
Van ineenstorting naar wederopbouw en glorietijden

Voorzitter Peter de Jong: “Vrouwenvoetbal is goud”

Word jij keepster bij DSVP?

De opmars van het vrouwen- en meisjesvoetbal bij DSVP begon 25
jaar geleden met de ineenstorting van het eerste vrouwenteam. Dat
speelde toen heel hoog dankzij allerlei speelsters die van buiten de
club naar DSVP waren gekomen. “Ze konden het niet eens worden
over de nieuwe trainer en het team viel uit elkaar. Ze gingen allemaal
hun eigen weg en we hielden één team met grote leeftijdsverschillen
over”, aldus Peter de Jong die nu voorzitter is van DSVP en destijds in
de Technische Commissie zat.

“Als het onderwerp vrouwenvoetbal ter
sprake kwam, had ik geen juichverha-
len. Ik was in die tijd blij als we konden
zeggen ‘volgende onderwerp’. Onze
dochter Natasja en Hester Brauer – nu
bestuurslid vrouwenvoetbal – waren
toen een jaar of tien en speelden in één
team met meisjes van vijftien zestien
jaar. Maar, vanaf dat moment is het
gaan groeien naar ongekende hoogte
en aantallen”, aldus Peter de Jong.
Een derde deel van alle  spelende le-
den is vrouwelijk. In totaal gaat het om
 vrouwen en meisjes die op het veld
en/of in de zaal lekker achter een bal

aan rennen. Qua sfeer en gezelligheid
is de aanwezigheid van veel vrouwen
binnen een voetbalclub van enorme
meerwaarde.
Het vereist wel heel veel organisa-
tiekracht, zegt Peter de Jong. “Wij
nemen het vrouwenvoetbal net zo
serieus als het mannenvoetbal, maar
dat betekent wel dat we voor alle
jeugdcategorieën goede trainers wil-
len hebben. We moeten dus alles dub-
bel in huis halen; voor de jongens en
voor de meisjes. Het is de enige manier
om het vrouwenvoetbal prestatief op
een hoger niveau te brengen. Dat is bij

DSVP een groeiproces dat nog steeds
gaande is. Het is al lang niet meer al-
leen lang leve de lol. We willen met de
seniorenteams hogerop met zelf opge-
leide talenten en dat betekent dat je
naast alle gezelligheid ook heel serieus
moet trainen en opleiden”, aldus de
voorzitter die er aan toevoegt dat er
natuurlijk ook altijd ruimte blijft voor
voetbalsters die puur recreatief willen
spelen.
Dat het vrouwenvoetbal bij DSVP zo
in de lift is geraakt, komt ook omdat

het bestuur het nooit als een ‘bijwagen’
heeft beschouwd, maar als een serieus
onderdeel dat gewoon ook recht heeft
op alle benodigde faciliteiten. Zodat ze
niet hoefden te leuren om tenues, bal-
len en een trainingsveld. “Bij veel an-
dere clubs gaat dat anders: de mannen
staan op de eerste plaats en als er dan
nog wat over is, krijgen de vrouwen
ook nog wat. Hier doen we dat anders.
Als Vrouwen  een verre uitwedstrijd
heeft, dan kunnen ze net als Mannen
 een beroep doen op de Sponsorbus

van Gerrit Jasperse”, aldus Peter de
Jong die verwacht dat het aantal
‘voetballende vrouwen’ bij DSVP gaat
stijgen tot meer dan .

Hij roept alle meisjes en vrouwen van-
af vijf/zes jaar op om volgende week
woensdag  mei naar de Meidendag
van DSVP toe te komen. Daar kun je
spelenderwijs kennismaken met het
spel, de club, de gezelligheid en de
mogelijkheden! Zie het betreffende
artikel voor meer informatie!
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Peter de Jong: “Vrouwenvoetbal is bij DSVP volledig gelijkwaardig aan Mannenvoetbal.”

Een van de vele gezellige meisjesjuniorenteams bij DSVP.

De DSVP vrouwen- en meiden-
teams presteren zowel op hoog
niveau als op beginnend niveau,
maar zowel de teams als de speel-

sters, ze zijn allemaal even belang-
rijk!
Onze keepsters worden door
getraind door de toptrainers Jan

Dupon, hoofdtrainer bij de Vrou-
wen en Meiden, en Robert Linden-
burg, assistent-keeperstrainer en
keeper bij de herenselectie. Zij
worden regelmatig bijgestaan door
onze selectiekeepsters Nicole van
den Berg, keepster van Vrouwen
, Denise Treurniet, keepster van
MA, en Miranda Berkhout, oud-
keepster van Vrouwen .

