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

Hoe heeft DSVP de coronaperiode 
ervaren?
‘Sportief gezien hebben we opnieuw 
een slecht seizoen gedraaid. Senioren 
konden op het veld en in de zaal nau-
welijks sporten. Gelukkig waren er wel 
interne competities en wedstrijden 
waaraan jongens- en meisjesteams 
deelnamen. De jeugd was zowel door 
de week als op zaterdag volop aan het 
trainen en voetballen. Ik ben heel erg 
trots op de wijze waarop onze vrijwil-
ligers dit hebben opgepakt.’

Maar het ledenaantal blijft groeien
‘Ja, het is haast eng om te zien hoe 
goed het met onze vereniging gaat. 

Tijdens de open trainingen hebben 
veel kinderen zich als lid aangemeld. 
Hierdoor en dankzij verstandig be-
leid staan we er � nancieel uitstekend 
voor. De komende tijd willen we dan 
ook bij het opzetten van acties meer 
gaan bijdragen aan goede doelen. De 
helft van de opbrengst van het inle-
veren van plastic � esjes gaat bijvoor-
beeld naar de stichting ‘Het vergeten 
kind’. Eerder ging van de ‘carwasac-
tie’ vijftig procent naar het KWF.’

En DSVP zit niet stil
‘Haha, nee, dat kun je wel zeggen. 
We gaan bijvoorbeeld door met het 
verbeteren van onze accommodatie. 
Onze vrijwilligers en ingehuurde 
lokale ondernemers werken hier 
volop aan. Doordat ook andere par-
tijen, waaronder basisscholen, het 
Stanislascollege, Fysiosmart, Team-
4Talent en Adfund, van onze accom-
modatie gebruik maken, is er op ons 

complex ook doordeweeks één en al 
beweging.’

Wat is jullie ambitie?
‘Wij willen breedtesport bieden aan 
inwoners van Pijnacker, zowel man-
nen als vrouwen. Voor de toekomst 
is onze veldencapaciteit de grootste 
uitdaging. We zijn gegroeid naar 85 
veldteams, maar we hebben slechts 
drie kunstgrasvelden die geschikt 
zijn om op te trainen. Met die velden 
zijn we heel blij, maar het is hoog tijd 
om uitbreidingsplannen te maken. 
De gemeente laat in de woonkern 
Pijnacker heel veel woningen bou-
wen. Dat schept de verantwoordelijk-
heid om voor de nieuwe inwoners in 
die kern voldoende sportfaciliteiten, 
waaronder velden, aan te leggen. We-
tende dat de gemeente sportpartici-
patie heel belangrijk vindt, kan dat 
eigenlijk geen discussie zijn. Overi-
gens werken we met de gemeente 

heel goed samen en ook met onze 
buur Oliveo hebben we goed contact.’

Nog nieuwe activiteiten in de 
planning?
‘Wat we weer willen gaan oppakken 
is Walking Football. Dit project stond 
door de pandemie op een laag pitje. 
Het is de bedoeling met een groepje 
60-plussers te beginnen met ko�  e, 
vervolgens wandelend een wedstrijd-
je te spelen en af te sluiten met een 
drankje. Zo kunnen we bevorderen 
dat mensen in deze leeftijd elkaar 
ontmoeten.’ 

Tot slot, zin in het nieuwe seizoen?
‘Jazeker! Wat mij wel zorgen baart, 
zijn de vacatures bij enkele essentiële 
functies, al is het natuurlijk fantas-
tisch dat we 350 vrijwilligers heb-
ben. Maar met name het tekort aan 
scheidsrechters, moeten we de ko-
mende tijd oplossen. Wat ik enorm 
boeiend vind is te zien hoe onze vrij-
willigers met uiteenlopende karakters 
soms botsen, maar toch goed samen-
werken om DSVP te faciliteren. Mijn 
belangrijkste taak hierbij is om zo te 
verbinden dat iedereen in onze orga-
nisatie volwaardig kan meedraaien. 
Als dat lukt, geeft dat enorm veel vol-
doening. Net zoals het mij voldoening 
geeft dat DSVP zo bloeit!’

Colofon 
Deze presentatiekrant, voor het 
seizoen 2021-2022, is in opdracht 
en in samenwerking met DSVP, 
gerealiseerd door Telstar Uitgeverij 
als bijlage in de Telstar. 
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Aanpassingen 
accommodatie
DSVP speelt al 50 jaar op het 
sportpark De Groene Wijdte 
aan de Sportlaan in Pijnacker 
en vernieuwt en past de 
accommodatie voortdurend aan. 
Na een grondige verbouwing van 
de kantine in 2019, werden het 
afgelopen jaar onder andere deze 
aanpassingen gedaan.

● Nieuw (kunstgras) hoofdveld 
en vervanging van het kunst-
gras van de al bestaande twee 
kunstgrasvelden. Velden met 
lijnen voor de zeer jonge voet-
balteams, die op een kwart veld 
spelen.

● De verlichting rond deze velden 
is LED-verlichting geworden.

● Nieuw trainingsveld speciaal 
voor keepers. 

● De oude ontvangstruimte is 
omgebouwd naar een bespreek-
kamer en pasruimte voor de 
shop. 

● De verzorgings- en behandel-
ruimte voor vrouwen en meis-
jes wordt helemaal opnieuw 
ingedeeld en opgebouwd.

● Bij het hoofdveld is een wed-
strijdcamera geplaatst, waar-
mee wedstrijden die op dit 
veld worden gespeeld kunnen 
worden geanalyseerd en beke-
ken. Deze wedstrijden zijn ook 
zichtbaar op televisieschermen 
in de kantine.

● De WIFI-verbinding in de bin-
nenruimten (kantine, zaal en 
bespreekruimtes) is geoptima-
liseerd. 

● DSVP bouwt een nieuwe tri-
bune langs het hoofdveld. Het 
gebruikt hiervoor materialen 
van de oude tribune. 

● De verlichting in de sporthal 
is aangepast. De oude TL-ver-
lichting is vervangen door LED- 
verlichting.

 Voorzitter Peter de Jong helpt oudste lid Arie Hoogerdijk en jongste lid Sep Boshoven bij het slaan van een paal voor de nieuwe tribune. 
‘Dat DSVP zo bloeit, geeft mij veel voldoening’.

PRESENTATIEKRANT DSVP 
2021/2022
Peter de Jong: ‘Veldencapaciteit 
is grootste uitdaging’

Kunstgras

Sporthal

Ontvangstkamer

Nieuwe tribune.
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Na een echte Pietentraining spreekt Sint via de laptop DSVP-meiden toe.

DSVP: in coronatijdDSVP: in coronatijdDSVP: in coronatijd

Na een echte Pietentraining spreekt 
Na een echte Pietentraining spreekt 

DSVP: in coronatijdDSVP: in coronatijdDSVP: in coronatijd Lange tijd geen 
officiële wedstrijden 
in coronatijd, maar 

DSVP zat niet stil. Een 
klein overzicht van 

activiteiten.

