
‘We zien zelfs een grote toename 
van aantal leden’

Voorzitter Peter de Jong kijkt 
terug op het afgelopen seizoen 
en gaat in op ontwikkelingen 
binnen en buiten DSVP. 

Hoe beleef je deze COVID-19 periode?
‘Het is een roerig jaar en de meest 
lastige periode in mijn 12 jaar voorzit-
terschap. De lockdown kwam als een 
donderslag bij heldere hemel en gooide 
veel roet in het eten. Er mocht niet 
meer gesport worden en ons sportpark 
was verboden terrein. Vanaf eind april 
kon er beetje bij beetje buiten weer ge-
voetbald en getrimd worden. Maar de 
regels wijzigden telkens en bovendien 

waren die voor velen onduidelijk of on-
begrijpelijk. Gelukkig mag er nu weer 
volop gesport worden, althans op dit 
moment, eind juli. Mogelijk verandert 
de situatie weer als de ontwikkelingen 
negatief zijn.’

Zijn er uitdagingen?
‘Ja, vele! Alle sportverenigingen, ook 
wij, waren bang voor ledenverlies maar 
onze wervingscampagnes hebben zelfs 
geresulteerd in een grote toename van 
aantal leden. We gaan vijf tot zeven ex-
tra teams voor de KNVB-competities 
inschrijven. DSVP is een aantrek-
kelijke vereniging. Onze vrijwilligers 
zijn hierbij heel belangrijk. Met groot 

enthousiasme doen zij hun uiterste 
best om het velen naar de zin te ma-
ken. Overigens kun je je nog steeds 
aanmelden voor proeftrainingen via 
trainingsgast@dsvp.nl aanmelden. Je 
krijgt dan een persoonlijke uitnodiging 
met de details. Verder hebben sponso-
ren het moeilijk, maar we hopen ook 
bij hen over te brengen dat wij iets voor 
hen terug willen doen. Ten slotte zal 
het moeilijk zijn om met de opbrengst 
van de kantine, die drieënhalve maand 
dicht was, maar enigszins in de buurt 
van normaal te komen. De horeca 
heeft hier last van, dus wij ook.’

Wordt DSVP geholpen?
‘Gelukkig denkt de gemeente mee en 
hebben we drie maanden vrijstelling 
van veldhuur gekregen. De Sportraad 
is in gesprek met de gemeente om te 
kijken waar hulp geboden kan worden. 
Iedereen zal tenslotte zijn steentje bij 
moeten dragen, ook de gemeente. 
Want wij bieden sport aan alle burgers. 
Daarnaast zijn er wat regelingen van 
de rijksoverheid waar we gebruik van 
hebben kunnen maken.’

Zijn er verder nog bijzondere 
ontwikkelingen?
‘Zeker. Dankzij inspanningen van de 
gemeente wordt veld 1 deze zomer 
gedraaid waardoor het parkeerterrein 
groter wordt en de totale verkeersveilig-
heid op ons sportpark de Groene Wijdte 
verbetert. Wij staan ons veld 7 af aan 
Hockey Club Pijnacker en krijgen hier 
het nieuwe veld 10 voor terug. Omdat 
DSVP een tekort aan trainingsvelden 
heeft en een veld met verlichting heeft 
afgestaan, krijgen wij nu veld 1. We heb-

ben sinds de vestiging op de Groene 
Wijdte op veel plekken gespeeld en 
hopelijk vinden we nu de rust. Nieuw 
is een kadercoach, Steven Wingen, die 
aan het begin van het komende seizoen 
intern de opleiding KNVB-jeugdvoetbal 
trainer-coach gaat organiseren. Hier-
mee vergroten we de voetbalkennis 
van onze trainers. De animo om deze 
opleiding te volgen is groot.’

In november zou je afzwaaien. Gaat 
dit vanwege de huidige hectische tijd 
nog gebeuren?
‘Ik weet het niet; ik ga er nog steeds van 
uit dat dit gaat lukken Ik ben wel met 
mijn opvolging bezig maar eerst moet 
het rustiger worden en de organisatie 
staan. Als ik afzwaai, ben ik nog niet 
weg, want stilzitten kan ik toch niet.’
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Colofon 
Deze presentatiekrant, voor het 
seizoen 2020-2021, is in opdracht 
en in samenwerking met DSVP, 
gerealiseerd door Telstar Uitgeverij 
als bijlage in de Telstar. 
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Nog nooit telde DSVP zoveel 
leden als op dit moment.

91 
Sinds september 2019 nam 
het ledenaantal van DSVP met 
maar liefst 91 toe. Voor het 
eerst sinds lange tijd werden 
er meer mannelijke nieuwe 
leden verwelkomd dan 
vrouwelijke nieuwe leden.  

10% 
Het ledenaantal steeg ten 
opzichte van het vorige 
seizoen met 10 procent, 
namelijk van 947 naar 1038.

4 
Er zijn vier mogelijke 
verklaringen voor de stijging 
van het ledenaantal. 
1. De hoofdtrainer van de 

mannenselectie verzorgde 
met enkele selectiespelers 
trainingen voor de 
allerjongsten;

2. vrijwilligers organiseerden 
een spelletjesmiddag;

3. niet-leden konden 
deelnemen aan 
trainingen; 

4. op de DSVP-site 
en in lokale media 
regelmatig publicaties 
over proeftrainingen 
en oproepen om lid te 
blijven.

Aanstormende jeugd bij DSVP.

Peter de Jong kijkt tevreden naar een groepje jeugdspelers, die zich in groten getale hebben aangemeld als lid van DSVP.

