
Voorzitter Peter de Jong van DSVP
kijkt terug en blikt vooruit. 

Hoe kijk je terug op het afgelopen 
seizoen?
‘Door corona was het wederom een 
raar seizoen. Konden de competities 
de vorige twee seizoenen niet worden 
uitgespeeld, dit seizoen kon dit geluk-
kig wel maar niet volgens planning. 
Dit was ook lang onzeker. Boven-
dien waren de coronaregels in 2020 
en het eerste deel van 2021 duidelijk 
en hield iedereen zich eraan. In het 
tweede deel van 2021 werden de regels 
versoepeld maar eigenlijk onmogelijk 
om uit te voeren en te handhaven. Als 
eindverantwoordelijke voor de DSVP-
organisatie heb ik deze periode als 
heel vervelend ervaren.’

Hoe gaat het met DSVP? Corona heeft 
een grote invloed op het ledenaantal en 
financiën. Daar komen nu ook de hogere 
energiekosten bij.
‘Met onze club gaat het goed. We 
hebben in de coronaperiode een 
stijging in ledenaantal gezien. Dit 
kwam omdat er veel activiteiten wa-
ren. Doordat we best groot zijn, kon-
den we interne competities en toer-
nooien organiseren. Wel moest je in 
sportkleding aankomen en in sport-
kleding weer naar huis gaan. Door 
meer leden konden we het fi nancieel 
goed bolwerken. Ook de sponsoren 
bleven ons gelukkig trouw. Ik maak 
me er wel zorgen over of COVID te-
rug gaat komen. En ik maak me ze-
ker zorgen over de stijgende lasten 
zoals inderdaad voor energie maar 

ook andere kosten. De Algemene 
Ledenvergadering heeft het bestuur 
verzocht om de contributies voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar niet te 
verhogen en daar geven we gehoor 
aan. Een hele uitdaging dus.’

Bij Mannen 1 gaan een aantal spelers 
lager voetballen. Maak jij je daar 
zorgen over?
‘Grote veranderingen zorgen altijd 
voor uitdagingen maar ik heb alle 
vertrouwen in onze nieuwe techni-
sche staf aangevoerd door Alex van 
der Harst. DSVP blijft zich richten op 
eigen talent en daar heeft Alex erva-
ring mee. Ook Vrouwen 1 heeft sinds 
vorig seizoen veel jonge speelsters. 
Ik verwacht dat zij hier dit seizoen 
profi jt van gaan hebben.’

Wat zijn de ambities van DSVP?
‘Allereerst willen we een gezellige ver-
eniging blijven met aandacht voor de 
breedtesport. En eigen spelers moe-
ten zicht hebben op het halen van 
de eerste selectie, zowel bij de man-
nen als bij de vrouwen. We zijn het 
aan onze grootte maar ook aan onze 
voetballers/sters verplicht om zo 
hoog mogelijk te voetballen. Hiervoor 
hebben we kwalitatief goede trainers 
dus we gaan onze doelen wel halen. En 
spelers gaan we niet betalen.’

Er is de laatste paar jaar veel gebeurd. 
Staan er nog meer initiatieven op de rol?
‘Inderdaad hebben we de laatste ja-
ren veel gerealiseerd: de kantine ver-
bouwd, led-verlichting in de sporthal, 
de tribune verplaatst en vernieuwd, 
enzovoorts. De gemeente heeft ook 
meegeholpen door het draaien van 
het hoofdveld en het vervangen van 
het kunstgras met daarbij het om-
zetten van de veldverlichting in led. 
Gezien de eerdergenoemde hogere 
kosten die we gaan krijgen zullen we 
zorgvuldig onze projecten moeten 
blijven kiezen, gekoppeld aan acties 
om het geld bij elkaar te krijgen. Het 
verleden heeft bewezen dat we hier 
als vereniging best goed in zijn. Moge-
lijke nieuwe projecten zijn energiebe-
sparing en opknappen kleedkamers.’

Is DSVP een veilige omgeving?
‘Ik denk het wel hoewel ik weiger te 
geloven dat er nooit iets bij DSVP 
kan gebeuren waardoor iemand zich 
minder veilig voelt. Met onze Vertrou-
wenscommissie hopen we dat leden 
een ingang hebben om ongewenst 
gedrag te melden. Verder voeren we 
al jaren een campagne die ‘Positief 
coachen’ stimuleert.’

Waarom zou je lid van DSVP worden?
‘Bekijk deze presentatiekrant en dan 
zie je waarom. Er zijn veel activiteiten 
die voor saamhorigheid zorgen. De 
sfeer bij DSVP is leuk en er wordt veel 
gesport, vaak drie keer per week. Ben 
je onlangs in Pijnacker komen wonen 
dan is het leggen van contacten via 
DSVP heel makkelijk.’

Colofon 
Deze presentatiekrant, voor het 
seizoen 2022-2023, is in opdracht 
en in samenwerking met 
DSVP, gerealiseerd door Telstar 
Uitgeverij als bijlage in de Telstar. 
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‘Het leggen van contacten via DSVP is heel gemakkelijk’. 
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Peter de Jong: ‘Er staan weer veel 
initiatieven op de rol!’

Stormschade? 
DSVP toont 
veerkracht!
Het zal je maar gebeuren. Water 
lekt de sporthal in! Drie kort na 
elkaar overtrekkende februari-
stormen sloegen een deel van de 
dakbedekking van de hal weg! 
Door slagregens stroomde ver-
volgens veel water de hal binnen. 
Om kortsluiting te voorkomen is 
snel de elektriciteit uitgeschakeld.

Toen storm en regen voorbij wa-
ren, slaagde een groep vrijwilligers 
erin om met pompen en dweilen 
het meeste water al weer snel uit 
de sporthal te krijgen. Sponsor 
Van Niel repareerde het dak en 
maakte het weer waterdicht waar-
na begonnen kon worden met het 
helemaal drogen van de muren en 
de vloer. Hoe vervelend de situatie 
ook was, prachtig om te zien hoe 
in eendrachtige samenwerking de 
problemen werden opgelost. Wat 
een veerkracht!

Nu ziet de Koos de Vrieshal er 
zowel binnen als buiten weer pico 
bello uit!

Met stijgende verbazing liet hij tot zich doordringen wat er op het bord 
stond: ‘Jan Wenteler Tribune’. Dat werd dus de naam van de tribune 
die hij zojuist had geopend! Hier had hij totaal niet op gerekend. Jan 
had gedacht dat hij, ondersteund door echtgenote Leny en sportwet-
houder Peter Hennevanger, alleen de openingshandeling zou verrichten. 
‘Veel te gek en nergens voor nodig!’, bracht hij geëmotioneerd uit. 