Bij de keepstersclinic in oktober
 waren de meiden die mee-
deden erg enthousiast. Achteraf
konden we de volgende uitspra-
ken van deze meiden noteren: “Ik
vind het zo leuk dat ik al deze tips
heb gekregen. “ “En zo gaaf om in
het donker op het veld te staan.”
“Ik heb al keeperstraining bij Jan
maar vanavond heb ik toch veel
nieuwe dingen geleerd!”
Keepen is niet eng maar juist su-
pergaaf!

Zoals Denise Treurniet elders in
deze bijlage al aangeeft: “Keepen is
cool!” Dus meiden, meld je aan bij
DSVP! Stuur een email naar meis-
jesvrouwen@dsvp.nl voor meer in-
formatie of meld je direct aan via
de DSVP website!

Op 18 mei aanstaande
organiseert DSVP samen
met Team4Talent de DSVP
Meidenvoetbaldag. Zoals ge-
bruikelijk maakt DSVP hier
weer een feestelijke en onver-
getelijke voetbaldag van voor
meiden vanaf acht jaar.

De dag wordt in tweeën gesplitst:
meiden van acht tot en met elf
jaar komen ’s middags in actie
van . – . uur en meiden
vanaf twaalf jaar van . –
. uur.

Er worden trainingen ver-
zorgd door niemand minder
dan ex-international Esther
Scheenaard, ex-prof Pascal
Bosschaart en voetbalsters
van Jong ADO en Jong Oran-
je! Dat wil je niet missen!

Wat staat er nog meer op het programma?
- Hoe hard kun jij schieten? Meet het met de Snelheidsmeter!
- Scoor punten bij het ING-gatendoek!
- Met je vriendinnen een partijtje spelen!
- Heb je altijd al een vraag willen stellen aan een professionele voetballer? Es-

ther Scheenaard, Pascal Bosschaart en de voetbalsters van Jong ADO en Jong
Oranje staan klaar om je vragen te beantwoorden!

Aanmelden: meisjesvrouwen@dsvp.nl

18 mei 2016:

DSVP Meidenvoetbaldag
Natuurlijk ken je DSVP als de gezellige vereniging met een grote
vrouwen- en meidenafdeling. Nog steeds worden wij verblijd met
aanmeldingen van nieuwe speelsters, maar helaas zitten daar niet
veel keepsters bij. Terwijl juist de keepster een heel belangrijke rol
in een team heeft. Daarom zijn we op zoek naar jou!

Woensdag 11 mei 2016
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De pupillen in de meisjesafdeling
veroveren binnen DSVP een
stevige positie. De meiden waren
al goed vertegenwoordigd,
maar dit seizoen mocht DSVP
weer een recordaantal meiden
verwelkomen.

Iedereen met plezier laten voetbal-
len op het eigen niveau. Met dat doel
in het achterhoofd geven twee maal
per week de hoofdtrainers Monique
de Koning (ME) en Louise de Korte
(MD) training aan ruim  meiden.
Zij krijgen hierbij hulp van assistent-
trainers en stagiaires. Zaterdag is het
matchday. Dan spelen de acht teams
hun wekelijkse wedstrijd in de com-
petitie.

Acht teams
Ook dit seizoen is het DSVP weer
gelukt een eigen meisjes F-team
(FM) te formeren. Daarnaast
voetballen er meisjes in gemengde
F-teams én zijn er nog een aantal die
alleen meetrainen. De F-jes zijn tus-
sen de zes en acht jaar oud. Jonger
dan zes jaar kun je ook al trainen.
Dan val je in de mini-F-jes. Zij spelen

nog geen wedstrijden.
Ben je acht tot tien jaar? Dan speel
je in de E-groep. De twee selectie-
teams Em en Em komen uit in
de jongenscompetitie. Dit doen ze
niet onverdienstelijk. De twee ove-
rige teams, ME en ME spelen met
veel plezier in de meisjescompetitie.
In de D-pupillen voetballen de meis-

jes van tien tot twaalf jaar oud. Hier
wordt het hele veld gebruikt en daar
worden de officiële voetbalregels
toegepast.

Dit jaar bestaat de D-categorie uit
MD en MD plus het selectieteam,
DM, dat in de jongenscompetitie
speelt.

Even voorstellen: de meisjespupillen

Nu ook team onder de
12 jaar

The Next Step en Meiden Talenten Teams

Met ingang van seizoen 2016-
2017 start DSVP met een
MeidenTalentenTeam onder de
12 jaar. De opzet voor dit team
zal zijn om de jongste jeugd
binnen de opleiding te laten
wennen aan een groot veld en zo
makkelijker te laten instromen in
de D-groepering.

De wedstrijden die dit team gaat
spelen, zullen worden gespeeld op
een veld zijn met de afmetingen van
de zestienmeterlijn tot zestienme-
terlijn. Het doelgebied zal worden
gevormd door de halve cirkel van de
zestienmetergebieden. De wedstrijd-
duur zal twee keer dertig minuten
zijn en er zal negen tegen negen ge-
speeld worden.