Veiligheid bij DSVP
‘DSVP is een sociale ontmoetingsplaats 
waar mensen met verschillende ach-
tergronden elkaar ontmoeten en naar 
elkaar omkijken.’ Dat zegt voorzitter 
Peter de Jong. ‘Iedereen moet zich hier 
veilig voelen; voor uitsluiting, discrimi-
natie of racisme is geen plaats. Er zijn 
veel jeugdactiviteiten, zoals sporthal-
overnachtingen, het familiezwemmen 
en jeugdkampen. En wekelijks spe-
len meer dan zestig teams hun wed-
strijden. Daarom maken we met alle 
trainers aan het begin van het seizoen 
afspraken over de DSVP-gedragsregels. 
Ook doen we mee met de campagne 
‘Positief Coachen’, getrokken door onze 
ambassadeur Monique de Koning, om 
het spelplezier en zelfvertrouwen van 

de jeugd te vergroten. En als mensen 
binnen de club ongewenst gedrag erva-
ren of zien, kunnen ze contact opnemen 
met onze Vertrouwenscommissie. Daar-
naast checkt het ministerie van Justitie 
of onze vrijwilligers in het verleden niet 
veroordeeld zijn voor ongewenst gedrag. 
Inmiddels hebben meer dan driehon-
derd vrijwilligers een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG). Met dit alles werken 
we voortdurend aan een veilig en po-
sitief sportklimaat.’

Hartelijk dank!
Het bestuur van DSVP dankt alle le-
den, vrijwilligers, sponsors en an-
dere bij de club betrokkenen voor 
hun begrip en flexibiliteit tijdens 
de coronacrisis. Ook in die onzekere 
tijd bleken we onze naam eer aan te 
doen: Door Samenwerking Verkre-
gen, Pijnacker. Hartelijk dank! 
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Hoog bezoek uit Spanje

DSVP: meer dan voetbalDSVP: meer dan voetbalDSVP: meer dan voetbalDSVP: meer dan voetbal DSVP is meer dan 
voetbal alleen, veel 

meer zelfs. Een 
klein overzicht van 
activiteiten buiten 

de lijnen.

DSVP-feest: DSVP gaat naar Amerika

Ondanks corona toch een jeugdkamp voor meer dan 50 DSVP’ers 
Coronatijd: kantinevoorraad 

naar de Voedselbank

Oliebollen bakken voor Oudejaarsavond

Je helemaal uitleven tijdens de 
spelletjesmiddag

Gezellige drukte bij het jaarlijkse zwemfestijn

Eten, spelen en creatief bezig zijn tijdens 
overnachtingshappening jeugd

Selectiespelers brengen in coronatijd bloemen langs bij oudere leden als steuntje in de rug 

Spanning bij de deelnemers 
tijdens de kerstbingo

Winnaars Grote Club-actie: Sint reikt de prijzen uit

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker
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We wensen alle 
DSVP-ers een sportief 
en blessurevrij seizoen!

Geblesseerd geraakt 
in de voorbereiding 
óf niet fit voor het 
komende seizoen? 

Dan is nu de tijd daar om hier 
snel iets aan te doen! 

Maak een afspraak bij ons en we zorgen volgens ons 
motto ervoor dat u weer kunt “sporten met een glimlach!”

Voor info kunt u ons bereiken op 
www.fysiosmart.nl, ton@fysiosmart.nl 
of op telefoonnummer 06-51046875

 S C H O O N M A A K     G L A S B E W A S S I N G     S P E C I A L I S T I S C H E  R E I N I G I N G     M U T A T I E W E R K

AL JAREN DE  
  TROTSE SPONSOR  
      VAN DSVP 3
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‘Ik zit bij DSVP heel lekker’
Al tijdens zijn debuut in het eerste elftal van DSVP liet Michel van der 
Elst op zestienjarige leeftijd met een doelpunt en een assist in een 
kwartier tijd een onuitwisbare indruk achter. Inmiddels heeft de 
nog altijd pas negentienjarige buitenspeler al drie seizoenen in het 
vlaggenschip achter de rug en is hij uitgegroeid tot een van de blik-
vangers. Diverse clubs informeerden al bij hem, maar de telg van een 
echte DSVP-familie heeft in ieder geval eerst nog een duidelijk doel 
voor ogen: een prijs veroveren met zíjn club.

Het was even aanpoten toen Van der 
Elst net kwam kijken als zestienjarige 
in het mannenvoetbal. ‘Maar op de 
trainingen was iedereen ook nog een 
beetje voorzichtig met me. Dat vervaagt 
ook op een gegeven moment, dan wordt 

het mannelijker’, lacht hij. ‘Ik heb me 
daaraan redelijk snel aangepast, on-
danks dat het wennen was. Ik vind van 
mezelf dat ik er nu ook wel mag staan. 
Het voelt niet dat ik het team op sleep-
touw moet nemen, maar ik voel meer 

verantwoordelijkheid binnen het team. 
Dat was afgelopen seizoen ook al zo.’

Tastbaar succes
De vorig seizoen veroverde periodetitel 
was het eerste tastbare succes dat Van 
der Elst mocht vieren met DSVP en dat 
smaakt naar meer. ‘Ik verwacht dat we 
hetzelfde kunnen neerzetten. Andere 
clubs hebben veel nieuwe spelers ge-
haald en er wordt door de prestaties 
van vorig seizoen anders naar ons ge-
keken, ze zullen een tandje extra tegen 
ons willen geven. Maar als we ons best 
doen, kunnen we hetzelfde presteren 
als vorig jaar,’ verzekert Van der Elst. 
De selectie van DSVP bleef volledig 
intact, zoals dat de afgelopen jaren 
eigenlijk steevast het geval was. 