Na een echte Pietentraining spreekt 
Na een echte Pietentraining spreekt 
Na een echte Pietentraining spreekt Sint via de laptop DSVP-meiden toe.
Sint via de laptop DSVP-meiden toe.

Voetbalclinic voor de 
Voetbalclinic voor de 

jeugd, met hulp van 
jeugd, met hulp van 

de mannen- en de mannen- en 

vrouwenselectie.vrouwenselectie.

Jeugdteam slaat door bij de sport- en 
Jeugdteam slaat door bij de sport- en boksschool van DutchFitt

boksschool van DutchFitt Meer dan 2500 oliebollen en ruim Meer dan 2500 oliebollen en ruim 
700 appelbeignets. Die bakten 700 appelbeignets. Die bakten 
DSVP-vrijwilligers. OpbrengstenDSVP-vrijwilligers. Opbrengsten

voor de nieuwe tribune.voor de nieuwe tribune.

De meiden van DSVP op Summercamp. Thema: superhelden.
De meiden van DSVP op Summercamp. Thema: superhelden.

Digitale bingo voor de jeugd. Met mooie prijzen, 
Digitale bingo voor de jeugd. Met mooie prijzen, 

die netjes werden thuisbezorgd.
die netjes werden thuisbezorgd.

Een jeugdelftal van DSVP richtte voor het 
Een jeugdelftal van DSVP richtte voor het 

goede doel en de tribunebouw een wasstraat 
goede doel en de tribunebouw een wasstraat 

in. 199 auto’s, 5 busjes, scooters, 
in. 199 auto’s, 5 busjes, scooters, 

(bak)fietsen en zelfs een tractor met oplegger 
(bak)fietsen en zelfs een tractor met oplegger 

werden onder handen genomen.
werden onder handen genomen.

Oostenrijk verrassende kampioen van het Oostenrijk verrassende kampioen van het 
Jan Bloemen Onderling Toernooi.Jan Bloemen Onderling Toernooi.

DSVP organiseerde verschillende 
DSVP organiseerde verschillende 

onderlinge toernooien voor de 
onderlinge toernooien voor de 

jeugd. Met ‘echte’ prijzen.jeugd. Met ‘echte’ prijzen.

Het veteranenelftal van DSVP ging 
Het veteranenelftal van DSVP ging los met een vossenjachtrun. En wees 
los met een vossenjachtrun. En wees gerust, de mannen zijn allemaal 
gerust, de mannen zijn allemaal weer heelhuids thuisgekomen.
weer heelhuids thuisgekomen.

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker
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*  Verkoop van alle merken nieuwe auto’s, 
waaronder Kia en Ford.

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

occasions uit heel Europa
*   Onderhoud van alle merken met behoud van 

fabrieksgarantie.
*   Schadereparatie van alle merken.
*   Wasboxen, 7 dagen per week geopend.
*   Ruime openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 19.00 uur
 Zaterdag van 09.00 – 17.00 uur

www.nootenboom-nootdorp.nl

Oudeweg 29  2631 PA  Nootdorp
Tel. 015-310 99 55 - info@vakgaragenootenboom.nl

TELEVISIE
++

INTERNET TELEFONIE

Kijk op skpnet.nl

Tot 1000 Mbps internet, 
glasheldere televisie en 

voordelig bellen.

Bij SKP stelt u zelf uw abonnement samen! 
Kies voor internet met de snelheid die bij u past (tot wel 1000 Mbps), 
breid het basis pakket met meer dan 70 zenders naar smaak uit en 
maak uw pakket eventueel compleet met voordelige telefonie.

www.cafedumidi .nl
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‘Mijn broer en ik zijn als water 
en vuur tussen de lijnen’
De 29-jarige Franco van Rheenen is de captain van het eerste en de 
motor van het team. De sterke punten van de box-to-box midden-
velder zijn loopvermogen, mentaliteit en werklust. Hiermee gaat hij 
voorop in de strijd als het fluitje gaat. Hij praat in dit interview onder 
andere over de toekomst, zijn mooiste wedstrijd en hoe het is om 
met tweelingbroer Edo te voetballen.

Hechte groep
DSVP 1 is een hechte groep binnen en 
buiten de lijnen. In de zomerstop was 
Franco ook met een aantal teamgeno-
ten in Spanje om te genieten van hun 
vakantie. Met de teamgeest zit het dus 
wel goed bij de mannen, Franco vindt 
dit ook de voornaamste reden waarom 
het team al zo lang bij elkaar is. Hier 
gaat na dit seizoen waarschijnlijk wel 
verandering in komen. Veel van de 
mannen die al jaren in het eerste spe-
len, zijn ook druk met een gezin, het 

kopen van een eigen huis en bijvoor-
beeld een eigen bedrijf. De mannen 
willen graag nog één keer een vol sei-
zoen draaien, waarin de motivatie van 
de ‘ouderen’ in de groep is er vooral een 
leuk en mooi seizoen van te maken. 
Het laatste seizoen werd afgebroken 
door corona en het voelt niet lekker om 
dan te stoppen na zo’n raar seizoen. 
Hoewel een aantal spelers denken 
aan stoppen, is hier bij Franco geen 
sprake van, hij houdt van het spelletje 
en denkt nog niet aan stoppen na dit 

seizoen. ‘Als ik links en rechts voorbij 
word gelopen dan is dat het moment 
dat ik ga stoppen’.

Buitenland
Franco is een echte sportliefheb-
ber, daarom vond hij het niet lastig 
om gemotiveerd te blijven in de co-
ronaperiode. Hij heeft vaak buiten 
hardgelopen en getraind in zijn huis. 
Ondanks zijn liefde voor sport heeft 
hij een periode gehad waarin hij voor 
zijn maatschappelijke carrière koos in 
plaats van voetbal. Hij had de kans om 
in het buitenland te werken en pakte 
deze met beide handen aan. Franco 
bleef nog wel in het derde spelen als 
hij niet in het buitenland was. Toen 
Franco helemaal terug was in Neder-
land, vroeg de toenmalige trainer John 
de Letter hem of hij het nog zag zitten 
bij het eerste aan te sluiten. Na enig 
nadenken, koos Franco hiervoor. De 
Letter vertrok niet veel later en Den-
nis van den Steen volgde hem op als 
hoofdtrainer. 

Aanvoerder
Van den Steen koos ervoor om 
Franco aanvoerder te maken op ba-
sis van de trainingen, wedstrijden en 
gesprekken die zijn gevoerd. 
Franco vindt het mooi om aanvoer-
der te zijn van DSVP, alleen als de 
wedstrijd begint maakt het volgens 
hem niet uit of je nou een band om 
je arm hebt of niet. De spelers heb-
ben een goede band met de huidige 
trainer. ‘Je kan niet meer van een 
trainer verwachten dan wat Dennis 
erin stopt. Wij staan altijd vol be-
wondering te kijken hoeveel én hoe 
fanatiek die man met voetbal bezig 
is,’ zegt Franco over Van den Steen.

