‘68   
Zwaluwen ‘30  -  VELO
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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!

Kijk voor een locatie bij jou in de buurt op www.norlandia.nl

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

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97



Programma zondag 3e klasse A
PROGRAMMA ZONDAG

26 SEPTEMBER 2021
SV Madestein  -  Stompwijk ‘92   
ODB  -  Alphen   
VV SEP  -  SVVV Taurus   
Sporting Leiden  -  SV DHL   
Voorschoten ‘97  -  VV HWD   
WIK  -  SVH   

3 OKTOBER 2021
Alphen  -  SV Madestein   
SV DHL  -  ODB   
VV HWD  -  WIK   
Kethel Spaland  -  VV SEP   
SVH  -  Sporting Leiden   
SVVV Taurus  -  Voorschoten ‘97  

10 OKTOBER 2021
Alphen  -  SV DHL   
SV Madestein  -  VV SEP   
ODB  -  Kethel Spaland   
Sporting Leiden  -  VV HWD   
Stompwijk ‘92  -  SVH   
WIK  -  Voorschoten ‘97  

17 OKTOBER 2021
SV DHL  -  Stompwijk ‘92   
VV HWD  -  Alphen   
Kethel Spaland  -  SV Madestein   
VV SEP  -  Sporting Leiden   
SVH  -  ODB   
SVVV Taurus  -  WIK   

24 OKTOBER 2021
Alphen  -  Kethel Spaland   
SV DHL  -  SVH   
SV Madestein  -  Voorschoten ‘97  
ODB  -  VV HWD   
Sporting Leiden  -  SVVV Taurus   
Stompwijk ‘92  -  VV SEP   

31 OKTOBER 2021
Kethel Spaland  -  Stompwijk ‘92   
VV SEP  -  VV HWD   
SVH  -  Alphen   
SVVV Taurus  -  SV DHL   
Voorschoten ‘97  -  Sporting Leiden   
WIK  -  SV Madestein   

7 NOVEMBER 2021
Alphen  -  VV SEP   
SV DHL  -  Kethel Spaland   
SV Madestein  -  ODB   
Sporting Leiden  -  WIK   
Stompwijk ‘92  -  Voorschoten ‘97  
SVH  -  SVVV Taurus   

21 NOVEMBER 2021
VV HWD  -  SV DHL   
Kethel Spaland  -  Sporting Leiden   
VV SEP  -  SVH   
SVVV Taurus  -  Stompwijk ‘92   
Voorschoten ‘97  -  ODB   
WIK  -  Alphen   
28 NOVEMBER 2021
Alphen  -  SVVV Taurus   
Kethel Spaland  -  Voorschoten ‘97  
SV Madestein  -  Sporting Leiden   
ODB  -  VV SEP   
Stompwijk ‘92  -  WIK   
SVH  -  VV HWD   

5 DECEMBER 2021
VV HWD  - Kethel Spaland 
VV SEP  - SV DHL
Sporting Leiden  - Stompwijk ‘92 
SVVV Taurus  - SV Madestein 
Voorschoten ‘97  - SVH 
WIK - ODB

12 DECEMBER 2021
Alphen  -  Sporting Leiden   
SV DHL  -  Voorschoten ‘97  
Kethel Spaland  -  WIK   
SV Madestein  -  SVH   
ODB  -  SVVV Taurus   
Stompwijk ‘92  -  VV HWD   

16 JANUARI 2022
SVVV Taurus  -  VV HWD   

23 JANUARI 2022
VV HWD  -  SV Madestein   
Sporting Leiden  -  ODB   
Stompwijk ‘92  -  Alphen   
SVVV Taurus  -  Kethel Spaland   
Voorschoten ‘97  -  VV SEP   
WIK  -  SV DHL   

30 JANUARI 2022
SV DHL  -  SV Madestein   
Kethel Spaland  -  SVH   
ODB  -  Stompwijk ‘92   
VV SEP  -  WIK   
Voorschoten ‘97  -  Alphen   

6 FEBRUARI 2022
Alphen  -  ODB 
SV Madestein -  Kethel Spaland 
Sporting Leiden  - VV SEP 
Stompwijk ‘92  -  SVVV Taurus
SVH - SV DHL
VV HWD  - Voorschoten ‘97 

13 FEBRUARI 2022
Kethel Spaland  -  Alphen   
ODB  -  SV DHL   
VV SEP  -  SV Madestein   
SVVV Taurus  -  SVH   
Voorschoten ‘97  -  Stompwijk ‘92   
WIK  -  Sporting Leiden   