Tweede jeugd
‘De jeugd klopt steeds meer aan. Dat 

zie je in de wedstrijden nog niet, maar 
er trainen inmiddels wel veel gasten 
van mijn leeftijd mee. Er ontstaat 
steeds meer een mix van oud en jong. 
Ik ken die gasten nog beter, maar met 
die oudere jongens heb ik ook een goe-
de band. Het maakt het voor mij nog 
aantrekkelijker dat er meer jeugd door-
komt’, vertelt de jonge aanvaller. Als 
het aan trainer Dennis van den Steen 
ligt, volgen spoedig meer spelers uit de 
jeugdopleiding het voorbeeld van Van 
der Elst. ‘We hebben een relatief oude 
selectie, gezien het succes van vorig 
seizoen lijken de nodige jongens be-
zig aan hun tweede jeugd. Het tweede 
is wel heel erg jong en de laatste tijd 
zijn Michel en Rowdi (Nobbe, red.) de 

enige spelers die langdurig zijn door-
gebroken’, constateert Van den Steen. 
‘Natuurlijk moeten dat er meer wor-
den, DSVP is een club die het met eigen 
jeugd wil doen.’

‘Michel is zeker een groot talent. Er 
zijn wel clubs die geïnformeerd heb-
ben bij hem. Hij heeft veel vrienden 
in de selectie en genoeg ontwikkelpun-
ten’, vertelt de oefenmeester. ‘Ik zit bij 
DSVP heel lekker’, haakt Van der Elst 
daarop in. ‘Ik loop hier al twaalf of der-
tien jaar rond en hoe mooi is het om 
met je jeugdclub een prijs te pakken? 
Dat is zeker het hoofddoel en we zullen 
komend seizoen zien hoe ver we daarin 
kunnen komen.’ 

Michel van der Elst ook sterk in een kopduel

‘Hoe mooi is het om met je jeugdclub een prijs te pakken’
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Indeling 3e klasse B

Ariston ‘80 - Delft
DSVP - Pijnacker
Duindorp sv - Den Haag
DUNO - Den Haag
KMD  - Wateringen

Loosduinen - Den Haag
LYRA - De Lier
Sportclub Monster  - Monster
MVV ‘27  - Maasland
Naaldwijk  - Naaldwijk

Quick Steps - Den Haag
Schipluiden - Schipluiden
VDL  - Maassluis
Verburch  - Poeldijk

Achterste rij, van links naar rechts: Nick, Edward, Levi, Sjoerd, Gerben, Rowdi, 
Matthijs, Steven, Amar, Edo, Thomas, Joey, Stan, Emre, Tim. 
Middelste rij, staand van links naar rechts: Rick, Franco, Remco, Jesse, Stijn, 
Robert, Dave, Kevin, Tycho, Orlando, Tom, Sander, Yasien, Luuk, Bryce, Hozan, 
Bauke, Rutger. 
Voorste rij, zittend van links naar rechts: Bert, Johan, Ruud, Alex, Dennis, Henk, 
Andries, Richard.

Selectie mannen
Hoofdsponsor
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Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Landelijk Erkend Installatiebedrijf

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ  DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591

info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Deelnemende bedrijven:

Pijnacker

 Spaar €4.- en ontvang €8.-

Hier komt Pijnacker voor terug
100%

Spaar-winst!

Sabine Zondag

Lokaal besteden bij lokale helden

Sabine Zondag�/�Hazelaarplein 1 // Pijnacker // T: 015 3694983

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-19.00

Hoe werkt het

•  Je spaart PLUSpunten ter waarde van €4.-                De volle spaarkaart lever je in voor een voordeelcheque. Met deze cheque krijg je €8.-           korting bij 
deelnemende bedrijven in Pijnacker.

•  Deze cheque is uitsluitend te verzilveren bij de deelnemende bedrijven die op plus.nl bij PLUS Sabine Zondag vermeld staan.
•  Deze cheque kan niet worden ingewisseld tegen contanten.
•  De deelnemende bedrijven kunnen zelf voorwaarden opstellen, bijvoorbeeld ‘het aantal inwisselbare cheques per aankoop’ of ‘combinatie met 

actieartikelen’. Vraag ernaar bij de deelnemende bedrijven.

Steun jouw lokale
ondernemer en support
Pijnacker Centrum! 

•
P

LU
S

Sabine Zonda
g

•

Emmastraat 26 - Pijnacker - Tel. 015-369 24 52 
Hoefbladplein 13 - Pijnacker - Tel. 015-7370086

bestelling@bakkerijrijnbeek.nl
keijzershof@bakkerijrijnbeek.nl

“We gaan er dit jaar wéér voor!”

sponsorbuspijnacker.nl

Opleidingen & Advies
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Bestuurslid Vrouwenzaken Arlette van Niel:

‘Plezier en prestatie 
gaan samen’

Ze voetbalt vanaf haar 11e bij DSVP, 
was jarenlang een vaste kracht 
in het hoogste vrouwenelftal en 
speelde in een vriendinnenteam 
(‘Ben ik nog steeds bij betrok-
ken!’). Door een blessure moest 
Arlette van Niel (32) vorig jaar 
echter stoppen. Nu is ze het nieu-
we bestuurslid Vrouwenzaken. 
Want: ‘laat Arlette het maar rege-
len, dan komt het wel goed’. Wat 
zijn de plannen?