Het DSVP Pinkster Meisjes-
toernooi wordt al sinds jaar en
dag op Tweede Pinksterdag op
de velden van DSVP gehouden.

Waar andere verenigingen soms
moeite hebben de toernooienpou-
les te vullen of zelfs bij gebrek aan
aanmeldingen helaas hun meisjes-
toernooi moeten annuleren, groeit
het DSVP Pinkstertoernooi als kool.
“Sinds  moeten we het toernooi
over twee dagen uitsmeren door
ruimtegebrek op de velden. Zelfs
moeten we teams die zich spontaan
aanmelden teleurstellen omdat de
poules vol zijn. Om deze teams
toch een kans te geven hebben we
een wachtlijst gecreëerd. Bij een
eventuele afmelding kunnen deze
teams alsnog instromen”, aldus de
organisatoren.

Het DSVP Pinkster Meisjestoernooi
zal in  ruim negentig teams
herbergen. Er zullen op maandag
 mei  en op  mei  wedstrij-
den gespeeld worden. Het verbaast
de organisatoren ook wel eens. Wat
maakt het toernooi zo populair?
De organisatie: “Door de feedback
die ons heeft bereikt krijgen wij
een goed beeld. Als eerste wordt
de organisatie genoemd. Elk jaar
weer staan vele vrijwilligers paraat
om onze gasten een onvergetelijke

dag te bezorgen. Ook de verzorging
krijgt een pluim: de teams worden
allemaal voorzien van versnaperin-
gen. Sinds afgelopen jaar zelfs een
verantwoorde versnapering in de
vorm van een bakje fruit. Last but
not least, uiteraard de sfeer. De deel-
nemers geven de sfeer tijdens het
toernooi een dikke voldoende: ge-
zellig, gemoedelijk en vriendelijke.”

“Dit jaar willen we wat meer variatie
brengen door op het voorplein wat
meer activiteiten te ontplooien, zo-
als een springkussen voor de klein-
tjes, een gatenbord waarop gemikt
kan worden met een bal. Er zal een
nagelstyliste aanwezig zijn die de
handen van de meiden voor een
kleine vergoeding helemaal in het
nieuw steekt en de ijscoman met
zijn retro-ijskar zal weer aanwezig
zijn. We mogen met recht trots zijn
op ons toernooi, één van de grootste
meisjes voetbaltoernooien in West-
Nederland.”

Claudia Turfrijer, leidster van het talententeam 15-21:

“Prachtig om te zien hoe de speelsters met elkaar
één team vormen”
Vanaf de start van het seizoen
2014/2015 is Claudia Turfrijer
leidster van het Meiden Talenten
Team 15-21 jaar. “Ik ben de
enige vast bankzitster van het
team en doe dit met veel plezier.
In 2014 zijn we een pilot gestart
met een aantal verenigingen in
de regio die interesse hadden
om in de avond een wedstrijd
te spelen met hun talentvolle
meiden tegen onze talentvolle
meiden.”

Dat werkt heel goed, legt Claudia uit.
“Met een gevarieerde selectie van da-
mes die al bij de damessenioren spelen,

een aantal meiden uit de MA en een
aantal meiden uit de MB, maken we één
groep. Ons doel is maximaal vier seni-
ordames te laten spelen. De focus ligt
voornamelijk op de aansluiting vanuit
de junioren naar de senioren dus ook
zo veel mogelijk junioren op te stellen.”
Claudia vervolgt: “Het is echt fantas-
tisch om te zien dat speelsters die nor-
maal niet met elkaar trainen toch zo
leuk met elkaar kunnen samenspelen
en met elkaar een team vormen. Er
wordt hard voor en met elkaar gewerkt.
Heel mooi om dit van dichtbij mee te
maken.”
Aan het einde van het eerste seizoen
speelt dit talentvolle team een wed-

strijd tegen de Jong ADO dames. De
opdracht van trainer, Jean-Paul Du-
pon, was: blijven voetballen. De meiden
voeren dit goed uit waardoor de eerste
helft nog redelijk gelijk opging.

De trainer van Jong ADO, Alex Scholte,
kon dit ook zeer waarderen. Uiteraard
deden de dames van Jong ADO er in de
tweede helft nog een schepje bovenop
waardoor ze uiteindelijk - van de
DSVP-talenten wonnen. “Ze gingen
strijdend ten onder. Een leerzame
wedstrijd”, zegt Claudia.

In het seizoen / heeft de
KNVB de talentencompetitie overge-

nomen en opgestart. De competitie
startte met tien teams en wordt door
de KNVB Vrouwen onder  genoemd.
Nu zitten bijna alle wedstrijden erop en
staat DSVP met nog één wedstrijd te
gaan op de derde plaats. Een mooie po-
sitie met alleen topklasser Barendrecht
en RCL boven DSVP.