Lid sinds 1948
De 87-jarige Jan Wenteler is vanaf 
de oprichting in 1948 al lid van 
DSVP. Vele decennia was hij actief 
als vrijwilliger, in het bestuur en als 
PR-man. Niet voor niets was hij eer-
der al door de club gebombardeerd 
tot Lid van Verdienste en Erelid. 
En nog altijd fi etst hij elk weekend 
naar zijn cluppie. Voor de nieuwe 
tribune zijn materialen benut van 
de oude. In haar rolstoel liet Leny 
Wenteler zien dat de tribune uit-
stekend toegankelijk is voor toe-

schouwers met kinderwagens en 
mindervaliden. 

Dreunen op grondvesten
In zijn speech benadrukte Jan Wen-
teler het belang van het positief en 
sportief aanmoedigen van DSVP-
elftallen. ‘Maar doe dit wel met res-
pect voor de tegenstander’, bena-
drukte hij. Dat geldt natuurlijk ook 
op het moment dat de derby tegen 
buurvereniging Oliveo er gespeeld 
wordt. Wel zal de tribune dan dreu-
nen op zijn grondvesten!

Jan Wenteler opent Jan Wenteler Tribune



dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Ondanks coronatijd vergeet de Sint DSVP niet. Al moesten de 
Ondanks coronatijd vergeet de Sint DSVP niet. Al moesten de 

cadeautjes dan op de parkeerplaats worden uitgedeeld.
cadeautjes dan op de parkeerplaats worden uitgedeeld.

Uitleg van de grote baas is zeer welkom.
Uitleg van de grote baas is zeer welkom.

Super Voetbal Party trok veel spelers en ouders.
Super Voetbal Party trok veel spelers en ouders.

DSVP: meer dan een voetbalclub 

De meiden van DSVP op Summercap. Thema: de Olympische Spelen.De meiden van DSVP op Summercap. Thema: de Olympische Spelen.

Digitale bingo voor de jeugd. Digitale bingo voor de jeugd. 
Met mooie prijzen, die netjes werden thuisbezorgd.Met mooie prijzen, die netjes werden thuisbezorgd.

Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-
bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.

De Kaperina’s wonnen het Jan Bloemen Onderling Toernooi, het toernooi De Kaperina’s wonnen het Jan Bloemen Onderling Toernooi, het toernooi 
aan het einde van het seizoen voor alle DSVP’ers vanaf 16 jaar.aan het einde van het seizoen voor alle DSVP’ers vanaf 16 jaar.

DSVP staat er ook om bekend 
dat het naast de ‘gewone’ 
voetbalwedstrijden ook 

allerlei andere activiteiten 
organiseert. Een klein 

overzicht van activiteiten.

Veiling van bijzondere spullen, zoals deze mooie foto van Max Verstappen. 
Veiling van bijzondere spullen, zoals deze mooie foto van Max Verstappen. 

Het winnende team tijdens weekendje weg van de DSVP-veteranen.
Het winnende team tijdens weekendje weg van de DSVP-veteranen.

Een sterk bezet toernooi bij DSVP voor meiden tot 17 jaar. 
Een sterk bezet toernooi bij DSVP voor meiden tot 17 jaar. Onder andere Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag namen deel.
Onder andere Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag namen deel.

Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-
bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.

Het mocht weer en dus was er weer een geweldig DSVP-feest in de eigen sporthal. 

Het mocht weer en dus was er weer een geweldig DSVP-feest in de eigen sporthal. 
Thema: DSVP-disco, een ouderwets avondje dansen en sjansen

Thema: DSVP-disco, een ouderwets avondje dansen en sjansen

Summer Voetbal Party. Een gemengd voetbaltoernooi voor kinderen 

Summer Voetbal Party. Een gemengd voetbaltoernooi voor kinderen 

tot 12 jaar, afgewisseld met veel activiteiten voor de fun.

tot 12 jaar, afgewisseld met veel activiteiten voor de fun.

Op uitnodiging van ADO Den Haag op bezoek bij in het Cars Jeans Stadion om de vrouwen van Op uitnodiging van ADO Den Haag op bezoek bij in het Cars Jeans Stadion om de vrouwen van 
ADO Den Haag aan te moedigen. ADO Den Haag aan te moedigen. 

Jeugdspelers richtten voor het goede doel een autowasstraat in. 

Jeugdspelers richtten voor het goede doel een autowasstraat in. Bussen, tractoren, fietsen, scooters en vele auto’s werden door hen

Bussen, tractoren, fietsen, scooters en vele auto’s werden door henvakkundig onder handen genomen.
vakkundig onder handen genomen.

Presentatiekrant DSVP 2018/19Presentatiekrant DSVP 2022/23Presentatiekrant DSVP 2022/23



dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Ondanks coronatijd vergeet de Sint DSVP niet. Al moesten de 
Ondanks coronatijd vergeet de Sint DSVP niet. Al moesten de 

cadeautjes dan op de parkeerplaats worden uitgedeeld.
cadeautjes dan op de parkeerplaats worden uitgedeeld.

Uitleg van de grote baas is zeer welkom.
Uitleg van de grote baas is zeer welkom.

Super Voetbal Party trok veel spelers en ouders.
Super Voetbal Party trok veel spelers en ouders.

DSVP: meer dan een voetbalclub 

De meiden van DSVP op Summercap. Thema: de Olympische Spelen.De meiden van DSVP op Summercap. Thema: de Olympische Spelen.

Digitale bingo voor de jeugd. Digitale bingo voor de jeugd. 
Met mooie prijzen, die netjes werden thuisbezorgd.Met mooie prijzen, die netjes werden thuisbezorgd.

Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-
bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.

De Kaperina’s wonnen het Jan Bloemen Onderling Toernooi, het toernooi De Kaperina’s wonnen het Jan Bloemen Onderling Toernooi, het toernooi 
aan het einde van het seizoen voor alle DSVP’ers vanaf 16 jaar.aan het einde van het seizoen voor alle DSVP’ers vanaf 16 jaar.

DSVP staat er ook om bekend 
dat het naast de ‘gewone’ 
voetbalwedstrijden ook 

allerlei andere activiteiten 
organiseert. Een klein 

overzicht van activiteiten.

Veiling van bijzondere spullen, zoals deze mooie foto van Max Verstappen. 
Veiling van bijzondere spullen, zoals deze mooie foto van Max Verstappen. 