Periodekampioen
De leukste momenten van Franco zijn 
jeugd bij DSVP waren de buitenland-

toernooien. Dat resulteert nu ook in 
een goede vriendengroep en dat je 
het nog leuker vindt om met elkaar 
te voetballen. Zijn mooiste wedstrijd 
in het eerste was er eentje waarin 
Franco zelf niet eens meedeed. In de 
warming-up raakte Franco namelijk 
geblesseerd aan zijn kuit. De wedstrijd 
was begin 2020 uit bij MVV’27, DSVP 
stond 1-0 achter en in de blessuretijd 
werd 2 keer snel achter elkaar ge-
scoord, waardoor DSVP periodekam-
pioen werd. ‘Met deze groep en deze 
trainer was dit het mooiste moment 
en na de wedstrijd was het een groot 
feest’. 

Echte DSVP’ers
Tot slot vertelt Franco hoe het is om 
met zijn tweelingbroer in een team 

te spelen. ‘Moeilijk’, antwoordt hij 
met een lach op zijn gezicht. ‘Buiten 
het veld zijn we heel goed met elkaar, 
maar in het veld zijn we water en vuur’. 
Franco vindt het heel leuk om samen 
met hem te spelen, maar in de wed-
strijd is het verstandiger als ze niks 
zeggen tegen elkaar, want zo gaat dat 
met broers. 
‘Ik sta op het middenveld en Edo er-
gens achterin en we laten elkaar lek-
ker met rust’. De familie Van Rheenen 
zijn echte DSVP’ers. Vader Hans voet-
balde er en Franco’s oudste zoontje 
speelt nu in de JO8 bij DSVP. Samen 
met zijn vrouw Tess heeft Franco ook 
nog een dochtertje van 3 jaar oud. Het 
lijkt er alleen op dat ze niet bij DSVP 
gaat spelen, want ze gaat binnenkort 
hockeyen.

Aanvoerder Franco van Rheenen geeft een Schipluiden-speler het nakijken

 ‘Het is verstandig om niks te zeggen tegen elkaar’

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Tegenstanders 3e klasse B en balsponsors

Naaldwijk Goedkoop Bouwmaterialen
Loosduinen JA Betonwerk en Installatie 
KMD SVR Loonbedrijf
Sportclub Monster de Hoog Orchids
DWO Jan Groen Tegels
LYRA Post Makelaardij
Quick Steps Montis-Q Qonsulting

Schipluiden Impressed
Ariston’80 MJ Administratie & Belastingen
SSA FC Skillz Wateringse Veld Café du Midi
DUNO Koos Brochard Onderhoudsbedrijf
Duindorp SV Allround Klusbedrijf Lalkens
Verburch Kwekerij Bolleboom

Achterste rij, staand van links naar rechts: Edo, Matthijs, Nando, Sander, Steven, 
Joey, Yasien, Robert, Sjoerd, Tosh en Wilco
Middelste rij, staand van links naar rechts: Bauke, Remco, Rutger, Stijn, Bas, 
Joey, Dylan, Bryce, Luuk en Bas
Voorste rij, zittend van links naar rechts: Franco, Kevin, Dave, Ruud, Thimo, 
Dennis, Andries, Maurice, Orlando, Justin en Hozan
Niet op de foto: Johan, Alex, Emre, Tom, Gerben, Nick, Thomas, Tosh, Rick, Rowdi, 
Thomas en Robin

Selectie mannen
Hoofdsponsor
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Wesley de Ruiter is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de 
vrouwenselectie van DSVP. Helemaal nieuw is De Ruiter niet binnen de 
club, want de afgelopen anderhalf jaar had hij al de MO17 onder zijn 
hoede. ‘Ik ben een trainer die het heerlijk vind om op het veld te staan 
en ik geniet er enorm van als je je team gedurende het seizoen ziet 
groeien. Ik vind het teamgevoel en de vertrouwensband heel belang-
rijk, we moeten het idee hebben dat we bij elkaar terecht kunnen.’

Toeval
Dat De Ruiter bij DSVP, of überhaupt 
in Pijnacker, terechtgekomen is, be-
rust eigenlijk vooral op toeval. De uit 
het Noord-Hollandse Huizen afkom-
stige De Ruiter kreeg in de zomer van 
2019 van vriendin Michelle te horen 
dat ze waren ingeloot voor een huis. 
‘Ik reageerde: oh leuk, waar? Bleek in 
Pijnacker te zijn. Dit is voor mij een 
relatief nieuwe regio’, vertelt De Rui-
ter. ‘Het is daarom wel prettig dat ik 
bij DSVP terechtgekomen ben, want 
ik leer zo toch mensen kennen. An-
ders is je huis wel je thuis, maar daar-
omheen voelt het een beetje vreemd. 
Ik heb het super naar mijn zin.’

Befaamde jeugdopleiding
Dankzij de zus van zijn oma vond hij 
zijn weg naar DSVP. Ze nodigde hem 
uit om een keer naar de training van 
haar kleindochters te gaan kijken. Zo 
gezegd, zo gedaan. De Ruiter raakte 
met Erhard Soeterbroek aan de praat 
en voor hij het wist, zat zijn voetbal-
sabbatical erop en stond hij weer op 
het trainingsveld. Hij voetbalde en 

trainde bij Zuidvogels in zijn geboor-
teplaats Huizen, werkte bij de camps 
en clinics van Ajax en kwam daar-
door bij AFC terecht. Met uitzonde-
ring van een jaar bij Buitenveldert 
werkte hij jaren binnen de befaamde 
jeugdopleiding van die Amsterdamse 
amateurclub.

Positieve mindset
‘Dat kostte op een gegeven moment 
vele uurtjes in de week naast mijn 
werk, daar komt deze ook vandaan’, 
lacht De Ruiter wijzend op zijn lang-
zaam maar zeker steeds dunner 
wordende haar. Door de coronapan-
demie werkt hij nu veelal thuis voor 
� e Walt Disney Company en vormt 
het trainerschap een uitlaatklep. ‘Ik 
vond corona als trainer niet eens zo 
vervelend. Er was extra tijd om veel 
tactisch te trainen, waardoor meiden 
zich sneller konden ontwikkelen. Dat 
zag je duidelijk terug gedurende het 
seizoen. Die meiden gingen er vol 
voor, dat vind ik het belangrijkste. 
Een positieve mindset, dat je ervoor 
wilt gaan, wil winnen en plezier 

hebt’, zegt De Ruiter. Voor dit werk 
met de MO17 in de praktijk kan wor-
den gebracht, heeft hij de stap naar 
Vrouwen 1 gemaakt.