20 FEBRUARI 2022
Alphen  -  WIK   
SV DHL  -  SVVV Taurus   
VV HWD  -  ODB   
Sporting Leiden  -  Voorschoten ‘97  
Stompwijk ‘92  -  Kethel Spaland   
SVH  -  VV SEP   

13 MAART 2022
Kethel Spaland  -  SV DHL   
ODB  -  SVH   
VV SEP  -  Alphen   
SVVV Taurus  -  Sporting Leiden   
Voorschoten ‘97  -  SV Madestein   
WIK  -  VV HWD   

20 MAART 2022
SV DHL  -  Sporting Leiden   
VV HWD  -  VV SEP   
Kethel Spaland  -  SVVV Taurus   
SV Madestein  -  WIK   
Stompwijk ‘92  -  ODB   
SVH  -  Voorschoten ‘97  

27 MAART 2022
SV DHL  -  VV HWD   
ODB  -  SV Madestein   
Sporting Leiden  -  Kethel Spaland   
SVH  -  Stompwijk ‘92   
SVVV Taurus  -  Alphen   
Voorschoten ‘97  -  WIK   

3 APRIL 2022
Alphen  -  SVH   
VV HWD  -  Sporting Leiden   
Kethel Spaland  -  ODB   
SV Madestein  -  SVVV Taurus   
Stompwijk ‘92  -  SV DHL   
WIK  -  VV SEP   

10 APRIL 2022
SV DHL  -  Alphen   
SV Madestein  -  VV HWD   
ODB  -  WIK   
VV SEP  -  Stompwijk ‘92   
SVH  -  Kethel Spaland   
Voorschoten ‘97  -  SVVV Taurus   

24 APRIL 2022
Alphen  -  Stompwijk ‘92   
VV HWD  -  SVH   
VV SEP  -  Voorschoten ‘97  
Sporting Leiden  -  SV Madestein   
SVVV Taurus  -  ODB   
WIK  -  Kethel Spaland   

1 MEI 2022
Alphen  -  VV HWD   
SV DHL  -  WIK   
ODB  -  Voorschoten ‘97  
Stompwijk ‘92  -  Sporting Leiden   
SVH  -  SV Madestein   
SVVV Taurus  -  VV SEP   

15 MEI 2022
VV HWD  -  Stompwijk ‘92   
SV Madestein  -  SV DHL   
VV SEP  -  ODB   
Sporting Leiden  -  Alphen   
Voorschoten ‘97  -  Kethel Spaland   
WIK  -  SVVV Taurus   

22 MEI 2022
Alphen  -  Voorschoten ‘97  
SV DHL  -  VV SEP   
Kethel Spaland  -  VV HWD   
ODB  -  Sporting Leiden   
Stompwijk ‘92  -  SV Madestein   
SVH  -  WIK   

29 MEI 2022
VV HWD  -  SVVV Taurus   
SV Madestein  -  Alphen   
VV SEP  -  Kethel Spaland   
Sporting Leiden  -  SVH   
Voorschoten ‘97  -  SV DHL   
WIK  -  Stompwijk ‘92
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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
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De jubileumcommissie met van links naar rechts: Paul Westra, Herman Wiegeraad en Arnout Verzijl.

Spectaculair jubileumweekeinde!
VOORSCHOTEN ’97 BESTAAT 25 JAAR

Op 1 juli 2022 bestaat onze vereniging precies 25 jaar. Dit jubileum gaan we natuurlijk vieren. 
Zeker na het afgelopen coronajaar is iedereen wel toe aan een feestje. Het bestuur heeft hiervoor 
een jubileumcommissie ingesteld, die inmiddels hard aan het werk is om een mooi programma 
samen te stellen. Commissieleden Arnout Verzijl, Herman Wiegeraad en Paul Westra lichten toe 
wat we allemaal kunnen verwachten.

Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? 
Met wie gaan we dat doen?
Om te beginnen even de kaders. Het bestuur heeft aan de 
jubileumcommissie de volgende opdracht meegegeven: 

We zijn inmiddels aan het werk en hebben met potlood 
een programma geschreven. Met allerlei verschillende 
evenementen, toernooien en verkiezingen. In het najaar 
wordt het definitieve programma vastgesteld. Wat we al 
wel kunnen verklappen: in het weekeinde van vrijdag 1 
juli tot en met zondag 3 juli 2022 vieren we een groots 
jubileumweekeinde! Daarbij staat de zaterdag in het teken 
van de jeugd. De zondag is voor de senioren. Inclusief een 
groot feest na afloop voor alle leden, sponsoren, vrijwil-

ligers, commissieleden, scheidsrechters en uiteraard onze 
supporters. Ook worden er dit weekeinde verschillende 
jubileumwedstrijden gehouden. Dus noteer nu alvast het 
weekeinde van 1 tot 3 juli 2022 in je agenda!

Jubileumshirt
Speciaal vanwege ons 25-jarig bestaan wordt er een jubi-
leumshirt ontwikkeld. Onze zaterdag 1 en zondag 1 gaan 
hierin in de tweede helft van de competitie voetballen. 
Uiteraard kunnen alle leden, teams en supporters dit ju-
bileumshirt aanschaffen. Op vrijdag 28 januari trappen we 
het jubileum af met een speciale ‘Football Shirt Friday’. Op 
deze avond – dresscode voetbalshirt – presenteren we het 
jubileumshirt. 

Het jubileum wordt een feestje van en voor ons allemaal. 
We gaan het met elkaar organiseren. Voor diverse projec-
ten zijn inmiddels projectleiders benaderd. Met de kleding-
commissie, de sponsorcommissie en de jeugdcommissie 
zijn de plannen al besproken. Ook de atletiek is aange-
haakt.

Heb je zelf een idee of wil je helpen? 
Stuur dan een email naar jubileumv97@gmail.com
We gebruiken de website om iedereen te blijven
informeren.

• De evenementen vinden waar mogelijk 
 plaats op het eigen complex.
• Alle geledingen binnen de club worden 
 betrokken bij het jubileum.
• De nadruk van de festiviteiten ligt op het 
 eerste halfjaar van 2022.
• Er wordt verbinding gezocht met de 
 Voorschotense samenleving.
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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
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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



DAMES- EN MEIDENVOETBAL

Voorschoten ’97 jeugd heeft grote ambities 
binnen de meidentak
Met vier seniorenteams en vijftien jeugdteams is 
Voorschoten ‘97 erg trots op haar meidenafdeling. 
Deze groep levert ook een flinke bijdrage aan vrij-
willigers voor de club. Niet alleen ouders die trai-
ner, coach of coördinator zijn of een bestuursfunctie 
bekleden, maar ook meiden die trainster, keepers-
trainster of scheidsrechter willen worden! Als ver-
eniging zijn we daar erg blij mee. 

Met zo’n grote meidenafdeling willen we nu ook meer de 
nadruk leggen op het prestatieve vlak. Vrouwen 1 heeft 
afgelopen seizoen Allan Nijman aangetrokken, die met zijn 
UEFA C diploma op zak de dames naar een hoger niveau 
kan brengen. De doelstelling voor komend seizoen is bo-
venin de 4e klasse meedraaien en de dames willen daar 
vol voor gaan!

Vanuit de jeugd komt er een golf van talenten aan en ook 
die hebben hun ambities uitgesproken. De MO19-1 gaat 
in de Hoofdklasse starten met trainer/coach Jacco Scholts 
(UEFA C en HO-C). Daaronder vinden we twee zeer talent-
volle lichtingen in de MO17-1 en MO15-1 die nagenoeg 
volledig zijn opgeleid door onze eigen dames uit Vrouwen 

1 die inmiddels ook de nodige trainersopleidingen hebben 
gedaan. Kortom, veel ambities voor de komende jaren. De 
lat mag en kan hoger! Here we come!

Liz Rijsbergen en Maaike van Klink van
Voorschoten ’97 jeugd naar ADO Vrouwen

Via de jeugdopleiding van Voorschoten ‘97 hebben zowel 
Maaike als Liz nagenoeg alle jeugdteams bij de club door-
lopen. Vanaf de JO17 (toen nog B-junioren) maakten beide 
dames de overstap naar de Beloften van ADO. Na een jaar 
of twee waren ze allebei rijp voor het ‘echte’ werk in de 
hoofdmacht van ADO Vrouwen. Maaike als keepster en 
Liz als voorhoedespeelster. Beide dames zijn een prachtig 
voorbeeld voor onze meidenafdeling bij Voorschoten ‘97. 