Het winnende team tijdens weekendje weg van de DSVP-veteranen.
Het winnende team tijdens weekendje weg van de DSVP-veteranen.

Een sterk bezet toernooi bij DSVP voor meiden tot 17 jaar. 
Een sterk bezet toernooi bij DSVP voor meiden tot 17 jaar. Onder andere Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag namen deel.
Onder andere Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag namen deel.

Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-Op Oudejaarsdag bakken DSVP-vrijwilligers olie-
bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.bollen. De opbrengsten komen de club  ten goede.

Het mocht weer en dus was er weer een geweldig DSVP-feest in de eigen sporthal. 

Het mocht weer en dus was er weer een geweldig DSVP-feest in de eigen sporthal. 
Thema: DSVP-disco, een ouderwets avondje dansen en sjansen

Thema: DSVP-disco, een ouderwets avondje dansen en sjansen

Summer Voetbal Party. Een gemengd voetbaltoernooi voor kinderen 

Summer Voetbal Party. Een gemengd voetbaltoernooi voor kinderen 

tot 12 jaar, afgewisseld met veel activiteiten voor de fun.

tot 12 jaar, afgewisseld met veel activiteiten voor de fun.

Op uitnodiging van ADO Den Haag op bezoek bij in het Cars Jeans Stadion om de vrouwen van Op uitnodiging van ADO Den Haag op bezoek bij in het Cars Jeans Stadion om de vrouwen van 
ADO Den Haag aan te moedigen. ADO Den Haag aan te moedigen. 

Jeugdspelers richtten voor het goede doel een autowasstraat in. 

Jeugdspelers richtten voor het goede doel een autowasstraat in. Bussen, tractoren, fietsen, scooters en vele auto’s werden door hen

Bussen, tractoren, fietsen, scooters en vele auto’s werden door henvakkundig onder handen genomen.
vakkundig onder handen genomen.

Presentatiekrant DSVP 2018/19Presentatiekrant DSVP 2022/23Presentatiekrant DSVP 2022/23



Presentatiekrant DSVP 2018/19Presentatiekrant DSVP 2022/23Presentatiekrant DSVP 2022/23

www.cafedumidi .nl

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

skpnet.nl
Jouw verbinding *Actievoorwaarden van toepassing

Snel, betrouwbaar en voordelig. Altijd!

Sluit nu een 2-jarig abonnement 
af en krijg 4 maanden korting en 
2 gratis wifi  repeaters*

Bel gratis 0800-2352249 of kijk op skpnet.nl

Internet en televisie via glasvezel nu ook in Nootdorp. Bij SKP kies je voor 
snel en betrouwbaar internet. Je kijkt naar een groot aanbod televisie-
zenders en pakketten in haarscherpe kwaliteit. En er is een SKP iTV app
waarmee je kunt kijken, opnemen en terugkijken waar en wanneer je wilt. 
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‘PILS: plezier, inzet, lef en je doet 
het samen’
Buiten klettert onophoudelijk een zomerse bui naar beneden, binnen waait een frisse wind. Alex van der 
Harst, DSVP’s nieuwe hoofdtrainer, is voor vrijwel niemand binnen de club een onbekende. Maar toch heeft 
hij duidelijk voor ogen hoe hij het roer op zijn eigen manier wil omgooien. 

Het is de laatste trainingsdag van het 
eerste blok van de voorbereiding. ‘Ik 
ben gewoon gestart, zonder uitleg. 
Om te kijken hoe de spelers ermee 
zouden omgaan. Maar ik denk dat ze 
inmiddels wel weten welke kant ik op 
wil’, vertelt Van der Harst. De spelers 

hebben een gevoel bij de groep gekre-
gen en gaan zo fi t de zomerstop in. 
Want ondanks dat het nog relatief 
vroeg in de zomer is, moet er hard 
getraind worden. ‘Nou ja, ik vond het 
nog meevallen. Maar er schoten al 
jongens in de kramp.’ 

Sterke competitie
Het is een bewuste keuze, want 
Van der Harst mikt zo op een con-
ditionele voorsprong of inhaalslag. 
Een aantal ervaren spelers heeft 
besloten lager te gaan voetballen, 
waardoor hij met een overwegend 

jonge groep aan de slag moet. En er 
is nog best wat werk aan de winkel 
om hen klaar te stomen voor een 
sterke competitie met verzwaarde 
degradatie. ‘Het is een uitdaging, 
maar dat is juist het leuke ervan. 
Ik kan nu gaan opbouwen. Ik kom 
uit de jeugd hier, dus ik ken een 
hele hoop jongens en ik ben ervan 
overtuigd dat we een goede jeugd 
hebben. Je kan met een jonge groep 
ook heel anders spelen, dat heb ik 
al helemaal in mijn hoofd zitten.’ 

Rechterhand Sjaak Polak
Van der Harst loopt al dertien jaar 
bij DSVP rond. Eerst als betrokken 
ouder, daarna als jeugdtrainer, co-
ordinator en uiteindelijk assistent-
trainer bij het eerste elftal. Maar 
ondanks dat hij al vier jaar werkte 
aan de zijde van de inmiddels naar 
Maasdijk vertrokken Dennis van 
den Steen en de afgelopen jaren 
zijn UEFA B-diploma haalde, was 
het geen vanzelfsprekende keuze 
dat hij nu hoofdtrainer zou worden. 
Van der Harst was ook al zes jaar 
actief als assistent bij het vrouwen-
team van ADO Den Haag, eerst on-
der Arend Regeer en later als rech-
terhand van Sjaak Polak. ‘Sjaak en 
ik zijn goede maatjes geworden en 
dan is het best lastig om te bepalen 
wat je gaat doen. Wat de doorslag 
heeft gegeven, is de rust die ik no-
dig had in mijn werk, gezin en het 
voetbal. Maar eigenlijk heb ik altijd 
gezegd: laat mij lekker deze rol hou-
den, die vind ik heerlijk.’ 

Veel beweging en energie
Tegelijkertijd kriebelde het ook 
om op eigen benen te staan. En 

lonkte de uitdaging om het met 
een sterk verjongde selectie an-
ders te gaan doen dan zijn voor-
ganger aan wiens zijde hij jaren-
lang werkte. Hoe? ‘Ik gebruik altijd 
het woord pils. Dat is natuurlijk de 
derde helft’, grijnst Van der Harst, 
terwijl zijn ogen even richting de 
bar glijden. ‘Nee, die letters staan 
voor iets en dat is belangrijk voor 
de groep: plezier, inzet, lef en je 
doet het samen. 