Wat is de ambitie van de 
DSVP-vrouwen?
‘We willen met Vrouwen 1 naar de 1e 
klasse en daar ook blijven spelen. Daar-
voor moet het aantal speelsters in de 
vrouwenselectie groeien, we hebben 
nu eigenlijk daarvoor net te weinig 
meiden. Helaas stoppen ieder jaar wel 
meiden vanwege school, gezin of werk. 
Dat zijn vaak oudere speelsters die ja-
renlang de kar trokken en dus begin-
nen we ieder jaar met een vernieuwde 
ploeg. Het verloop bij ons is groter dan 
bij de mannen.’

En de ambitie van de meisjesteams 
van DSVP?
‘Met de meiden gaat het hartstikke 
goed, die spelen op hoog niveau. We 
hebben komend seizoen zelfs twee 
meisjesteams onder de 17 die lande-
lijk spelen, dat is ontzettend gaaf. We 
trekken veel meiden van buitenaf aan 
die hoog willen spelen. Maar ze moe-
ten wel blijven, zodat ze straks ook in 
Vrouwen 1 of Vrouwen 2 gaan spelen. 

Daar zijn we hard mee bezig. Plezier 
en prestatie gaan samen. Wat zo bij-
zonder is aan DSVP? Het is een club 
waar iedereen je accepteert, het dorpse 
gevoel, je kent heel veel mensen en de 
club wordt goed geleid.’

Wat wil je als bestuurslid bereiken?
‘Een goed beleid opzetten, daar zijn we 
al een eind mee, en voor alle vrouwen 
en meisjes wil ik een duidelijk aan-
spreekpunt zijn. Laat iedereen zich 
vrij voelen om mij aan te schieten. 
Maar ik hoop dat ook iedereen zelf 
de handen uit de mouwen wil steken! 
Met elkaar kunnen we onze fantasti-

sche meiden- en vrouwenafdeling nog 
mooier maken!’

DSVP volgens Arlette van Niel
D = Doorpakken. Een idee wordt uit-
gewerkt, aangepakt en dan is het er.
S = Samenwerking. Dat zit in de hele 
vereniging, van Mannen 1 tot de jong-
ste meiden.
V = Vriendschap. Je ziet veel vriend-
schappen en vriendengroepen bij 
DSVP, dat is de basis voor een leuke 
club.
P = Plezier en Prestatie. Iedereen heeft 
het naar zijn zin en kan voetballen op 
zijn eigen niveau.

Indeling 2e klasse B

Ariston ‘80 Vr. 1 - Delft
Den Hoorn Vr. 1 - Den Hoorn
Die Haghe Vr. 1 - Den Haag
DSVP Vr. 1 - Pijnacker

GJS Vr. 1 - Gorinchem
IFC Vr. 1 - Hendrik-Ido-Ambacht
Jodan Boys Vr.1 - Gouda
LYRA Vr. 1 - De Lier

Maense Vr. 1 - Rotterdam
Sleeuwijk Vr. 1 - Sleeuwijk
Zuidland Vr.1 - Zuidland

Achterste rij, staand van links naar rechts: 
Ilse, Sanne, Esther, Michelle, Geena, Pascalle, Romy en Dominique.
Middelste rij, staand van links naar rechts: 
Robert, Bente, Kiki, Suzanne,, Benthe, Felicia, Bo, Stella, Cees.
Voorste rij: zittend van links naar rechts: 
Jennifer, Sterre, Fabienne, Nicole, Carmen, Nienke.

Selectie vrouwen

Sponsor verlengt
PLUS Sabine Zondag sponsort al jarenlang Vrouwen 1 van DSVP. Zelf speelde Sabine 
in haar jeugd langere tijd bij DSVP en dus heeft het vrouwen- en meisjesvoetbal 
een speciale plaats in haar hart. DSVP is blij dat PLUS het contract met DSVP heeft 
verlengd. In de supermarkt ondertekenden Sabine Zondag en Peter de Jong de 
nieuwe overeenkomst.

Hoofdsponsor

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

‘Met elkaar onze fantastische afdeling nog mooier maken.’
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klaar 

Wim van der Weerd  
scheidsrechters  

Marian Lindenburg 
keukenmedewerker 

Fernando van der Spek  
bestuurslid Jeugdzaken  

Robert Dirksen 
DSVP-feest, jeugdkamp 

Carolien Jonk 
jeugdleider 

Henk Brink 
pr-activiteiten DSVP 1 

Errol Kirindongo  
jeugdtrainer  

Anita Wenteler 
vrijwilligerscoördinator 

Wilma van Viegen 
ledenadministratie, kantine 

Ron Brandenburg 
sponsorcommissie, jeugdtrainer 

Piet Bok 
materialen en onderhoud 

Priscilla Schouten 
toernooien, aanvoerder zaalteam 

Joeri Welbedacht 
aanvoerder DSVP 4 

Erhard Soeterbroek 
technische commissie, jeugdtrainer 

Anton Lindenburg 
activiteitencommissie, kantineleider 

Kom gezond sporten!
Sporten stimuleert de vitaliteit, de weerbaarheid en de ontwikkeling van mensen. 
Het is een belangrijk medicijn om overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, 
diabetes, gewrichtsaandoeningen en alzheimer te voorkomen. Toch bewegen 
veel Nederlanders te weinig, vinden Epke Zonderland, Bas van de Goor, Erik 
Scherder, Joop Alberda, Sarina Wiegman, Guus Hiddink en Louis van Gaal. In 
een paginagrote krantenadvertentie betogen ze dat het coronavirus laat zien 
hoe belangrijk het is om te sporten en te bewegen. Zij pleiten voor een vitale 
samenleving waarin sport en bewegen het nieuwe normaal zijn.