Hoog niveau
De Ruiter haalt de schouders op, 
want zo gaat het nu eenmaal in het 
voetbal. ‘Ik vond het vanuit de club 
wel mooi, ze zijn echt stappen aan 
het zetten en dat begint zijn vruch-
ten af te werpen. Ze zijn van jongs 
af aan aan het bouwen. Tot en met 
de Onder-19 heeft de club het goed 
voor elkaar en speel je op een hoog 
niveau. Uiteindelijk kun je die lijn 
doortrekken naar de senioren. De 
huidige vrouwenselectie is een zeer 
talentvolle groep en het enthousi-
asme spat er zowel bij de speelsters 
als de staf van af.’

Groter platform
Het doel voor komend seizoen? ‘Als 
je kijkt naar het beleid van de club, 
zou het betekenen dat je minstens 
een periode moet pakken en voor het 
kampioenschap moet gaan. Zodat je 
daar ook stapjes in kan zetten en 
meiden kunt behouden voor je club. 
Maar dat je ook interessant bent voor 
meiden van buitenaf, want dat komt 
de breedte én de kwaliteit ten goede. 
Van daaruit kun je dan het niveau 
voor de hele vereniging omhoog trek-
ken en het meidenvoetbal een groter 
platform binnen de club en de regio 
bieden. Ik denk dat we hier en in de 

verbinding tussen de jeugd en de 
vrouwenselectie een belangrijke rol 
kunnen spelen. Ik geloof erin dat het 
voor de club een mooi seizoen gaat 

worden. Qua resultaat: plezier staat 
voorop. Plezier komt als je wint en 
daar moet je hard voor werken, dus 
dan komt winnen vanzelf.’
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Wesley de Ruiter in zijn element: aanwijzingen gevend op het trainingsveld.

Wesley de Ruiter nieuwe 
hoofdtrainer vrouwen

Een zeer talentvolle groep, ziet Wesley de Ruiter tijdens de training.

Toonaangevend
ADO Den Haag Vrouwen is één van 
de toonaangevende clubs in de Eredi-
visie Vrouwen. Zij werden, met Sarina 
Wiegman als coach, landskampioen 
in 2011-2012, wonnen drie maal de 
KNVB-Beker en leverden al aardig wat 
speelsters voor het Nederlands Elftal. 
Met nu trainer Sjaak Polak aan het 
roer, zijn de Hagenezen voor menige 
club een angstgegner. 

Aan de weg timmeren
Voorzitter Kees Punt van ADO Den 
Haag Vrouwen merkt op dat DSVP 
positief in beeld komt door het stabiele 
hog e aantal vrouwelijke leden en het al 
jarenlang timmeren aan de weg met 
het vrouwen- en meidenvoetbal in de 
regio. DSVP-voorzitter Peter de Jong 
is trots op en vol vertrouwen over de 
komende samenwerking: ‘Speelsters 
met talent en doorzettingsvermogen 
kunnen zich verder ontwikkelen dan 
tot alleen DSVP VR1’. 

Samenwerking met ADO Den Haag Vrouwen

Vrouwen en meisjes van DSVP en ADO Den Haag kwamen elkaar op het veld regelmatig 
tegen, zoals hier tijdens een toernooi in België. Nu gaan zij samenwerken.

DSVP Vrouwen en ADO Den Haag Vrouwen hebben de intentie uitgesproken om nauw samen te werken.  
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 4 jaar. DSVP is de eerste partnerclub van ADO 
Den Haag Vrouwen. Op deze manier willen beide clubs het vrouwenvoetbal in de regio verder ontwikkelen 
en talenten makkelijker laten doorstromen.

Thuis wedstrijden Vrouwen 1

Gasten Balsponsor
Den Hoorn VR1 Plus Sabine  Zondag
Ariston’80 VR1 NoRisk Parking
Die Haghe VR1 Beltona Sportswaer
GJS VR1 Rob Kaptein Schilderwerken
IFC VR1 Handyman Lamens
Jodan Boys, de VR1 Maarten van der Vliet
RKAVV VR1 Verboon Persluchtinstallaties
Maense, FC VR1 Ed Frensch Sierbestrating
Sleeuwijk VR1 De Laen Makelaardij BV
Zuidland VR1 Howdy’s Pannenkoek Saloon
ARC VR1 Jan Groen Tegels

Balsponsor
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- Risico inventarisatie (RI&E)
- Opleidingen & Advies
- Ontruimingsplannen
- Brandveiligheid

www.bhvnederland.nl
info@bhvnederland.nl
085-2014733

Amsterdam

Molenkade 44

1115 AC Duivendrecht

Almere

Rondebeltweg 18

1329 BA Almere

Alphen aan den Rijn

Eikenlaan 29

2404 BP Alphen a/d Rijn

Delft

Schieweg 64

2627 AN Delft

Sassenheim

Wasbeekerlaan 22A

2171 AE Sassenheim

verkoop@ggoedkoop.nl

ggoedkoop.nl

Hoofdsponsor
Goedkoop bouwmaterialen

wenst alle sporters én supporters
van DSVP weer een

sportief & succesvol seizoen!

“We gaan er dit jaar wéér voor!”

sponsorbuspijnacker.nl

(informeer naar de mogelijkheden)

Stationsstraat 53
Pijnacker

Tel. 015 - 369 61 17

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

• biljart, darten etc.
• recepties

• verjaardagen
• borrels

• lekker maaltijden en
• dagmenu’s

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 of info@fysiosmart.nl

Noordeindseweg 52c, 2645 BC Delfgauw
Telefoon: 015 364 0419
Mobiel: 06 51050063
email: acc.brandenburg@planet.nl
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Jordan Weegman 
assistent-trainer Jongens onder 15-1 

Teun van Viegen 
trainer Vrouwen 3 

Mike van der Pol 
trainer Onder 23 

Sonja Lalkens 
trainer Meisjes onder 9 en 10 

Wilco de Niet 
trainer Jongens onder 14-2 

Nico van der Voort 
trainer Overige senioren 

Stefan Swanink 
trainer Meisjes onder 17-2 

Arjen Mastenbroek 
trainer Jongens onder 19-1 

Ruud Nobbe 
keeperstrainer selectie 

Dennis van den Steen 
trainer DSVP 1 en onder 8 

Gaby Verveer 
trainer Jongens onder 13-3 

Orson McMahon 
assistent-trainer Meisjes onder 13-1 

Marc Vijfhuizen 
trainer Jongens onder 19-1 

Esther Snijder 
assistent-trainer Meisjes onder 11-12 

Henk Limburg 
trainer Jongens onder 9 en mini’s 

DSVP 

naar 

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker
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Facebookveiling 
levert € 6300,- op
In december 2020 vond er via het Facebook-kanaal van DSVP 3 een veiling 
plaats. De opbrengst was bestemd voor de nieuwe tribune. DSVP 3 is een 
vriendenelftal met veel oud-selectiespelers. Veilingmeester Rick Kester kijkt 
terug.
Aantal geveilde objecten: 24, vooral vanuit het (Pijnackerse) bedrijfsleven, 
waaronder:

Dit is óók DSVP

Sociaal 
• DSVP is een sociale ontmoetingsplaats waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken.
• Sommige jeugdleden krijgen de contributie door het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoed, maar deze bijdrage is onvoldoende om 

ook sportkleding aan te schaffen. Aan leden wordt gevraagd hiervoor DSVP-kleding in te leveren.
• Bij het herbouwen van de tribune is rekening gehouden met bezoekers die minder goed ter been zijn.
• Tijdens ondernomen acties krijgen goede doelen steeds meer aandacht.