Ik wil agressiviteit in het veld zien, 
we gaan niet achteruitlopen. Druk 
zetten, jagen: we willen de bal zo 
snel mogelijk terug hebben. Je 
hebt de bal nodig om te scoren en 
we zitten op voetbal, dus ik wil zo 
min mogelijk tennis kijken. Over 
de grond voetballen met veel be-
weging, energie tonen en lol heb-
ben met elkaar.’ 

Eer
‘Het is een motivatie en een eer om 
bij mijn cluppie de hoofdmacht te 
mogen trainen’, benadrukt Van der 
Harst, die met John Brederode een 
bekend DSVP-gezicht als assistent 
krijgt. ‘Hij is wat meer behoudend, 
denkt na. Ik ben impulsief, dus hij 
moet ervoor zorgen dat ik mijn 
plan met verstand ga uitvoeren.’ 

De regen blijft met bakken uit de 
hemel vallen, ook als de aanvangs-
tijd van de training nadert. ‘Nee, 
dat is niet zo lekker om training in 
te geven.’ Maar vrijwel direct maakt 
chagrijn over het weer plaats voor 
een glimlach. ‘Dit is gewoon ontzet-
tend leuk. Ik heb er enorm veel zin, 
echt enorm veel zin in.’  

Alex van der Harst: ‘Een motivatie en een eer om bij mijn cluppie de hoofdmacht te mogen trainen’.
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Een greep uit de selectie van DSVP: 

Achterste rij van links naar rechts:
Eva, Ton, Wilco, Robin, Tosh, Cedric, Tim, Luuk en Robin  

Middelste rij: 
Bert, Matthijs, Yasien, Nick, Björn, Tom, Nick, Remco, Franco, Alex en John

Voorste rij: Owen, Rick, Orlando, Bryce, Bas en Kevin

Selectie mannen
Hoofdsponsor

Indeling 3e klasse C 

Ariston’80  Delft
Charlois, sv  Rotterdam
CKC  Rotterdam
CVC Reeuwijk  Reeuwijk
DHL  Delft
DSVP  Pijnacker
FC IJsselmonde  Rotterdam

LMO  Rotterdam
Maense, FC  Rotterdam
Oliveo  Pijnacker
SEP  Delft
Soccer Boys  Bleiswijk
VVOR  Rotterdam
Zwarte Pijl  Rotterdam
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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 

      samen  
bouwen
      aan succes

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

“We gaan er dit jaar wéér voor!”

sponsorbuspijnacker.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

Noordeindseweg 52c, 2645 BC Delfgauw
Telefoon: 015 364 0419
Mobiel: 06 51050063
email: acc.brandenburg@planet.nl
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Fabienne (Vrouwen 1/2) en Roxanne van Wijk (MO17-1), zussen
Fabienne (Vrouwen 1/2) en Roxanne van Wijk (MO17-1), zussen

Familieclub in beeld DSVP is een voetbalclub met veel gezelligheid én 
een grote verbondenheid. Een echte familieclub 

dus. Ook letterlijk, want er zijn heel wat 
familierelaties binnen de club. Hoffotograaf 

Lenie Kaptein brengt enkele daarvan in beeld. 

Albert (achterste rij, Trimclub), Kevin, Dennis en Tony (middelste rij,

Albert (achterste rij, Trimclub), Kevin, Dennis en Tony (middelste rij,

DSVP 3) en Silvano Roepman (JO14-1JM), (groot)vader, zonen, 

DSVP 3) en Silvano Roepman (JO14-1JM), (groot)vader, zonen, 

broers en vader en (klein)zoon en neef
broers en vader en (klein)zoon en neef

Lisanne (Vrouwen 3) en John van der Eijk (DSVP 35+ 1), partners
Lisanne (Vrouwen 3) en John van der Eijk (DSVP 35+ 1), partners

Piet (Lid van Verdienste), Saar (MO11-2) en Bart Kaptein
Piet (Lid van Verdienste), Saar (MO11-2) en Bart Kaptein(scheidsrechter), (groot)vader, (klein)dochter en zoon/vader
(scheidsrechter), (groot)vader, (klein)dochter en zoon/vader

Kars (JO16-2), Berend (DSVP 7 x 7) en Roan Hofman (JO19-1),Kars (JO16-2), Berend (DSVP 7 x 7) en Roan Hofman (JO19-1),
vader en zonen/broersvader en zonen/broers

Stefan en Dennis van der Voort, broers en zaalvoetballers
Stefan en Dennis van der Voort, broers en zaalvoetballers

Mara (MO13-4), Timo (DSVP 6) en Nils Pragt (JO14-3), 
Mara (MO13-4), Timo (DSVP 6) en Nils Pragt (JO14-3), 

dochter/zus, vader en zoon/broer
dochter/zus, vader en zoon/broer

Corné (JO15-1), David (JO14-3), Ruben (JO14-3) en Jaap de Rijke 
Corné (JO15-1), David (JO14-3), Ruben (JO14-3) en Jaap de Rijke 

(scheidsrechter), vader, zonen en broers(scheidsrechter), vader, zonen en broers
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‘We willen naar de eerste klasse, 
dat is belangrijk’
Een verkeerd gekozen telefoonnummer plaveide voor Thijs van Leen geheel toevallig de weg naar DSVP. Maar 
na inmiddels twee jaar voelt de assistent-trainer van Vrouwen 1 zich in Pijnacker als een vis in het water. 
‘Men waardeert me en ik heb het prima naar mijn zin. Ik vind het heerlijk hier rond te lopen.’ 

Eigenlijk was het de bedoeling 
dat Van Leen (57) een Michel van 
DWO - de club waar hij achttien 
jaar trainer was en de laatste 
vier jaar de Vrouwen 1 onder zijn 
hoede had - aan de lijn zou krij-
gen. ‘Dus ik zat in mijn telefoon 

te zoeken en drukte op de eerste 
de beste Michel. Toen kreeg ik 
Michel Eijkelhoff  aan de lijn, die 
zegt: ‘Th ijs! Hoe is het met je?’ Ik 
moest hem helemaal niet hebben, 
joh. Maar we raakten aan de praat 
en hij vroeg of hij mijn telefoon-

nummer aan iemand mocht geven. 
Nou, prima.’ 

Erhard? Van DSVP?
Zo gezegd, zo gedaan, en vier da-
gen later rinkelde de telefoon van 
Van Leen. Erhard Soeterbroek 

aan de andere kant van de lijn, 
bij DSVP bestuurslid technische 
zaken meisjes/vrouwen. ‘Ik zei: 
Erhard? Van DSVP? 