En dat kan bij DSVP! Wij zijn een laag-
drempelige breedtesportvereniging 
waar saamhorigheid de boventoon 
voert en waar mannen en vrouwen van 
vier tot tachtig jaar met plezier kunnen 
sporten. Hoe?
• In de eerste plaats natuurlijk met 

veldvoetbal. 
• Maar je kunt bij onze club ook in de 

sporthal badmintonnen en tennissen. 
• Je kunt je aansluiten bij één van de 

twee trimgoepen. 
• DSVP heeft ook een zaalvoetbaltak.
• Bovendien organiseren vrijwilligers 

uiteenlopende activiteiten. 

Sporten en bewegen was voor DSVP’ers 
natuurlijk altijd al ‘normaal’. Dankzij al 
die activiteiten maak je nieuwe vrien-
den en vergroot je je zelfvertrouwen en 
vaardigheden. Iedereen is welkom! Dus 

kom onder deskundige begeleiding bij 
onze vereniging sporten. Je hebt er 
plezier en het is nog gezond ook! Voor 
proeftrainingen kun je je via Trainings-
gast@DSVP.nl aanmelden. Voor meer 
informatie: kijk op dsvp.nl.

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Steun DSVP. 
Word sponsor!

Neem contact met ons op 
via sponsor@dsvp.nl of via 

telefoonnummer 06-30223521.

Sponsoring is voor DSVP een belangrijke bron 
van extra inkomsten. Bijdragen gebruiken we 
onder andere voor jeugdactiviteiten, kleding 
en materialen, extra trainingsfaciliteiten en 

voorzieningen op ons sportpark. Er zijn heel veel 
sponsormogelijkheden. Van reclameborden tot 

shirtsponsoring en van advertenties op de website 
tot deelname aan onze businessclub. Ziet u 

mogelijkheden voor uw bedrijf? Wij denken graag 
met u mee.

Wil je niet zelf sporten, maar wil je wel 
graag deel uitmaken van een club en 
zo je sociale contacten uitbreiden? Je 
kunt ook vrijwilliger worden bij DSVP, 
er zijn volop mogelijkheden en er is 

voor elk wat wils. Belangstelling? Mail 
naar onze vrijwilligerscoördinatoren: 

vrijwilligers@dsvp.nl.
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Hoofdtrainer bij jongste jeugd
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen hoofdtrainer Dennis 
van den Steen door de coronacrisis zijn ambt bij het eerste man-
nenteam tijdelijk niet meer kon uitoefenen, besloot hij het veld op te 
stappen bij de allerjongste jeugd. Binnen drie maanden groeide de 
groep Mini-F’jes tot maar liefst tachtig enthousiaste kinderen. 

Champions League
Van den Steen voert twee redenen aan 
waarom hij samen met Franco van 
Rheenen, de aanvoerder van het eer-
ste mannenteam, besloot om de trai-
ning voor de Mini-F’jes op te pakken. 

‘Ik had tijd over en vond het wel een 
leuk gebaar richting DSVP. Bovendien 
speelden onze kinderen erin. Coby van 
der Lans deed het hiervoor jarenlang 
samen met Rob Brandenburg en zij 
viel tijdelijk weg, wat ons heeft doen 

besluiten het op te pakken’, vertelt hij. 
Aanvankelijk begon het duo met trai-
ningen op woensdagmiddag, maar dit 
werd al snel uitgebouwd naar onder-
linge wedstrijden, die de Champions 
League werden genoemd, op zaterdag-
ochtend. 

Vriendjes mee
‘Het was heel andere oefenstof, dus ik 
heb me er een beetje in moeten verdie-
pen. Oefenstof klinkt misschien zwaar, 
maar ik ben al jaren trainer en dit was 
toch wat anders. Het was leuk om te 

doen’, lacht Van den Steen gevraagd 
naar de eerste weken bij de Mini-F’jes. 
De groep kinderen groeide in de eer-
ste weken al snel. ‘Op een gegeven 
moment ging dat vanzelf. We hadden 
flyers gemaakt, maar ook mond-tot-
mond-reclame en kinderen die hun 
vriendjes meenamen.’

Boost
Toen het seizoen drie maanden na de 
start in maart werd afgesloten met 
een spectaculair eindfeest met onder 
meer inflatables, stond er een groep 

van tachtig kinderen op het veld. Naast 
een toename van veertig kinderen, was 
de groep trainers uitgebreid tot zeven. 
Vrijwel alle selectiespelers hebben tij-
dens de coronacrisis één of twee keer 
als assistent geholpen bij jeugdtrai-
ningen. ‘Dat heb ik een beetje bijge-
houden, zo doen we met z’n allen wat 
terug voor de club en dat zorgt voor 
een boost. Het is een groot succes ge-
weest. Er zijn honderd leden bijgeko-
men vergeleken met een jaar geleden, 
in de onderbouw is DSVP in kwaliteit 
en kwantiteit enorm groot geworden.’

De training voor de Mini-F zal volgend 
seizoen in dezelfde vorm doorgaan en 
Van Rheenen gaat aan de slag als trai-
ner van de Onder-7. Van den Steen 
keert na de zomer in principe niet te-
rug als trainer voor de onderbouw. ‘Dat 
wordt voor mij teveel, maar misschien 
ga ik het team van mijn zoontje wel 
begeleiden. Ik zou het leuk vinden om 
te blijven doen, maar je moet keuzes 
maken.’