Met veel inzet, passie en plezier kun je het heel ver schop-
pen! Afgelopen seizoen werden beide dames gehuldigd 
tijdens het Tentenkamp, omdat de club supertrots op hen 
is en wederom twee talenten heeft afgeleverd aan een 
BVO. Binnenkort pronken hun ADO shirts op een heuse 
“Wall of Fame”.
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Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

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

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

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

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten

sea



JEUGD

Corona heeft de jeugd dichter bij 
elkaar gebracht
Voorschoten ‘97 is een mooie vereniging waar veel jongens en meisjes wekelijks hun favoriete sport met plezier 
kunnen uitoefenen. Helaas was dit afgelopen jaar niet van zelfsprekend. Het voetbal was in de ban van corona 
en de competitie werd stilgelegd. Toch hebben wij met de jeugdorganisatie er alles aan gedaan om te kunnen 
blijven sporten. We konden trainen onder de strenge maatregelen en hebben onze eigen interne competitie 
(Corona Cup) georganiseerd. Zo kwamen de spelers ook een keer met andere jongens en meiden in contact. Het 
was voor ons het ideale moment om direct de nieuwe scoutingscommissie aan het werk te zetten.

Om de jeugdafdeling verder te professionaliseren heeft 
het bestuur besloten om Taoufik Maatoug te benoe-
men tot voorzitter Technisch Zaken Jeugd. Taoufik 
is in het bezit van trainersdiploma UEFA B en 
heeft veel technische voetbalervaring als 
speler, coach, trainer en hoofd jeugd-
opleider. Het komende seizoen 
gaan wij samen met hem werken 
aan het herijken van het jeugdbe-
leidsplan 2.0 en de operationele uitvoe-
ring hiervan zichtbaar maken op het veld.

Wat gaan we dit seizoen allemaal beleven bij de 
jeugd? Allereerst hopen we op een coronavrije com-

petitie met vele leuke wedstrijden en het huldigen van 
nieuwe kampioenen. Ook kijken we uit naar het 

organiseren van jeugdevenementen zoals het in-
ternationaal paastoernooi, tentenkamp 2022, 

Excelsior voetbaldagen, voetbalkampen en 
nog veel meer leuke activiteiten in het 

kader van ons lustrum jaar. 

Dus ouders, vrienden, opa’s en 
oma’s, sponsoren, wij zien u allemaal 

weer graag langs de lijn! 

Richard Backx
Jeugdvoorzitter

Lange grijze jassen, een hoed en een kladblok. In 
die hoedanigheid ziet u ze niet, maar ze zijn er 
wel: het scoutingsteam van Voorschoten ’97. 
De afgelopen jaren heerste het gevoel 
dat niet alle jeugdspelers werden ‘ge-
zien’. Een terecht gevoel, want veel 
jeugdspelers werden inderdaad 
niet ‘gezien’, althans niet met 
de aandacht die ze verdienen.  
 
Dit was aanleiding voor Voorschoten ’97 
om daar verandering in aan te brengen. On-
der leiding van de Hoofd Jeugdopleiding, Jacco 
Scholts, is er begin 2021 een scoutingscommissie 
samengesteld. Er ontstond een enthousiaste groep 
scouts die popelden om de talenten van Voorschoten ’97 
te ontdekken. Door de coronaperikelen moest de scou-
tingscommissie echter langer dan gehoopt in de startblok-
ken blijven staan. Gelukkig werd later dankzij de welbe-
kende Corona Cup alsnog het startschot gegeven. Tijdens 
deze periode zijn er al meerdere spelers gescout die nu een 
stap hogerop hebben kunnen maken. Het komende sei-

zoen gaan wij als scoutingscommissie ons beste beentje 
voorzetten om alle jeugdspelers aan het werk te zien.  

 
Met een commissie bestaande uit Desiree van 

Straalen, Fabian van Ipenburg, Tessa van 
der Luit, Iban Drop, Paul Westra, San-

der Douw, Matthew van Leeuwen, 
Ümit Arikdogan en Stan Perel, 

komen we in ieder geval een heel 
eind in de goede richting. Zeker ook 

door de ondersteuning van de Hoofden 
van de Jeugdopleiding, Marcel, Theo en 

Jacco. Echter zijn meer ogen altijd welkom in 
de zoektocht naar talent. Dus wilt u zich bij de 

scoutingscommissie voegen, aarzel dan niet en mail 
naar ‘scouting@voorschoten97.nl’. 

Tot ziens langs de lijn! 