Laagdrempelig
Wil je niet zelf sporten, maar wel graag deel uitmaken van een vereniging en zo je sociale contacten uitbreiden? 
Je kunt als niet-lid bij DSVP vrijwilliger worden. Er zijn volop mogelijkheden; er is voor elk wat wils. Mail naar onze 
vrijwilligerscoördinatoren: vrijwilligers@dsvp.nl. Fiets eens met een kennis of goede buur mee naar sportpark De Groene Wijdte, 
bekijk een wedstrijd en neem een drankje in de kantine.

Duurzaam
• DSVP zamelt oud papier, plastic, karton en textiel in en is 

innamepunt voor kleine plastic fl esjes.
• Naast het met LED verlichten van de kunstgrasvelden is 

ook in de sporthal LED verlichting aangebracht.

Club van het jaar
DSVP in de ogen van 
de eigen leden:  leuk, 
sfeervol en een goede 
uitstraling (bron: tevre-
denheidsenquête) 
Door geldwervingsacties 
van leden kon DSVP de 
tribune herbouwen en 
de kantine renoveren 
zonder een beroep 
te doen op vreemd 
vermogen. 
Door al deze gezamen-
lijke inspanningen werd 
DSVP club van het jaar.

Positief Coachend
Voor de nieuwe trainers en coaches is een theaterstuk over 
positief coachen in voorbereiding. Deze voorstelling laat 
onder meer zien dat plezier en zelfvertrouwen cruciale 
succesfactoren zijn en dat te veel de neiging bestaat te 
kijken naar resultaten en te benadrukken wat er niet goed 
gaat.

Veilig
• Aan het begin van het seizoen maakt DSVP met 

trainers afspraken over de gedragsregels. 
• Als mensen binnen de club ongewenst gedrag 

ervaren of zien, kunnen ze contact opnemen met 
de Vertrouwenscommissie. 

• Het ministerie van Justitie en Veiligheid checkt of 
de vrijwilligers die met jeugdigen actief zijn niet 
eerder veroordeeld zijn voor ongewenst gedrag. De 
afgelopen jaren hebben ruim 350 vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laten zien.

• Op aandrang van het bestuur is het hoofdveld 
een kwartslag gedraaid waardoor de veiligheid op 
sportpark De Groene Wijdte aanzienlijk is verbeterd.

• De gezondheid van de jeugd krijgt aandacht door 
mee te doen aan het project ‘Op weg naar een 
rookvrije generatie’.

Samenwerken met uiteenlopende partners
• Basisscholen houden hun sportdag op de velden van DSVP.
• Het Stanislascollege, FysioSMART en Team4Talent maken 

gebruik van kantine, sporthal en andere ruimten.

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Meest verrassend: 15 grote 
bossen rozen, door Van den 
Berg Roses ter beschikking 
gesteld en binnen 12 uur door 
de veilingmeester himself 
bezorgd.

Populairste item: sloeptocht 
door de Amsterdamse grach-
ten (met drank en rondrit), 
aangeboden door Sjoerd van der 
Meijden. Biedingen door diverse 
vriendengroepen binnen DSVP. 
Vrouwen 3 ging uiteindelijk in de 
laatste seconde met deze prijs er 
vandoor. 73 reacties in totaal.

Meest verwend: 
sportmassage door Ton 
Kraan van FysioSmart

Beste nachtrust: 
dekbed van DSVP

Opbrengst: € 6300,-, trots getoond door de volgende 
generatie DSVP 3: Pim, Liam, Joris, Tycho en Julian

Grootste opbrengst: € 2000,-, aangeboden door mediabedrijf M Media, een 
online campagne afgestemd op de doelgroep.
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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
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10 voor Nederlands
Een mooi verhaal is het. De nu 86-ja-
rige Jan Wenteler is al lid van DSVP 
sinds de oprichting in 1948. Hij gaat 
door voor het wandelend geschiede-
nisboek van de club. Het schrijven zit 
hem in het bloed. Hij was jarenlang 
redacteur voor de Telstar. ‘Ik had een 
10 voor Nederlands op mijn rapport’, 
vertelt hij. ‘Verder was het niet veel’. 
Maar hoezeer zijn hart ook uitging 
naar een journalistieke opleiding, 
in het Pijnacker van de jaren veertig 
en vijftig was dat voor een gewone 
jongen als Jan ondenkbaar. Jan ver-
vulde andere baantjes, maar maakte 
zich ondertussen ook verdienstelijk 
als schrijver en journalist. Niet alleen 
DSVP plukte daar de vruchten van, Jan 
zette ook geschiedenissen van Pijnac-
ker op papier. 

Voetbalcommentator
Nu treedt kleinzoon Robin in zijn 
voetsporen. De 18-jarige inwoner van 
Delfgauw studeert in Utrecht aan de 
School voor Journalistiek. (‘Maar door 
corona is het het afgelopen jaar vooral 

thuisstudie geweest’). Zijn ambitie 
ligt bij de sportjournalistiek. Hij doet 
daarvoor al ervaring op bij de E-divisie, 
de eredivisie voor gamers, met voor-
bereidend redactioneel werk voor de 
commentatoren. Zijn droom: zelf voet-
balcommentator worden. Ook wat dat 
betreft kan hij een voorbeeld nemen 
aan zijn opa. Want Jan heeft heel wat 
radioverslagen van voetbalwedstrijden 
op zijn naam staan.

Tweede Wereldoorlog
Voor de DSVP-website interviewt 
Robin nu regelmatig leden van de ver-
eniging. Zo tekende hij ook het verhaal 
van zijn eigen grootvader op. Die van 
alles heeft gedaan bij de club: ‘van voet-
baller tot barman tot terreinknecht tot 
fotograaf’. En Jan schreef dus, voor de 
Telstar, voor jubileumboeken, voor het 
clubblad en voor Haaglanden Voetbal. 
Het voetbalverhaal leverde Robin wei-
nig nieuws op over zijn opa. ‘Wel een 
ander interview, dat ik met hem had 
voor school’, vertelt hij. Ik was verrast 
hoeveel opa nog wist van de Tweede 
Wereldoorlog. Hij was toen erg jong, 

maar kan nog steeds momenten daar-
van in detail vertellen.’