Het duurde even voor het lampje 
ging branden. Maar nadat hij ver-
telde dat hij mijn nummer van 
Michel had, had ik het door. Ik 
ben drie dagen later bij hem thuis 
geweest, we hebben een tijd zit-
ten praten en toen leek het me wel 
wat om bij DSVP de MO19 te gaan 
trainen.’ 

Even wennen 
Dus veranderde het plan van Van 
Leen: hij werd niet zoals gepland 
de trainer van de JO13 van DWO, 
maar maakte de overstap naar de 
MO19 van DSVP. Van Leen trainde 
bij DWO aanvankelijk verschil-
lende jongensteams, maar liet zich 
uiteindelijk overhalen om het eer-
ste vrouwenteam onder zijn hoe-
de te nemen. ‘Dat was best even 
wennen. Het is eigenlijk net hoe je 
met je dochter omgaat. Je krijgt er 
vijftien of zestien dochters bij, zo 
moet je het zien.’ 

Samenspraak
Nadat Van Leen een jaar de MO19 
had getraind, benaderde Wesley de 
Ruiter hem een jaar geleden om aan 
zijn zijde bij de Vrouwen 1 te ko-
men werken. ‘Tweede trainer, as-
sistent. Geef het een woordje, het 
maakt mij niet uit’, lacht Van Leen 
over zijn functieomschrijving. ‘Ik 
heb daar wel even over getwijfeld, 
want je gaat toch van hoofdtrainer 
naar assistent. Maar het is eigen-
lijk wel relaxed, ik heb wat minder 

verantwoordelijkheden. We doen 
alles in samenspraak, we hebben 
duidelijke afspraken gemaakt en 
het in een vat gegoten. Ik schik me 
in mijn rol, doe mijn ding, voel me 
daar prettig bij en die meiden zijn 
blij dat ik erbij ben. 

Door de samenwerking met Wes 
heb ik veel geleerd: een andere kijk 
op voetbal, over speelwijze en de 
wedstrijdbespreking, in de om-
gang met de speelsters.’ 

Leuke en ambitieuze groep
De staf is deze zomer verder aange-
vuld en er staat in de woorden van 
Van Leen een leuke, ambitieuze 
groep, met meiden die ervoor wil-
len gaan en stonden te trappelen 
om nu weer te beginnen. ‘Ik heb er 
heel veel zin in, we gaan proberen 
om het niveau wat omhoog te krij-
gen. En we willen naar de eerste 
klasse, dat is belangrijk. Dan wordt 
de aantrekkingskracht van de club 
ook weer groter. Soms lijkt het hier 
al een beetje op topsport.’ 

Vol verrassingen
Voorlopig hoeft Van Leen dus nog 
niet weg bij DSVP. Wat begon als 
iets verfrissends, is inmiddels vol-
ledig vertrouwd gaan voelen. ‘Ze 
zijn blij dat ik hier rondloop, ik 
doe best veel. En die waardering 
is belangrijk. Ik kom lekker op het 
fi etsje vanuit Zoetermeer. Nee, ik 
heb het enorm naar mijn zin.’ En 
dat allemaal dankzij een verkeerd 
gekozen telefoonnummer. ‘Zo zie 
je maar: het leven zit vol verras-
singen. Anders was ik hier waar-
schijnlijk nooit geweest.’ 

Assistent-trainer Thijs van Leen: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin, en dat allemaal dankzij een verkeerd gekozen telefoonnummer.’

dsvpvoetbal DSVP Pijnacker DSVP_Pijnacker dsvp pijnacker

Een greep uit de vrouwen selectie van DSVP: 

Achterste rij:
Femme, Aisha, Sita, Lisa, Tessa, Luna, Iris, Roosje, Emma, Ilaya, Isabelle, Vita.   

Voorste rij: 
Tinke, Kiki, Carmen, Nienke, Felice, Geena, Danique, Stella, Romy, Bo, Bente en Britt

Selectie vrouwen
Hoofdsponsor

Indeling 2e klasse B

ARC VR1 Alphen aan den Rijn
Die Haghe VR1 Den Haag
DSVP VR1 Pijnacker
Foreholte VR1 Voorhout
Forum Sport VR1 Voorburg
IFC VR1 Hendrik-Ido-Ambacht

Maense, FC VR1 Rotterdam
Real Sranang sv. VR1 Amsterdam
RKAVV VR1 Leidschendam
Spirit VR1 Ouderkerk a/d IJssel
UVS VR1 Leiden
VEP VR1 Woerden
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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

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

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!

Dinsdag t/m zondag 

geopend voor: 

DINER BORRELEN

TERRAS FEESTJES

Borrel? Verjaardag? 
Receptie? 

Of gewoon wat te 
vieren? VIER HET IN 

ONZE SKIHUT

Vraag naar onze 
mogelijkheden (geen 

kosten voor de zaalhuur)

Reserveren via: 015 3696117

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

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

Mobiele luchtkoelers

Mobiele luchtkoelers

Mobiele luchtkoelers

De oplossing tegen warmte in uw 
bedrijfsruimte. Eff ecti ef, betaalbaar 

en energiezuinig koelen van grote ruimtes.

www.simplycool.nl – 06-46085777
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Parade der kampioenen In het vorige seizoen 
kon DSVP de volgende 
kampioenen huldigen.

Vrouwen 3 - Kampioen 4e klasse
20 wedstrijden gespeeld, 18 gewonnen, 2 verloren, 135 doelpunten voor, 31 doelpunten tegen. Grootste overwinning: 13-0, tegen Zestienhoven.

Meisjes onder 13-2 - Kampioen 2e klasse
10 wedstrijden gespeeld, 9 gewonnen, 1 verloren. 74 doelpunten voor,

12 tegen. Grootste overwinningen: 10-0, tegen Lyra en RKDEO.

Jongens onder 12-1 (gemengd team) - Kampioen 1e klasse

8 wedstrijden gespeeld, 6 gewonnen, één gelijk, één verloren, 

34 doelpunten voor, 19 tegen. Grootste overwinning: 9-2, tegen DHC.

Jongens onder 9-1 - Geen ‘officiële’ kampioen, omdat de voetbalbond in deze leeftijdscategorie de stand niet bijhoudt. Maar deze jongens eindigden wel als eerste in de hoofdklasse, een mooie prestatie!

Meisjes onder 17-1 - Kampioen 4e divisie Zuid
21 wedstrijden gespeeld, 15 gewonnen, 3 gelijk, 3 verloren, 69 doelpunten voor, 26 tegen. Grootste overwinning: 8-1, tegen OJC Rosmalen.