Stan Perel
Voorzitter scoutingscommissie

De nieuwe scoutingscommissie jeugd
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Industrieweg 25 • Voorschoten • 071 5621333
www.royalprint.nl

De Waard Logistics
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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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JEUGD

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

Continuïteit, duidelijkheid en structuur voor de jeugdspe-
lers en ouders is van groot belang. We willen alle teams 
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 vrijwil-
ligers een cursus pupillentrainer te laten volgen. Ondanks 
dat er hele mooie grote stappen zijn gezet, is het echter 

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 
door middel van monitoring om de kwaliteit te bewaken.
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Goede communicatie is topsport
ATLETIEKSPONSOR MATHIEU HILGERSOM, HILGERSOM TEKSTPRODUCTIES

Mathieu Hilgersom prijkt met zijn bedrijf Hilgersom Tekstproducties sinds vorig jaar op de 
gloednieuwe wedstrijdshirts van de atletiektak. De communicatiespecialist is er trots op. “Het 
leuke is dat ik er elke keer aan word herinnerd wanneer ik iemand in het shirt zie lopen.”

Direct na zijn studie begon Mathieu in 2006 met zijn ei-
gen bedrijf. “Ik had op dat moment al verschillende 
schrijfklussen. Het was het meest praktisch om 
voor mezelf te beginnen. Bovendien was ik 
nog hartstikke jong en hoefde nauwelijks 
te investeren. Ik had niets te verliezen.” 
 
Omdat sport zijn grote pas-
sie is, besloot hij in zijn en-
thousiasme vooral in 
die branche klanten 
te zoeken. “Een sim-
pel mailtje naar de KNVB 
bleek een schot in de roos. Ik 
werd direct uitgenodigd voor een 
gesprek en niet veel later zat ik in De 
Kuip om een verslag te schrijven over de 
bekerfinale. Toen ik daar eenmaal binnen 
was, merkte ik dat het gemakkelijker was ge-
worden om nieuwe klanten in de sport te vinden. 
Uiteindelijk heb ik besloten om mij alleen nog maar 
op sport te richten. Daar kan ik mijn enthousiasme in 
kwijt en dat zie je terug in de kwaliteit van mijn werk.” 
 
Inmiddels is de KNVB al bijna 15 jaar een trouwe klant. 
“Ik werk onder andere voor de diverse websites en ben de 
vaste volger van Jong Oranje. Daarnaast schrijf ik samen 
met mijn vader en broer voor het magazine Draf & Ren-
sport en onze eigen website Kortebaandraverijen.nl. Ook 
zijn er diverse sportmagazines- en websites die mij inhu-
ren. Zo heb ik afgelopen zomer de redactie van Eurosport 
versterkt tijdens de Olympische Spelen; een prachtige klus. 
Ik doe ook de communicatie en PR voor sportieve organi-
saties.”

Lid van Voorschoten ’97
In 2017 werd Mathieu lid van Voorschoten ’97 en 
sloot zich aan bij de loopgroep van Ed Zijl. “Ik heb 
enorm veel plezier in de trainingen en geniet van 
de gezelligheid met de groep. Daarnaast had ik bin-
nen de kortste keren al mijn PR’s op de afstanden 
tussen de 1.500 meter en 10 kilometer verbeterd.” 
 
Mathieu zet zijn expertise in de communicatiebranche 
ook in voor de club. “Ik begon in de werkgroep ‘We gaan 
voor de baan’, heb daarna het initiatief genomen voor de 
Rendierenloop en ben in de Atletiekcommissie gestapt. 
Zo zijn de meeste teksten op de clubwebsite en in de lo-

kale kranten over de atletiek van mijn hand. Ik vind het 
erg leuk om samen met andere enthousiastelingen 

de club te helpen. Natuurlijk is het soms allemaal 
wat veel, maar dat heb ik er graag voor over.” 

 
Kledingsponsor

Inmiddels is Hilgersom Tekstpro-
ducties ook de kledingspon-

sor van de atletiek. “Ik vind 
het een enorme eer om 

met mijn logo op het 
shirt te staan. Het leuke 

is dat ik er elke keer aan 
word herinnerd wanneer ik 

iemand in het shirt zie lopen.” 
 