Eerste elftal
Robin begon zelf met voetballen bij 
Wippolder, met veel vriendjes. Wel 
kwam hij al regelmatig bij DSVP, waar 
zijn opa bij wedstrijden van het eer-
ste foto’s maakte. Vanaf de E1 speelt 
Robin zelf ook bij DSVP. ‘Ik vond het 
wel raar dat allerlei mensen mij meteen 
gedag zeiden die ik niet eens kende. 
Maar ik lijk op mijn vader, die ook bij 
DSVP heeft gevoetbald, dus kennelijk 
wisten ze uit welk nest ik kwam. Ik ga 
nu in het tweede spelen. Of ik ook het 
eerste haal? Ik hoop van wel. En dat 
mijn opa dat dan nog zal meemaken, 
dat lijkt me heel mooi.’

Opa en kleinzoon samen aan het werk.

Jan Wenteler ten voeten uit: met pen en papier midden jaren tachtig 
juichend voor zijn club.

Steun DSVP. Word sponsor!
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. 

Neem contact met ons op via sponsor@dsvp.nl of via telefoonnummer 06-30223521. 

dsvpvoetbal

DSVP Pijnacker

DSVP_Pijnacker

dsvp pijnacker

Zo grootvader, zo kleinzoon

Robin Wenteler werkt ook mee aan deze presentatiekrant. Hier spreekt hij met Franco 
van Rheenen, aanvoerder van DSVP 1.

Even zit hij met zijn oren te klapperen. De woorden die Jan Wenteler 
in het bijzijn van kleinzoon Robin gebruikt om de transfer van Steven 
Berghuis van Feyenoord naar Ajax te duiden, hoor je meestal niet uit 
de mond van je grootvader. Maar Robin Wenteler kan erom lachen; 
als student Journalistiek is hij ook wel wat gewend.
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DSVP MO17 Nederlands kampioen
De meiden van DSVP MO17 hebben in juli het Voetbal Talenten Toernooi in hun leeftijdsklasse gewonnen. Aan dit Nederlands Kampioenschap kunnen alle verenigingen en teams in Nederland meedoen. 
De meiden wonnen de beker door in de finale Buitenveldert met 1-0 te verslaan. Een prachtige prestatie!

4 jonge meiden: net zo goed worden 
als Lieke
De meidenafdeling van DSVP is de grootste van onze regio, dit is zo’n 
dertig jaar geleden allemaal opgezet. Een aantal weken geleden is de 
MO17 Nederlands kampioen geworden. En er zijn speelsters die bin-
nenkort vertrekken naar Ajax en ADO. Dit geeft aan wat voor een ni-
veau de DSVP-meisjes hebben. Van jongs af aan komen ze al naar de 
Groene Wijdte om zich hier te ontwikkelen en plezier te maken. Voor 
dit artikel is een interview gehouden met vier meiden van de Jongens 
onder 8 (JO8) en de Meisjes onder 10 (MO10) van DSVP.

‘Stomme’ sport
Lisa, Vajèn, Bodien en Liselotte wer-
den samen geïnterviewd, de één vond 
het wat spannender dan de ander, 
maar als het over voetbal ging waren 
ze alle vier erg enthousiast. Lisa en 
Bodien spelen in de JO8, Liselotte is 
keepster en speelt met Vajèn in de 
MO10. Ze vinden voetbal erg leuk, 
omdat ze lekker kunnen rennen, je 
wordt er fit van, het is gezellig en 
naast het voetballen worden er veel 
leuke activiteiten georganiseerd. Op 

de vraag waarom ze niet voor een 
sport als hockey hebben gekozen, 
wordt er gelijk fel gereageerd dat dat 
‘stomme’ sport is.

Complimentje
De meiden vinden het heel leuk dat 
er bij DSVP zoveel meidenteams zijn, 
want ‘ze hoeven hier niet per se met 
jongens te spelen’. Lisa vindt het juist 
leuk om met jongens samen te spelen, 
ze is namelijk spits in een team met 
jongens en er wordt best vaak naar 

haar gepasst. Ze heeft laatst zelfs een 
compliment gekregen van een meisje 
uit een hoger team dat ze goed bezig 
is, dat vond Lisa erg leuk. 

Zin in officiële wedstrijden
Ondanks de coronaperiode vonden de 
meiden het afgelopen jaar erg leuk bij 
DSVP. Mede dankzij de trainsters/ou-
ders Brigitte, Monika en Monique die 
veel leuke activiteiten en trainingen 
organiseerden. Ook was er genoeg 
strijd, want op de zaterdagen waren 
er allemaal onderlinge toernooien die 
werden gespeeld. Maar ze hebben wel 

weer zin om komend seizoen officiële 
wedstrijden te spelen.

Grote voorbeeld
Bodien wil later heel graag bij de 
Leeuwinnen voetballen en de andere 
meiden sluiten zich hier bij aan. Hun 
grote voorbeeld is Lieke Martens, 
ondanks de gemiste penalty tegen 
Amerika op de Olympische Spelen. 
Ook Vivianne Miedema is een lieve-
ling van de meiden. Aan hun inzet zal 
het niet liggen, want ze voetballen 
in hun vrije tijd heel veel. Liselotte 
traint zelfs een keer extra op zon-

dagochtend bij Koos Brochard, de 
keeperstrainer van STIP. 

Plezier allerbelangrijkste
Ook hebben er een aantal meiden 
meegedaan met Procamp, het was een 
leuke en leerzame ervaring. Ze hopen 
volgend seizoen dat er nog meer mei-
den zullen meedoen. De meiden kij-
ken op naar de teams boven hen die 
het zo goed doen en later willen ze ook 
dat niveau halen. Maar wat ze het al-
lerbelangrijkste vinden aan voetbal, is 
plezier hebben en dan ben je op DSVP 
aan het juiste adres. 

Even gek doen voor de foto, want: ‘Plezier is het allerbelangrijkste’.

Vajèn, Lisa, Bodien en Liselotte willen net zo goed worden als Lieke Martens.
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Sabine Zondag�/�Hazelaarplein 1 // Pijnacker // T: 015 3694983

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

Vanaf nu bij 
PLUS Sabine Zondag 
vers belegde broodjes!
       Écht vers uit eigen keuken 
         Rijkelijk belegd
          Klaar terwijl je wacht
  
Onze broodjes zijn écht vers belegd, het zijn de allerlekkerste broodjes van Pijnacker! Wij maken gebruik van de beste 
ingrediënten en stellen je broodje samen terwijl je wacht. De broodjes worden in onze winkel vers gebakken en wij maken 
veel ingrediënten zelf in onze eigen KEUKEN VAN PIJNACKER. Bijvoorbeeld de huisgemaakte fi let americain van onze 
kwaliteitsslager Peter Assenberg en de beroemde kipsaté van onze chef-kok Jan Bos uit DE KEUKEN VAN PIJNACKER. 

Broodjes worden klaargemaaktterwijl je wacht!