Presentatiekrant DSVP 2018/19Presentatiekrant DSVP 2022/23Presentatiekrant DSVP 2022/23

Hij kwam, zag en won een beetje. Na drie seizoenen neemt Dennis van den Steen afscheid als trainer van 
DSVP mannen 1. Maar bij DSVP zullen ze hem zeker blijven zien, want hij blijft betrokken bij het jeugdteam 
van zijn eigen zoon. Dennis blikt terug in 8 citaten.

1.  Mijn ervaring bij DSVP? Een 
goede organisatie en een 
goede samenwerking met de 
staf, de spelers en met goede 
steun vanuit de technische 
commissie en het bestuur. 
Daaruit bleek het vertrou-
wen in mij en ons als staf. 
Dat ervaarde ik als leuk en 
constructief. 

2.  DSVP staat vooral bekend 
als een sociale, leuke en ge-
zellige vereniging die ook 
sportief wel het hoogste wil 
bereiken maar binnen de ge-
geven kaders. Ik wist waar ik 
aan begon en dit past ook bij 
mij. Daardoor blijf ik de ko-
mende jaren ook bij de jeugd 
betrokken en blijf ik op de 
club komen.

3.  Mijn overtuiging toen ik 
bij DSVP kwam: er moest 
meer uit te halen zijn.  We 
kregen ook nog eens aanvul-
ling van spelers en konden 
onze gewenste 3-4-3 opstel-
ling spelen. We hadden een 
superjaar, werden periode-
kampioen, stonden tweede 
in de competitie, maar door 
corona werden de competi-
ties niet afgemaakt.

4.  Wat we dit jaar echt behaald 
hebben is het verjongen van 
het eerste team. Bauke, Ya-
sien, Luuk, Joey en Bryce 
hebben het afgelopen sei-
zoen regelmatig gevoetbald 
in DSVP 1. Hun toekomst 
lijkt toch echt ook in het 
eerste te liggen. Ook Tom, de 
2e keeper, is echt gegroeid en 
dat geldt ook voor aanvoer-
der Franco, een echte leider 
die anderen in het veld mo-
tiveert en stimuleert.

5.  Ik vind het heel mooi dat 
DSVP niet afhankelijk is 
geworden van het betalen 
van spelers. Zo krijg je spe-
lers die met passie voor hun 
team, met hun teamgenoten 
en voor hun cluppie een rol 
willen en kunnen invullen, 
wel vind ik dat spelers die 
ook nog eens een trainers-
functie hebben op de een of 
andere manier beter beloond 
kunnen worden. 

6.  De afgelopen (corona) jaren 
is er gebouwd aan faciliteiten 
en ik zou zeggen ga nu echt 
verder bouwen aan het kwali-
tatief groeien en leren van de 
onderbouw, daar begint het. 

In de coronatijd is hier veel tijd 
gestoken in de mini’s, gelukkig 
hebben veel trainers en ikzelf 
dit opgepakt. Ik was zo gek dat 
ik ging fl yeren en de jeugd op 
school aan ging spreken om lek-
ker te komen trainen en vooral 
hun vriendje mee te nemen. 

7.  Wat ik echt heel mooi vind 
en wellicht ook uitzonderlijk 
is hoeveel passie er bij de vrij-
willigers is, het is echt zo mooi 
dat er bijvoorbeeld een tribune 
binnen een jaar wordt gesloopt 
en een betere en mooiere tri-
bune is opgebouwd door een 
groep mannen die hun hart 
hier hebben liggen. Dat is echt 
heel mooi aan deze club. 

8.  Waarom ik vertrek? Na 3,5 jaar 
heb ik nog steeds ambitie. Het 
is mooi om op het punt stop-
pen dat ik zelf kan bepalen, 
met mooie resultaten en met 
een mooie en fi jne samenwer-
king met iedereen. Dit is altijd 
beter dan dat je uitgekeken 
raakt op elkaar. Met Alex heb-
ben we een goede opvolger en 
iemand die de club en spelers 
goed kent. Ik ben hem voor de 
afgelopen jaren heel veel dank 
verschuldigd. 

Scheidend trainer blikt terug

‘Het was een prachtig seizoen van 
ups en downs’, aldus Mike van der 
Pol. Hij zag zijn groep in de eerste 
seizoenshelft 10 keer winnen en 
4 keer verliezen. Het hoogtepunt 
was volgens Van der Pol een wed-
strijd die werd verloren. Uit bij 
Velo onder 23 hielden zijn mannen 
heel lang stand met 8 man, na on-
terechte rode kaarten. Uiteindelijk 
won Velo maar met 4-3. ‘Ondanks 
de 8 man, hadden we 90 minuten 
lang het betere van het spel tegen 
een zeer sterke tegenstander.’ In 
de promotiepoule was het begin 
erg stroef, vooral wegens blessures 
van sterkhouders. Andere spelers 
moesten opstaan en deden dit ook. 
Het resulteerde erin dat de onder 23 
zijn laatste 6 wedstrijden allemaal 
won, waardoor promotie naar de 
derde divisie een feit was. 

Veel passie en strijd
Mike van der Pol verwacht een 

ontzettend leuk seizoen komend 
jaar. DSVP mag gaan spelen tegen 
goede tegenstanders met prachtige 
sportcomplexen als Jodan Boys, 
ARC en de amateurs van Sparta. 
Maar de wedstrijd waar de trainer 
het meest naar uitkijkt is die tegen 
de buren van Oliveo. ‘Het is een 
mooi dorpsduel, waar veel passie 
en strijd bij komen kijken!’ Hij 
vindt het fijn om te zien hoe zijn 
jongens zich kunnen meten met de 
tegenstanders in de derde divisie, 
om zo zijn spelers klaar te stomen 
voor het eerste. 

Meer concurrentie
In de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen trainen 7 spelers van de 
onder 23 mee met het eerste. De 
nieuwe hoofdtrainer Alex van der 
Harst kiest wie van hen wel en niet 
aansluiten. Mike van der Pol hoopt 
dat hij nog wel over een aantal van 
deze spelers kan beschikken ko-

mend jaar. Van de onder 19 komen 
ook 2 talenten door naar de onder 
23. Ook heeft Mike 3 nieuwe spelers 
uit de regio weten te strikken om zo 
voor meer concurrentie te zorgen 
in het team. 