Ongeveer 100 leden erbij. DSVP’s hoofdtrainer Dennis van den Steen ziet het goedkeurend aan.

Paradepaardje DSVP-meiden: succesvol én toekomstgericht
DSVP heeft de grootste vrou-
wen- en meisjesafdeling in de 
regio. 5 feiten op een rij.

1. Het aantal vrouwen- en meiden-
teams bij DSVP blijft groeien: in 
het komende seizoen spelen 26 
teams in diverse klassen en leef-
tijdscategorieën. 

2. In de leeftijdscategorieën tot 15 
jaar spelen 10 selectieteams van 
de meiden in  jongenscompetities. 

Zij spelen tegen fysiek sterkere te-
genstanders en dat vergroot hun 
weerbaarheid.

3. De MO17-1 speelde vorig seizoen 
in de landelijke 4e divisie. Die 
competitie werd vanwege corona 
niet afgemaakt; de meiden ston-
den bij het afbreken van de com-
petitie wel bovenaan.

4. Het komend seizoen spelen twee 
selectieteams MO17 in de 4e di-
visie landelijk in Noord én Zuid.

5. Het selectieteam MO19, meiden 
gehard in jongenscompetities, 

speelt komend seizoen zelfs in de 
Topklasse.

Nieuwe trainers
De nieuwe hoofdtrainer van MO19 is 
Thijs van Leen (55). De Zoetermeerder 
trainde lang DWO, de laatste 4 seizoe-
nen was hij daar hoofdtrainer van 
Vrouwen1. Zijn doelstelling: de meiden 
samen met zijn assistenten opleiden 
naar een hoger niveau, zodat ze straks 
kunnen aansluiten bij de vrouwense-
lectie. Maar ook, heel belangrijk, het 
plezier in voetbal bevorderen!

Bij de MO17-selectie is Wesley de 
Ruiter sinds februari hoofdtrainer. 
Wesley, sinds een jaar woonachtig in 
Pijnacker, komt uit Huizen, waar hij 
speelde bij Zuidvogels en daar jongens 
en meisjes trainde. Hij verdiepte zich 
verder in de Wiel Coerver-methode, 
het individueel ontwikkelen van spe-
lers, was trainer en coördinator bij 
AFC en trainer bij Buitenveldert en 
Ajax.  Wesley ziet DSVP als een grote 
ambitieuze club waar veel meiden, zo-
wel talentvol als recreatief, zich thuis 
voelen. ‘Met zo’n ambitieuze, gretige, 
slimme, vaardige en leergierige groep 
heb ik veel vertrouwen in komend sei-
zoen. Als we er samen in slagen een 
hechte groep te blijven en een ver-
trouwde leeromgeving te creëren gaan 
we nieuwe stappen maken. Resultaat 
volgt dan vanzelf. Ik heb er veel zin in!’

MO17-1 gehuldigd als officieus kampioen van de vierde divisie Thijs van Leen: opleiden naar hoger niveau

Wesley de Ruiter: veel vertrouwen in 
komend seizoen

dsvpvoetbal
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Gildeweg 26 te Nootdorp, T 015 310 20 70

www.haagland-kozijnen.nl

Haagland 
Bouw &   erbouw V

Kunststof Kozijnen - Ramen en deuren - Schuifpui
Gevelbekleding - Uitbouw - Verbouw

0225196.pdf   1 19-2-2019   11:06:56

Noordeindseweg 52c, 2645 BC Delfgauw
Telefoon: 015 364 0419
Mobiel: 06 51050063
email: acc.brandenburg@planet.nl

www.cafedumidi .nl

Kerkstraat 8, 2651 CE Berkel en Rodenrijs | Tel: +31 10 5115488
Emmapark 110, 2641 EN Pijnacker | Tel: +31 15 3692992
www.vanattenboek.nl  | www.vanattenkantoor.nl

Pijnacker
Emmapark 106, 2641 EN Pijnacker  | +31  15  3694931

WWW.TREON.NL

➜ WONING
VERBOUWING

➜ BEDRIJFSPAND 
INRICHTEN

➜ BADKAMER
VERBOUWING

➜ DAKKAPEL  
PLAATSEN

➜ WINKELPAND 
INRICHTEN

➜ AANBOUW 
REALISEREN

➜ KANTOOR 
ONDERHOUD

➜ DAKOPBOUW 
REALISEREN

Het verbouwen van een woonhuis, plaatsen 
van een dakkapel, opnieuw inrichten van een 
winkelpand, realiseren van een aanbouw of 
verzorgen van de nieuwbouw van een huis. 
Een greep uit de projecten die door  TREON 
BOUW B.V. in de loop der jaren zijn uitgevoerd. 
Projecten waarbij TREON altijd de hoogste 
kwaliteit nastreeft en bouwt in nauw overleg met 
de opdrachtgever.
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DSVP’s mooiste
Het hoofdveld van DSVP wordt 
deze zomer een kwartslag ge-
draaid. Daarmee komt een einde 
aan 50 jaar ‘Veld 1’. In de loop 
der jaren speelden heel veel 
elftallen, en vooral de hoogste 
DSVP-teams, hun wedstrijden 
op dit veld. Een aantal DSVP’ers 
vertelt welke hun ‘mooiste’ 
wedstrijd was.