V
ER

S

BELEGDE BROODJES

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

      samen  
bouwen
       aan succes

Of het nu gaat om het bouwen van een huis of om een  
topprestatie leveren, succes behaal je samen.  

Wij wensen DSVP heel veel succes het komende seizoen!

Heulweg 12 Pijnacker  |  015 369 40 40  |  info@meerbouw.nl  |  meerbouw.nl 

NIEUWBOUW
Van plan om een eigen huis te laten bouwen? Of een bedrijfspand?  

Wij zijn gespecialiseerd in nieuwbouw van huizen en kantoorpanden  
in de breedste zin van het woord.

AANBOUW & VERBOUW
Van een nieuwe dakkapel tot volledige verbouwing van een bedrijfspand 

en van het maken van een terrasoverkapping tot  
vernieuwing van keuken of sanitair.

ONDERHOUD & RENOVATIE
Voor al het denkbare onderhoud en renovatie van uw woning  

of bedrijfspand bent u ons aan het juiste adres.

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

VOOR 
ALLE 
AUTO
MERKEN CARTEAM

 AUTOBEDRIJF
HARTEVELD

CARTEAM HARTEVELD
PIJNACKER

Delftsestraatweg 26C |  2641 NB Pijnacker |  www.autobedrijfharteveld.nl
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Roosje en Hannah Hofland zijn twee zussen die zes jaar geleden 
samen hebben gekozen voor het voetballen en tegelijk ook hebben 
gekozen voor het keepersvak. En dat was voor beiden een goede 
keuze. Roosje (16): ‘Het gevoel om een bal te stoppen vind ik heerlijk. 
En het is stiekem best heel lekker om het teleurgestelde hoofd van 
de tegenstander te zien wiens schot ik uit de goal heb weten te hou-
den.’ Hannah (18): ‘Ik vind het ook supergaaf om een bal te stoppen. 
Ook is het echt leuk ieder seizoen weer te zien dat je dingen die je 
daarvoor niet kon, nu wel kan.’ Ondertussen worden de meiden zeer 
gewaardeerd voor hun vakmanschap, beide meiden keepen op een 
hoog niveau.

Gevoel van druk
De gedachte dat je bij een misrekening  
wel eens een tegendoelpunt om je oren 
kan krijgen, speelt altijd wel een rol. 
Hannah: ‘Dit geeft zeker een gevoel 
van druk. Het blijft denk ik altijd wel 
een beetje in je hoofd zitten. Als keeper 
voel ik me dan ook vaak schuldig als 
er een tegendoelpunt wordt gemaakt. 
Maar mijn team zegt altijd ‘Hannah, er 
zijn nog 10 speelsters voor je die hem 
ook tegen hadden kunnen houden’. 
Roosje: ‘Ja tuurlijk, je wil altijd pro-
beren de nul te houden. Als het team 
een goede wedstijd speelt, maar het ge-
woon niet lukt om te scoren, dan heb ik 
wel vaak een gevoel van druk, want wat 
als de tegenstander dan één kans krijgt 
en die gaat erin gaat door een blunder, 
dan zit je wel met een schuldgevoel.’

Maar 5x aangeraakt
Niet iedere wedstrijd is even spannend 
voor de meiden. Het kan soms voorko-
men dat de bal de hele wedstrijd hele-
maal niet binnen het zestienmeterge-
bied van je eigen team komt. Beiden 
hebben dan ook weleens een wedstrijd 
gehad waarbij ze de bal niet meer dan 
5 keer hebben aangeraakt! Roosje: 
‘Na een wedstrijd waar ons team veel 
doelpunten had gescoord ben ik naar 
de keepster van de tegenstander ge-
lopen om te zeggen dat ze echt heel 
goed heeft staan keepen ondanks die 
uitslag. Ik zag aan haar dat ze het fijn 
vond om dat te horen. Als keeper weet 
je hoe het voelt om na zo’n uitslag het 
veld te verlaten dus voelde het goed om 
dat even te benoemen.’

Cillessen, Ter Stegen en Ederson
De meiden kijken ook naar keepers 
in de professionele competities. Voor 
Hannah zijn Jasper Cillessen en Marc-
André ter Stegen goede voorbeelden: 
‘Die hebben beiden een verre uittrap 
waar ik zeker nog van kan leren!’ Roos-
je ziet dat iedere keeper een eigen stijl 
heeft. ‘Ik kijk hoe andere keepers han-
delen in een bepaalde situatie. Daar 

kan ik weer van leren. Bijvoorbeeld 
Ederson, die heeft een verre precieze 
uittrap, dat is weer leuk om te kijken 
hoe hij dat doet.’ Je kunt jezelf blijven 
ontwikkelen als keeper, dus ben je net 
zoals een veldspeler, nooit uitgeleerd. 

Profclub
Hannah denkt dat ze het keepen al-
tijd leuk blijft vinden. ‘Ik hoop in de 

toekomst vooral op nog veel keepers-
jaren, met een gezellig team en nog 
veel leermomenten op het gebied van 
keepen!’ 
Ook Roosje denkt altijd plezier te 
zullen houden in het keepen. ‘In de 
toekomst zou het mij heel tof lijken 
om te keepen bij een profclub en mis-
schien zelfs bij het Nederlands vrou-
wenelftal!’

Het vrouwenvoetbal groeit en 
bloeit in Nederland. Niet in de 
laatste plaats door de successen 
van de Oranje Leeuwinnen. Veel 
meiden raken hierdoor enthou-
siast om ook te gaan voetballen. 
Meisjes en vrouwen doen er 
steeds meer toe bij de vereni-
gingen.

Cliff van Deelen is komend seizoen de 
hoofdtrainer van de teams Meiden on-
der de 15 jaar. Sinds 2019 is Cliff actief 
als hoofdtrainer bij DSVP, eerst bij de 

Meiden onder de 13 jaar, nu gaat hij een 
stapje hoger. Als voetballer is Cliff ac-
tief geweest bij RVC/Rijswijk en ADO. 
Zijn ervaring in het trainersvak heeft 
hij opgedaan bij RKDEO toen het team 
van zijn toen 5-jarige dochter een trai-
ner zocht. Bij deze club uit Nootdorp 
is hij 3 jaar trainer geweest. 

Onderling spelen
Het afgelopen seizoen is er van voet-
ballen tegen andere verenigingen niet 
veel terecht gekomen door de corona-
perikelen. Bij DSVP had men er wat op 
gevonden; onderlinge wedstrijden en 
toernooitjes tussen de meidenteams 
en jongensteams. Hoewel dit een groot 

succes bleek, kan er het komende sei-
zoen hopelijk weer ‘gewoon’ gevoet-
bald worden zoals voor de coronapan-
demie.