Genieten van een schitterend 
seizoen
De doelstellingen van komend sei-
zoen zijn duidelijk voor Van der Pol. 
‘Handhaving in de 3e divisie, waarin 
het verder ontwikkelen van spelers 

centraal staat, zodat ze in de toe-
komst mogelijk speler van DSVP 1 
kunnen worden. En genieten van 
een schitterend seizoen samen met 
talentvolle spelers bij een mooie voet-
balvereniging!’

Onder 23 naar 3e divisie
De Onder 23 van DSVP heeft een geweldig seizoen achter de rug, met 
als bekroning promotie naar de derde divisie. Trainer Mike van der Pol 
blikt terug op het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar het komende 
seizoen, waarin zijn ploeg haar borst nat mag maken. 

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 06-51050063.

dsvpvoetbal

DSVP Pijnacker

DSVP_Pijnacker

dsvp pijnacker

De Onder 23 viert de promotie naar de 3e divisie uitbundig.
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VOOR 
ALLE 
AUTO
MERKEN CARTEAM

 AUTOBEDRIJF
HARTEVELD

CARTEAM HARTEVELD
PIJNACKER

Delftsestraatweg 26C |  2641 NB Pijnacker |  www.autobedrijfharteveld.nl

 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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Ben Horsthuis
Ben Horsthuis (1918 – 1998) was 
een illustrator, striptekenaar en 
politiek tekenaar die een groot 
deel van zijn leven in Pijnacker 
woonde en daar ook overleed. Bij 
het 25-jarig bestaan van DSVP in 
1973 maakte hij een aantal teke-
ningen voor het jubileumboek. 
Zij geven een mooi inkijkje in de 
vroege geschiedenis van DSVP. 

Ben Horsthuis voetbalde zelf 
ook bij DSVP. Bekend is het ver-
haal dat DSVP 1 in 1955 kam-
pioen kon worden, maar bij de 
kampioenswedstrijd tegen het 
Rijswijkse Te Werve bij vertrek 
maar met tien man bleek te zijn. 
Ben Horsthuis werd van huis ge-
haald en uitgerekend hij maakte 
het winnende kampioensdoel-
punt. 

DSVP-geschiedenis in 
11 beelden

De geboorte van DSVP in 1948. Met dank aan 

dominee Van Dam werd in Pijnacker een 

zaterdagvoetbalclub opgericht.

De eerste kleedkamers werden voor 

een zacht prijsje overgenomen van een 

voetbalclub uit Delft. C.M. Lalleman 

bemiddelde daarin.

De sportieve successen van DSVP, lees de 
kampioenschappen van het eerste elftal, 
illustreerde Ben Horsthuis met een aantal 
juichende DSVP’ers.

Sportief was het niet alleen rozengeur en 

maneschijn. Degradaties van het eerste elftal 

bracht Ben Horsthuis ook treffend in beeld.

DSVP had aanvankelijk ook een korf-

baltak, maar die ging in 1962, kennelijk 

na moeilijkheden, zelfstandig als Avanti 

verder. Overigens telt DSVP anno 2022 

weer heel wat vrouwelijke leden!

De beginjaren van DSVP zijn financieel 
moeilijk. Om extra inkomsten te 
verkrijgen, organiseert de club jaarlijks 
een bazaar. Grote animator is 
‘Ome Koos’ Lindenburg, die de bijnaam 
‘bazaar-generaal’ krijgt.

Frans Rodenburg stond in het jubileumjaar 1973 onder de lat bij DSVP 1.

Jaap Gijlstra was in 1973 de man van het 
harde schot in DSVP 1.

Cees Signer was in 1973 de trainer van 

DSVP 1. In dat jaar werd hij voor de 

derde keer kampioen met zijn elftal!

Sjaak Wenteler was de eerste ‘terreinknecht’ van DSVP. De lijnen werden met 

een stoffer op het veld aangebracht.

Voordat DSVP begin jaren zeventig naar de Groene Wijdte verhuisde, speelde het op een terrein aan de Boezemweg. Doordeweeks was dat nog een weiland waar koeien liepen, die weleens wat achter lieten. Voor de wedstrijd moest dat dan wel worden opgeruimd, maar soms smoorde een schot toch nog eens in een onverwachte hoop.

DSVP 75 jaar: 17 juni 
2023 groots feest!
Op 30 juli 2023 is het 75 jaar 
geleden dat DSVP dat werd 

opgericht. Dat moet worden 
gevierd! En dat gaat gebeuren 
op zaterdag 17 juni 2023, met 
tal van activiteiten, voor alle 

leden, oud-leden, vrijwilligers 
en iedereen die iets met DSVP te 
maken heeft of te maken heeft 

gehad.

Vrijhouden dus die datum!
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‘Zonder de inspanningen van jullie vrijwilligers was er geen DSVP! 
Hartelijk bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen. Veel plezier 
onderweg!’ Met die woorden geeft voorzitter Peter de Jong het start-
schot voor de traditionele fietstocht voor vrijwilligers.

Route
Na de koffie met gebak (want op een 
lege maag kun je niet fietsen) begin-
nen de vrijwilligers aan de route die 
routinier Leen den Hoedt vakkundig 
heeft uitgezet: via het Balijbos naar 
Rokkeveen en de Nieuwe Driemans-
polder met daarna de markante in-
doorskibaan Snowworld. Het peloton 
valt al snel in kleine groepjes uiteen; 
de meeste fietsers zien elkaar bij de 
ravitaillering pas weer terug. 

Bram Lamens, de man die op wed-
strijddagen scheidsrechters en aan-
voerders van de tegenstander in de 
ontvangstkamer wegwijs maakt, 
kijkt bijzonder positief op het vrijwil-

ligersuitje terug. ‘Leen had een prach-
tige route uitgezet! Je kon merken 
dat hij dat wel vaker heeft gedaan. 
Ik vond vooral dat nieuw aangelegde 
moeras in de Nieuwe Driemanspol-
der heel bijzonder.’ Over de rit daar-
naartoe vervolgt hij: ‘Voor zover ik 
weet waren er geen pechgevallen. Wel 
zijn sommigen wat omgereden. Maar 
dat hoort erbij’, lacht hij. Vervolgens 
ging het weer richting sportpark De 
Groene Wijdte waar de dorstige kelen 
werden gelaafd. Barbecueën vormde 
de heerlijke afsluiting. ‘We hebben 
na terugkomst vurrukkulluk zitten 
eten’, zegt Bram. ‘Al met al hadden 
we een bijzonder leuke en gezellige 
dag’.
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Traditionele fietstocht gezellig eerbetoon!