De timing van de nieuwe shirts was ech-
ter beroerd. De presentatie zou vorig jaar 

plaatsvinden tijdens de Voorschotenloop, maar 
deze viel door de coronacrisis volledig in het wa-

ter. Mathieu ging echter niet bij de pakken neerzit-
ten en bedacht een alternatief. “Ik heb een maratho-
nestafette georganiseerd. Clubleden moesten zelf een 
team vormen om de klassieke afstand mee af te leg-
gen en een foto maken in hun nieuwe shirt. Deze foto’s 
heb ik vervolgens gedeeld op al onze kanalen. Zo heb-
ben de nieuwe shirts toch veel aandacht gekregen.” 
 
De Atletiekunie pikte het idee op, vroeg Mathieu naar een 
artikel hierover en sindsdien heeft hij er ook op Papendal 
een klant bij. “Ik heb voor de Atletiekunie regelmatig in-
terviews met atleten, trainers en vrijwilligers. Je snapt dat 
ik dit geweldig werk vind.”
 
Ondanks zijn steeds mooier wordende klantenkring heeft 
Mathieu nog ruimte in zijn agenda voor ander schrijf- en 
communicatiewerk. “Als er een link met sport is, ga ik 
graag aan de slag.”
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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.

 www.vogel-bv.nl   vogel@vogel-bv.nl   078 - 6 100 400

Oplossingen o.a.

• Kathodische Bescherming
• Industrieel betononderhoud
• Onderhoud monumenten
• Hydrodemolition
• Brandwerende bekleding
• Spuitbeton
• Constructieherstel
• Betoninjectie

Gecertificeerd voor o.a.

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

Ervaar het verschil 
in elke ruimte
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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. 
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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.

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.

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

Een verkeerd
hoofdkussen kan

hoofdpijn veroorzaken



Atletiektak van Voorschoten ’97 is springlevend
ATLETIEK

De atletiektak van Voorschoten ’97 met ruim 300 leden is gericht 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 uitmaken. De vereniging beschikt 
over goede en enthousiaste trainers. 

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 gericht op de onderdelen. De trainingsvor-
men 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, springen als wer-
pen aan bod komen.

Bij de jongste atleten, 6 tot en met 11 jaar, werken wij bij 
de pupillenwedstrijden en -trainingen met Atletics Champs 
(AC). AC kent onderdelen 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. 
Er is een gevarieerd aanbod. We proberen de atleten naar 
een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Hierbij staan ple-
zier en inzet voorop. We hebben daarvoor een trainerska-
der opgeleid vanuit de eigen vereniging met kennis van 
zaken. Alle trainers komen uit de eigen gelederen en ken-
nen de filosofie van de club, die ze weer overbrengen op 
de atleten. 

Wegatletiek
De wegatletiek van Voorschoten ‘97 heeft voor ieder wat 
wils. Er zijn meerdere trainingsgroepen actief, waarin at-
leten van alle niveaus en op alle afstanden lekker kunnen 

trainen. Er zijn ervaren marathonlopers die bijvoor-
beeld de marathon van Rotterdam of New York 
uitlopen, er zijn sportieve wandelaars die 
tochten maken door onder meer de dui-
nen en er is een groep atleten die zich 
vooral richt op wedstrijden van 5 
en 10 kilometer. Zij komen regel-
matig op het podium bij wedstrijden 
in de regio!

Anderzijds zijn er ook atleten die hun looptrai-
ning als een verzetje zien en vooral de gezelligheid 
eromheen 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.

Het eigen clubcircuit, met loopafstanden van ongeveer 5 
kilometer, biedt een perfecte mogelijkheid voor de com-
binatie van lopen en gezelligheid. Lopers van alle niveaus 
genieten van het samen sporten. Naderhand spreekt zij 
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 

Lees verder op pagina 41
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Vervolg atletiek
ATLETIEK

daarvan, de ander op een podiumplek. De trainingen zijn 
er 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 wor-
den 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 enthou-
siaste, gediplomeerde en bekwame trainers. Het streven 
is die verworvenheden te waarborgen en te continueren!

De Atletiekcommissie
De Atletiekcommissie (AC) is verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van de atletiektak van Voor-
schoten ’97. Zij is gezellig maar daadkrachtig 
en houdt zich bezig met concrete zaken 
met oog voor de toekomst. De com-
missie wordt ruimschoots onder-
steund. Bijvoorbeeld door de Wed-
strijd-Organisatie-Commissie (WOC), 
die de wedstrijden coördineert, maar ook 
door de werkgroepen van de Voorschoten-
loop en de Rendierenloop en de ‘We gaan voor 
de baan-commissie’. Verder zijn er nog groepjes vrij-
willigers, zoals de klusploeg die onmisbaar is voor het 
onderhoud aan de baan en alles wat daarbij hoort.