Ware voetbalsterren
De teams waarmee Cliff het komende 
seizoen de strijd gaat aanbinden met 
andere verenigingen zijn drie elftallen: 
een team met meiden onder de 14 jaar 
en twee teams met meiden onder de 
15 jaar. Er zit in deze leeftijdscategorie 
veel potentie, talenten die kunnen uit-
groeien tot ware voetbalsterren.
Het vooruitzicht is dat het team MO14 
gaat spelen in de 1e of 2e klasse in de 
jongenscompetitie, het selectieteam 
MO15 in de Hoofdklasse Meisjes en 
het tweede MO15 team in de 1e of 2e 
klasse Meisjes.

Boeiende trainingen
De trainingen die Cliff verzorgt kun-

nen rekenen op veel enthousiasme bij 
de speelsters. De oefeningen vragen 
zowel inzet als inzicht in spelcombi-
naties van de speelsters. Door fanatiek 
en afwisselend te trainen wordt voor-
komen dat de trainingen routinematig 
worden afgewerkt. Door regelmatig 
nieuwe onderdelen toe te voegen blij-
ven de trainingen boeiend.

Hoog niveau
Het verschil tussen meisjes en jon-
gens in het veld wordt steeds kleiner. 
In wedstrijden tegen jongensteams 
blijken meisjes steeds weerbaarder en 
kunnen zij op hun niveau vaak suc-
cesvol zijn.
Meisjes starten steeds jonger met voet-
ballen, waardoor ze zich kunnen ont-
wikkelen tot volwaardige voetbalsters. 
Die ontwikkeling kan niet zonder stu-
ring door vakkundige trainers. Zie de 
groep van Cliff, hij heeft de beschik-

king over 5 trainers, waardoor hij in 
staat is het niveau van de trainingen 
hoog te houden.

De professionalisering van trainers en 
trainingen zet zich ook door bij DSVP 
Vrouwen en Meiden. Met een eigen 
technisch coördinator is de continuï-
teit van kwaliteit bij het trainerskorps 
verzekerd.

‘Keepen is leuker dan je denkt’

Meiden klaar voor nieuwe successen

Zussen Roosje en Hannah: ‘Keepen is leuk!’

Hannah: ‘Leren van Jasper Cillessen en Marc-André ter Stegen’ Roosje: ‘Het gevoel om een bal te stoppen is heerlijk.’

Cliff spreekt zijn speelsters toe in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Met de MO11 won Cliff van Deelen (staand rechts) in 2019 het Haaglanden Toernooi.
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Weer de wei in! Ja, het kon en mocht weer! Toen in juni 
duidelijk werd dat sporten in teams 

voor iedereen weer toegestaan werd, 
organiseerde DSVP het Jan Bloemen 
Onderling Toernooi (JBOT). Dit is een 

toernooi waarin alle voetballers vanaf 
17 jaar door elkaar worden gehusseld 

en onderling tegen elkaar spelen. 
Doorgaans de afsluiting van het seizoen, 
nu op 26 juni een heerlijke hernieuwde 

kennismaking met het voetbal en 
met elkaar. De teams werden, 

natuurlijk, vernoemd naar deelnemers 
aan het EK-voetbal.

Weer de wei in!
toernooi waarin alle voetballers vanaf 
17 jaar door elkaar worden gehusseld 

Doorgaans de afsluiting van het seizoen, 
nu op 26 juni een heerlijke hernieuwde 

natuurlijk, vernoemd naar deelnemers 
aan het EK-voetbal.

BelgieBelgie
EngelandEngeland

FrankrijkFrankrijk

ItalieItalie

OrganisatieOrganisatie

OostenrijkOostenrijk

PortugalPortugal

ZwedenZweden

FinlandFinland

NederlandNederland RuslandRusland

SpanjeSpanje

PolenPolen

WalesWales

TurkijeTurkije
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 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

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

bestelling@bakkerijrijnbeek.nl

WWW.BELTONA.COM BELTONASPORTS

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.

www.telstarmediacentrum.nl
De Lokale Verbinder

Als lokale verbinder helpen wij graag mee 
met het bereiken van jouw doelen!

In deze tijd, van een snel veranderend medialandschap, wordt online marketing steeds 

belangrijker. Wij zijn de helpende partij voor alle lokale media en marketing. Door middel van 

onze sterke nieuwsmerken, lokale contacten en kennis op het gebied van (lokale) marketing, 

zorgen wij voor het contact tussen het lokale bedrijfs- en verenigingsleven en hun doelgroep.

Wij brengen lokaal nieuws dicht bij de mens en zijn de schakel tussen consument en ondernemer. 

Als uitgever van huis-aan-huisbladen én multifunctionele organisatie met servicediensten op het 

gebied van media en marketing, brengen wij lokale belanghebbenden met elkaar in verbinding.

Voor alle diensten één partner, goede service en één factuur! 

Wij zijn de schakel tussen 
jou en je doelgroep!
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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
Berg Films
BHV Nederland
Bloemendaal schoenen
Bloemendaal Ruigrok
Brandenburg Accountants
Beltona
Blijleven
Bolt Finance
Bolt Interior Design
Koos Brochard 

Onderhoudsbedrijf

v.d. Berg RoseS
E. van Laar beheer BV
Café de Guyter
Cafe m’n Broer 
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
Erasmus MC
Fejece
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
Jan Groen tegels
Janssen Pers
Janssen Riotech Randstad 

BV
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
Mawold Holding BV
Meerbouw aannemersbedrijf
MJ Administraties
Modality
Montera
Modus consultancy
MSIT Services BV
Nivo Keukens
NoRisk Parking BV
Onderhoudsbedrijf F.P.Jonk
Ooms Lansingerland
Oostland
Optieker keizershof
Oudshoorn Teksten
OBS Constructie BV
Loodgietersbedrijf van Niel
Notenboom Beton

Optiek Leezer
Pannenkoek Saloon Howdy’s
Piet Bok
Post Makelaardij BV
Radio Fortuin 
Renewi
Rijnbeek brood
W Ripping grondwerken 
Rob Kaptein, schilderwerk
Rozenburg Kassenbouw
PLUS Sabine Zondag
Saniton BV
Schotte aannemersbedrijf 
Seven Days the Art of Living
SimplyCool
de Soete Suikerbol
Smederij Bitter
SNS bank
SolSolutions
Spurt BV 
SSC de Leeuwenhoek BV
v.d. Stoep assurantiën
Stichting kabeltelevisie 

Pijnacker

SVR Loonbedrijf 
T K Timmerwerken
Transport Kamps
Telstar media groep
Theokrens and Company BV
Thermo electra
The way of Live
Telstar Uitgeverij
Telstar-Online.nl
Tout le Monde
Toyota Pluym
Treon Bouw
Vivandes Holding BV
M van der Vliet
Verbakel gasservice
Veiligheidsinstituut
Velux electrotechniek
Verboon Compressoren
Verkeersschool van Buuren
Veronica
Wendy’s Style
Wijtman tweewielers
Zwatra transporten

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 Goedkoop bouwmaterialen

Van Atten

De businessclubleden en sponsors 
van Voetbalvereniging DSVP
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