Broodjes knakworst
’s Avonds kwart voor zeven kwamen 
de kinderen aan in Limburg. Na het 
avondeten stond er een dropping op 
het programma. Bij terugkomst la-
gen er nog heerlijke broodjes knak-
worst op ze te wachten, voordat het 
tijd was om naar bed te gaan. 

Veel schrikken
Het thema van het kamp was het 
WK voetbal, dus iedereen moest een 
shirtje meenemen van zijn favoriete 
land. De tweede dag werd om half 9 
afgetrapt met ochtendgymnastiek, 
gevolgd door Mexicanen. Bij dit 
spel waren er punten te verdienen 
voor het eindklassement. Degene 
die aan het eind van het kamp de 
meeste punten had verdiend, wint 
een beker. Nadat er voetgolf werd 
gespeeld, stond er in de avond een 

spooktocht op het programma. 
Ondanks het vele schrikken lagen 
de kinderen daarna weer veilig in 
hun bed.

Mix tussen rugby en voetbal
De laatste volle dag werd zoals ge-
woonlijk begonnen met ochtend-
gymnastiek. Vervolgens werd een 
spel gespeeld dat een mix was tus-
sen rugby en voetbal, hier kwam het 
thema van het kamp in terug. Nadat 
de kinderen zagen hoe Max Verstap-
pen tweede eindigde in Oostenrijk 
werd er heerlijk gebarbecued. In de 
avond was het heel gezellig in het 
casino. De dag erna gingen de kin-
deren weer richting Pijnacker. 

Gevoel van weg zijn
Één van de leiders van het kamp was 
Orlando van Diepen, keeper in de 

selectie van DSVP. Dit was al zijn 
vierde jaar als begeleider. Hij vond 
het erg fijn dat jeugdkamp weer op 
de oude manier was. ‘De kampen 
op DSVP waren super praktisch, 
maar het gevoel van weg zijn in een 
kamphuis met z’n allen miste ik wel 
een beetje’. Orlando heeft erg geno-
ten van het kamp, alleen vond hij 
het wel jammer dat er maar 26 aan-
meldingen waren. In de voorgaande 
jaren waren dit er namelijk 60. ‘We 
gaan er volgend jaar alles aan doen 
om de 60 aanmeldingen aan te tik-
ken’ eindigt Orlando. 

Sportiviteitsprijs
Silvano Roepman uit de JO14 was 
één van de deelnemers van het 
jeugdkamp. Dit was voor hem al de 
5e keer dat hij meeging. Hij vond 
het kamp erg leuk, maar hij vond 
het ook jammer dat er niet zoveel 
kinderen waren als voorheen. Sil-
vano vond alle spellen heel leuk, 
maar als hij er een paar uit moest 
kiezen, zijn dat de dropping, le-
vend stratego en de spelletjes voor 
het klassement. Ook heeft hij de 
sportiviteitsprijs gewonnen waar 
Silvano erg blij mee is. Hij kan niet 
wachten om volgend jaar weer mee 
te gaan!  

Jeugdkamp: oud en vertrouwd
Door het coronavirus kon het jeugdkamp van DSVP (een tientallen jaren 
oude traditie) twee jaar lang niet op de normale manier gehouden 
worden, maar afgelopen zomer was het eindelijk weer zo ver. In het 
weekend van 8 tot 11 juli konden spelers van de JO10 tot en met de JO17 
zich opgeven voor het jeugdkamp in Sevenum, Limburg. Onder leiding 
van 13 begeleiders, spelend bij DSVP, ging de reis naar accommodatie 
‘De Elsbeemden’ met de DSVP-bus van start. 

‘Een bijzonder leuke en gezellige dag’

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. En dat sporten kan bij DSVP! Wij zijn een
laagdrempelige 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. 

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.

Voor meer informatie: kijk op dsvp.nl.

Hulde van de KNVB
Vrijwilligers zijn onmisbaar om een voetbalclub goed te laten draaien. 
Eén van die vrijwilligers bij DSVP is Leo Post. Hij is maar liefst al 25 jaar 
wedstrijdcoördinator en deed in die tijd nog heel veel ander werk voor 
de club. Dat is ook in Zeist, waar de voetbalbond gehuisvest is, niet 
onopgemerkt gebleven. Daarom vaardigde de bond Kees Wenneker 
af om Leo in het zonnetje te zetten en hem te benoemen tot Lid van 
Verdienste van de KNVB. Een zeer eervolle onderscheiding!
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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 of info@fysiosmart.nl

WWW.BELTONA.COM BELTONASPORTS

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

bestelling@bakkerijrijnbeek.nl
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SNS bank

Plus Sabine Zondag Loodgietersbedrijf Van Niel

Telstar Mediacentrum

Print het zo Berkel Velux Electro Techniek Berg Roses

Expert

Flaton Makelaars & Taxateurs

Bloemendaal en Ruigrok Accountants

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

Open Huizen Route

Vraagprijs:

Voorwoning énbedrijf

Treon Bouw
Meerbouw Pijnacker B.V. 

Goedkoop bouwmaterialen

Veiligheidsinstituut

Van Atten

A. van Niel
ABB –Bouw
Advister
Agium BV
AH Vrij
Allround klusbedrijf 

Lalkens
Altura facilitaire diensten
Ardea 
Autobedrijf Harteveld
Autobedrijf Spiering Pluym
Autoschade Herstel 

Verweij
Van Atten 

kantoorboekhandel
Barbershop
Berg Films
BHV Nederland
Bloemendaal Ruigrok
Brandenburg Accountants
Beltona
Blijleven
Bolt Finance
Bos 4 U
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
DSS
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
Improvers
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
Gebr. Jantschik
Kok Wonen en Lifestijle
Koolschijn Bouw
Koos Brochard 

Onderhoudsbedrijf
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 Leezr
Pannenkoek Saloon 

Howdy’s
Piet Bok
Post Makelaardij BV
Radio Fortuin 
Renewi
Rijnbeek brood
Rip Bromelia 
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 
Stan Coaching
T K Timmerwerken
Transport Kamps
Telstar Mediacentrum
Theokrens and Company 

BV
Thermo electra
The way of Live
Telstar-Online.nl
Tout le Monde
Treon Bouw
Vivandes Holding BV
M van der Vliet
Verbakel gasservice
Veiligheidsinstituut
Velux electrotechniek
Verboon Compressoren
Verkeersschool van Buuren
Wendy’s Style
Wijtman tweewielers
Zwatra transporten
Zwennes NV

Intertoys Pijnacker

De businessclubleden en sponsors 
van Voetbalvereniging DSVP

Telstar Mediacentrum

BRAVO
rijopleidingen
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