Lisanne van der Eijk (30): lang 
onrustig
‘Twee wedstrijden met Vrouwen 1 in 
2007. We stonden twee punten voor 
op onze concurrent FC Lisse, dat naar 
Pijnacker kwam. De spanning was 
om te snijden, we waren aan elkaar 
gewaagd. Deze wedstrijd klopte alles, 
een snelle voorsprong, een prachtig 
doelpunt van Sylvia en de verdediging 
die stond als een huis. We wonnen met 
5-3 en vierden stiekem al groot feest. 
De week daarop wonnen we, ook weer 
op het hoofdveld, met 6-0 van Schip-
luiden. Toen barstte het feest los met 
vuurwerk, bloemen en champagne. Ja, 
toen het bleef het nog lang onrustig op 
het hoofdveld.’

Leen den Hoedt (80): eind goed, al 
goed
‘DSVP – ARC in april 1985. Een prach-
tige dag, enorm veel publiek en DSVP 
speelde goed. Als we wonnen, waren 
we kampioen, maar we speelden ge-
lijk en misten in de laatste minuut nog 
een goede kans. Een week later bij Be 
Fair moest het gebeuren. Maar nu was 

het slecht weer, koud, veel wind, natte 
sneeuwbuien en veel minder publiek. 
Maar gelukkig eind goed al goed, DSVP 
won en werd wel kampioen.’

John Verhoef (32): supermooi 
aandenken
‘DSVP-RAS op 12 mei 2012; de kampi-
oenswedstrijd die we met 6-0 wonnen. 
We moesten winnen en o wat waren we 
zenuwachtig. Kampioen in de tweede 
klasse, dat zou super zijn voor DSVP. 
De trainer zette me mid-mid, maar 
ik had heel het seizoen laatste man 
gespeeld. We begonnen heel matig, 
maar na 32 minuten uur ging ik diep, 
dat deed ik normaal nooit, ik kreeg een 
perfecte pass van Wesley Visser en met 
een lob passeerde ik de keeper. Toen 
waren alle zenuwen weg en maakten 
we de één na de ander. Die wedstrijd 
zal ik nooit meer vergeten, een su-
permooi aandenken en een geweldig 
gevoel.’

Nick Jense (30): altijd van gedroomd
‘Ja, die wedstrijd. Het hele seizoen 
kwam bij elkaar. Mijn broertje Jim zat 
als A-junior al bij het eerste, mijn vader 
Paul was leider en we hadden een sterk 
uitgebalanceerde selectie. Ik maakte 
de 3-0 voor rust. Na rust kwam Jim er 
voor mij in en hij maakte er ook twee. 
Aan het einde van het seizoen met zijn 
drieën de schaal omhoog houden, was 
waar we altijd van hadden gedroomd. 
De mooiste wedstrijd van ons leven!’

Lenie Hofstede (68): geweldige 
reünie
‘Moeilijk, ik heb zelf gevoetbald op het 
hoofdveld, ik heb mijn kinderen Leon 
en Arlette er ook zien voetballen en ik 

kijk nog graag iedere thuiswedstrijd op 
de dijk naar DSVP 1. Maar mijn mooi-
ste moment was wel 8 juni 2013, de 
grootse viering van 40 jaar vrouwen-
voetbal bij DSVP met een geweldige 
reünie en een groot vrouwentoernooi. 
Prachtig is de foto in de tribune met 
oud-trainers en heel veel oud-voetbal-
sters. Even later werd ik benoemd tot 

Lid van Verdienste en reikte voorzitter 
Peter de Jong mij een oorkonde uit.’

Hendrik-Jan Huisman (50): steeds 
stiller
‘De wedstrijden tegen Oliveo, Noot-
dorp en Vitesse Delft waren altijd 
hoogtepunten. Voor de beker speel-
den we een keer tegen Oliveo, het werd 

1-1 en er volgde een penaltyserie. Als 
keeper stopte ik er twee en zelf nam 
ik de beslissende. En in 2002 speelden 
we tegen Vitesse Delft. Dat kon tegen 
ons, wij stonden tweede, kampioen 
worden. Zij kwamen met vier bussen 
supporters, veel herrie langs de lijn en 
een hoop vuurwerk. Maar het werd 
steeds stiller, wij wonnen met 4-0!’

In 50 jaar tijd werd er veel gejuicht op en langs DSVP’s hoofdveld. Dick Advocaat geeft in 1984 het goede voorbeeld.

Steun DSVP’s Club van Honderd!
Extra activiteiten fi nancieel ondersteunen 
die niet vanuit het gewone budget kun-
nen worden betaald. Dat doet de Club 
van 100 van DSVP. Zoals: bijdragen aan 
jeugdactiviteiten als kampeernachten, 
zwembadfestijnen en toernooien, atten-

ties voor zieken en geblesseerden en extra 
materialen voor verschillende teams. 

De Club van 100 bestaat inmiddels al uit 
veel meer dan 100 mensen, die hiermee 
hun bijzondere betrokkenheid bij de club 

laten zien. Voor € 50,- per jaar kun je 
DSVP zo extra steunen. Lid worden van 
de Club van 100? Mail naar clubvanhon-
derd@dsvp.nl. 

Speciale actie: 
reclamebord 
hoofdveld

DSVP start het seizoen 2020-2021 op een nieuw 
hoofdveld. Nieuwe bordsponsors krijgen het 

eerste jaar 50% korting (inclusief reclamebord). 
Businessclubleden bieden we twee borden aan 

langs het nieuwe hoofdveld. 

Belangstelling of meer weten? 
Neem contact met ons op via sponsor@dsvp.nl 

of via telefoonnummer 06-30223521.
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Almere
Rondebeltweg 18

Alphen aan den Rijn 
Eikenlaan 239 

Amsterdam
Molenkade 44

Delft
Schieweg 64

Sassenheim
Wasbeekerlaan 22a

verkoop@ggoedkoop.nl
www.ggoedkoop.nl

• snooker, biljart, darten etc.