Op dit moment bestaat de commissie uit de 
volgende personen:
Voorzitter:  Joost van Kempen
Secretaris:  Louise Schrijver
Coördinator financiën:  Tim van Houten 
 en Wim Vermeulen
Technisch Coördinator 
Baanatletiek: Matthijs Ferguson
Coördinator Wegatletiek:  Bert Boter
Communicatie/Website/PR:  Mathieu Hilgersom 
 en Tim van Houten

Nieuwe atletiekbaan
Nadat de wereld even heeft stilgestaan blijft het onze 
missie om Voorschotenaren en al onze leden weer in be-
weging te krijgen. Helaas ontbreekt het echter aan een 
goede kunststofbaan. De huidige atletiekbaan werkt 

Lees verder op pagina 43
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Zwart & Partners Netwerk Notarissen
Van Ruysdaellaan 41
2264 TK  Leidschendam-Voorburg

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

www.zpnn.nl

Industrieweg 13  ■  2254 AE Voorschoten
Tel: 071 561 71 40  ■  SVDW.nl

UW SPECIALIST IN ONDERHOUD
• Schilderwerk 
• Houtrotherstel
•  Glasherstel 

• Conserveren van glas
• Betonrenovatie 
• Bouwkundige werkzaamheden

                               

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

 

info@theos-busreizen.nl 

www.theos-busreizen.nl 

Postbus 171 – 2250 AD  Voorschoten 

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

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

Postbus 171 - 2250 AD  Voorschoten



Vervolg atletiek
ATLETIEK

belemmerend voor deze doelstellingen, is sterk verouderd, 
blessuregevoelig en voldoet niet aan de normen van vei-
ligheid. Materiaal (gravel), omvang (376 meter) en vorm 
(rechthoek) komt nergens voor in Nederland. De toestand 
van de baan is sterk afhankelijk van weersomstandigheden 
waardoor de baan niet het hele jaar bruikbaar is. Dit leidt 
ook tot voortijdige uitstroom van (talentvolle) leden. De 
baan mag niet voor wedstrijden worden gebruikt, maar is 
ook voor trainingsdoeleinden grotendeels ongeschikt.
Gelukkig staat de hele club nu achter het plan om een 
nieuwe atletiekbaan te realiseren. Een nog te vormen re-

novatiecommissie met een mix van voetbal- en atletiek-
leden maakt het komende seizoen een bidbook voor de 
gemeente en andere belangrijke stakeholders. Daarin 
moet ook de renovatie van de kleedkamers, businessclub 
en kantine worden opgenomen. Dit bidbook moet een 
belangrijke rol spelen in de programma’s van de politieke 
partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022. Het streven is om tijdens de viering van het 25-jarig 
jubileum de eerste schop in de grond te zetten.

De Atletiekcommissie en de ‘We gaan voor de baan-com-
missie’ staan achter de huidige ontwikkelingen. Zij vinden 
wel dat de vervanging van de atletiekbaan (omdat deze al 
jaren geleden voor competitiewedstrijden is afgekeurd) 
in fase één van de renovatie thuishoort, wellicht in 
combinatie met een deel van de kleedkamers. 
Het bestuur van Voorschoten ’97 zorgt er-
voor dat de middelen die zijn opgehaald 
voor de baan ook ten goede komen 
aan de baan. 

Houd de komende tijd 
Voorschoten97.nl in de gaten om 
op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen en acties.

Mathieu Hilgersom
Communicatie, website en PR

Altijd al eens een kijkje willen nemen bij 
Voorschoten ’97 Atletiek? 
Bijvoorbeeld om een start te maken met hardlopen, kogelstoten of verspringen? Gewoon doen! Naast de jaar-
lijkse ‘starters’- en gevorderden loopgroep in september worden er dit seizoen ook een aantal ‘open trainingen’ 
gehouden. Zonder aan te melden kun je dan kijken of atletiek iets voor jou is. Houd voor meer informatie de 
website in de gaten of neem contact op via fergusonmatthijs@hotmail.com 
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Echte vooruitgang in 
een digitale tijd
Cyber risk services van Grant Thornton