• recepties
• verjaardagen

• borrels

• lekker maaltijden en

• dagmenu’s
(informeer naar de mogelijkheden)

Stationsstraat 53
Pijnacker

Tel. 015 - 369 61 17

Stationsstraat 53 - Pijnacker - Tel. 015 - 369 61 17

Nootenboom
Nootdorp

* Verkoop van allemerken nieuweauto’s,
waaronder Kia enFord.

* 50 TOP occasions gemiddeld op voorraad
* Mogelijkheid op verzoek van het leveren van
occasions uit heel Europa

* Onderhoud van allemerkenmet behoud van
fabrieksgarantie.

* Schadereparatie van allemerken.
* Wasboxen, 7 dagen perweek geopend.
* Ruimeopeningstijden: ma-do 8.00 -19.30u

vr 8.00 - 21.00u
za 8.00 - 17.00u

Oudeweg 29 2631 PA Nootdorp
Tel. 015-310 99 55 - nootenboombv@online.nl

www.nootenboom-nootdorp.nl

ma-do 8.00 - 19.00u
vr 8.00 - 21.00u
za 9.00-17.00u
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AA Drinks
A. van Niel
ABB –Bouw
Advister
Agium BV
AH Vrij
Allround klusbedrijf Lalkens
Altura facilitaire diensten
Ardea 
Autobedrijf Harteveld
Autoschade Herstel Verweij
Van Atten 

kantoorboekhandel
Bazuin komkommers
Berg Films
BHV Nederland
Bloemendaal schoenen
Bloemendaal Ruigrok
Brandenburg Accountants
Beltona
Blijleven
Bolt Finance
Bolt Interior Design

Koos Brochard 
Onderhoudsbedrijf

van den Berg Machines
v.d. Berg RoseS
E. van Laar beheer BV
Café de Guyter
Cafe m’n Broer 
Chef’s Bureau 
Club van 100
De Borstelman.nl
De Gripman.nl 
De Hippe Knip Nootdorp
De Laen makelaardij
K A van Daalen en Zn BV
Dumidi restaurant
Fejece
Finext EPM
Ed Frensch Hoveniers
Frölings schoonmaakbedrijf
Futuro mannenmode
Flaton Makelaars
Fysio Smart
Gamecity Gokarting

Gefken kofferfabriek BV
Gerfri
Grafi a Media Groep
Goedkoop bouwmaterialen
Groot Hellevloet uitgeverij
Handymen Lamens
Th vd Helm sanitair
Ibizamode
Janssen Pers
J&A Finance
Heineken
De Hoog orchideeën
Harreveld Aannemingsbedrijf
Haket Handelsonderneming
Haagland Kozijnen
Hubo Delfgauw
Impressed
Intertoys Pijnacker
Jense de Ruiter
Gebr. Jantschik
Koolschijn Bouw
Van der Kooy Pijnacker
Kwekerij Bolleboom

Kwekerij Schieland
LC van Buytene transport Bv
v.d. Lee transport
LT Global BV
LogicIT
Lyon Reclame
Lynny’s Boutique 

Bodengraven
LVH Schilder en 

Stucadoorsbedrijf
Meerbouw aannemersbedrijf
Modality
Montera
MJ Administraties
MSIT Services BV
Nivo Keukens
NoRisk Parking BV
Onderhoudsbedrijf F.P.Jonk
Ooms Lansingerland
Optieker keizershof
Oudshoorn Teksten
OBS Constructie BV
Loodgietersbedrijf van Niel

Notenboom Beton
Optiek Leezer
Pannenkoek Saloon Howdy’s
Piet Bok
Pubble
Radio Fortuin 
Renewi
Rijnbeek brood
W Ripping grondwerken 
Rob Kaptein, schilderwerk
Rozenburg Kassenbouw
Plus Zondag
Schotte aannemersbedrijf 
Seven Days the Art of Living
SimplyCool
de Soete Suikerbol
Smederij Bitter
SNS bank
SolSolutions
Spurt BV 
SSC de Leeuwenhoek BV
Stichting kabeltelevisie 

Pijnacker

Stomerij Primeur
SVR Loonbedrijf 
Talvi Uitgeverij
T K Timmerwerken
Transport Kamps
Telstar media groep
Theokrens and Company BV
Thermo electra
The Online Company.com
Telstar Uitgeverij
Telstar-Online.nl
Tout le Monde
Toyota Pluym
Treon Bouw
Vivandes Holding BV
Verbakel gasservice
Veiligheidsinstituut
Velux electrotechniek
Verboon Compressoren
Verkeersschool van Buuren
Veronica
v.d. Stoep assurantiën
The way of Live

Telstar Uitgeverij SNS bank

Plus Sabine Zondag

Print het zo Berkel

Loodgietersbedrijf Van Niel

Velux Electro Techniek

Expert

Flaton Makelaars & Taxateurs

Veiligheidsinstituut

Meerbouw Pijnacker B.V. 

Business Centre SSC De Leeuwenhoek

Boezemweg 73 - 2641 KG Pijnacker • 015 361 2691 • Kijk voor meer informatie op flatonmt.nl

Open Huizen Route

Vraagprijs:

Voorwoning énbedrijf

Treon Bouw

De businessclubleden en sponsors 
van Voetbalvereniging DSVP

Goedkoop bouwmaterialen

Van Atten