Accountancy  |  Belastingen  |  Advies
© 2021 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Hoe blĳ ft u veilig voorop lopen in een digitale wereld die constant in beweging is? 
In de digitale tĳ d waarin wĳ  werken is echte vooruitgang belangrĳ ker dan ooit. 
U moet kunnen vertrouwen op uw bescherming tegen cyberincidenten. Lees de 
doelgerichte en toepasbare adviezen van onze cyberspecialisten op:

grantthornton.nl/veiligondernemen

Frankenstraat 57 b
2582 SH Den Haag

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



Scheidsrechters gezocht!
SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

Bij Voorschoten ’97 spelen jeugd, meiden en senioren 
ieder weekeinde heel veel wedstrijden. Wedstrijden 
die geen scheidsrechter toegewezen hebben gekre-
gen door de KNVB worden geleid door de vereni-
gingsscheidsrechters. 

Bij Voorschoten ’97 bestaat het huidige scheidsrechters-
korps uit ongeveer dertig actieve scheidsrechters, van jong 
tot oud en allemaal gediplomeerd als verenigingsscheids-
rechter. Een groot aantal scheidsrechters heeft zelfs via de 
KNVB al een vervolgopleiding gedaan of is er nog mee 
bezig. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van het voetbal 
op sportpark Adegeest. Dat is een positief geluid, maar 
we zijn ook kritisch. Gelukkig hebben wij dit seizoen vijf 
nieuwe scheidsrechters mogen verwelkomen, maar nog 
steeds komen wij structureel mensen tekort. De tijd dat de 
wisselspeler moet fluiten komt dan ook steeds dichterbij. 
Dit willen wij voorkomen, vandaar deze wervingsoproep.

Ambitie om scheidsrechter te worden?
Je vervult een belangrijke rol in de samenwerking met trai-
ners, leiders en spelers en probeert de wedstrijd in goede 

banen te leiden. Veilig, sportief en met respect!

Bij Voorschoten ’97 hebben wij een scheidsrechtercom-
missie die nieuwe scheidsrechters, jong en oud, actief on-
dersteunt door coaching en begeleiding voor, tijdens en 
na de wedstrijd. Je kunt jeugd-, meiden- of seniorenteams 
fluiten in overleg en op jou passende tijden. Ook krijg je 
de mogelijkheid om een KNVB opleiding tot verenigings-
scheidsrechter te volgen op kosten van de club en ligt er 
een scheidsrechterstenue voor je klaar. Sluit je aan bij een 
sportief en gezellig korps!

Dus leden, ouders, speelsters en spelers, 
heb je interesse? 
Loop dan eens langs de scheidsrechterskleedkamer 
voor info of stuur een mailtje naar:
scheidsrechters@voorschoten97.nl. 
Wij nemen dan contact met je op.

Scheidsrechterscommissie met van links naar rechts: Wim Kuyt, Wessel Smit, Hans Wesselman, Manon Plandsoen, 
Cor van Ipenburg en Paul van Wijlen.
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Industrieweg 32-B
2382 NW Zoeterwoude-Rijndijk

Tel: 071 2600900
Email: info@jdstaal.nl

www.jdstaal.nl

alle voorkomende 
constructiewerken

Algemene informatie
ALGEMENE INFORMATIE

 COLOFON
Teksten:
Ed Zeelt
Paul van Paassen
Robert Toret
Tim van Houten
Pieter van Dijken
Richard Backx
Arnout Verzijl
Mathieu Hilgersom

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) 

 en 071-5616337 (afgelastingen).

Website:  www.voorschoten97.nl

E-mail: info@voorschoten97.nl

Facebook: facebook.com/Voorschoten97



BEWEZEN DE 
GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT 
VAN 
VOORSCHOTEN.

Veurseweg 18
Voorschoten

Zien we je snel?

Starrenburglaan 17
2251 AG Voorschoten
Tel. 071-5614410

www.glashandelvanaken.nl

Glashandel
W.W. van Aken

KLEDINGSPONSOR VOORSCHOTEN ’97



Wat je situatie ook is, Rabobank gelooft dat een financieel gezonder leven begint met praten 
over geld. Het kan voor inzicht zorgen en meer duidelijkheid. Waardoor je betere plannen maakt.  
Voor nu én later. Maar praten over geld is nog niet voor iedereen even makkelijk. Daarom stimuleren 
we zulke gesprekken met familie en vrienden. Of natuurlijk met ons. 

Bekijk hoe op rabobank.nl/pratenovergeld

Praten over geld
Dat helpt jou & de mensen om je heen 

Doe 
je mee?