De laatste wedstrijd staat gepland op
woensdag  mei a.s. om . uur
op Sportpark De Groene Wijdte tegen
RKDEO om . uur ‘s avonds. Een
mooie gelegenheid om het talenten-
team aan het werk te zien en te genie-
ten van een mooie voetbalavond bij
DSVP.

Pinkstertoernooi
groots opgezet en
razend populair

De talenten onder de twaalf jaar gaan
wennen aan het spelen op een groot
veld door te gaan spelen op een veld
dat van zestienmeterlijn tot zestienme-
terlijn loopt.

Voetbal is onbetwist de sport
nummer 1 in Nederland en dus
ook in onze regio. Een op de
vier personen is in het weekend
wel op een of andere manier
betrokken bij de voetbalsport.
De beleving van de voetbalsport
is dan ook enorm. Voetbal is met
recht ook in Pijnacker-Nootdorp
een van de belangrijkste sporten.

Bij voetbal gaat het niet alleen om profs
maar ook om de amateurs. Het gaat
niet alleen om mannen maar steeds
meer ook om vrouwen. Vrouwen- en
meidenvoetbal is al geruime tijd de
snelst groeiende sport van Nederland.
Vanuit DSVP is er ambitie voor ta-
lentontwikkeling onder de noemer
DSVP The Next Step. Vandaar ook het
initiatief vanuit DSVP voor het opzet-
ten van een doordeweekse competitie
voor onze Meiden Talenten Teams 
en .

Na het succesvolle eerste seizoen
heeft de KNVB in overleg met DSVP
de competitie meiden onder 
overgenomen. Het doel van Talen-
tenteams en de MeidenTalenten-
Competitie onder  en onder 
is om de meidenafdeling van DSVP
naar een hoger niveau te tillen.
Maar ook om bij talentvolle speel-
sters de voetbalkwaliteiten zo snel
en goed mogelijk te ontwikkelen en

zodoende de eventuele aansluiting
naar de selectie mogelijk te maken.
Het idee van DSVP is om talentvolle
meiden een extra activiteit aan te bie-
den om zich te ontwikkelen. Anderzijds
beoogt dit de drempel te verlagen voor
de overstap van junioren naar senioren.
De missie is dan ook dat talentvolle
jonge voetbalsters uit de regio de mo-
gelijkheid krijgen zich optimaal te ont-
wikkelen om zo hun geliefde sport op
een zo hoog mogelijk niveau te kunnen
beoefenen.
De visie is dat meiden het verdienen

om net als jongens op een optimale
manier met hun sport bezig te zijn.
DSVP wil graag de vereniging zijn om
de ambitie van talentvolle speelsters
te verwezenlijken en laten zien dat
trainen en voetballen met meiden
met dezelfde beleving een positief ef-
fect heeft op plezier en presteren in de
voetbalsport.
De randvoorwaarde is dat speelsters
beschikken over voldoende kwaliteit,
een goede wedstrijdmentaliteit en de
bereidheid en ambitie om alles er uit
te halen wat er in zit.

Het Talenten Team van meisjes onder de 15 jaar.
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Bij elke thuiswedstrijd van
Vrouwen 1 is er Pupil van de
Week. Een voetbalster uit de E- of
F-pupillen valt deze eer te beurt.
Zij beleeft een onvergetelijke
middag op het voetbalveld.

Ze loopt mee met eerste, doet mee aan
de warming up en bekijkt de wedstrijd
vanuit de dug-out naast de hoofdtrai-
ner en de staf. Na afloop krijgt ze een
gave verrassing.

Op zaterdag  april  was het de
beurt aan Isa Krom bij de wedstrijd
DSVP vrouwen  tegen Oostkapelle
vrouwen . “Het allergaafste vond ik
dat ik mocht scoren op het grote veld.
En ik maakte zo’n mooi doelpunt! Ver-
der was het heel grappig om het com-
mentaar van de coach te horen tijdens
de wedstrijd”, aldus een enthousiaste
Isa. Wat de middag nog leuker maakte
was de escorte van F-meisjes die met
Vrouwen  het veld opliepen.

Sinds dit seizoen staat er een
nieuwe hoofdtrainer aan het
roer bij de selectie van Vrouwen
1. Geen onbekende van de club,
want Rob Kaptein loopt al heel
wat jaren rond bij DSVP.

Hij vat zijn route tot hoofdtrainer van
de dames als volgt samen: “Ik ben ja-
renlang als speler actief geweest bij
DSVP en heb het uiteindelijk tot het
tweede elftal geschopt. Dat was in de
tijd dat Dick Advocaat het eerste team
onder zijn hoede had. Ik heb wel een
aantal trainingen van Advocaat gehad,
maar verder dan een paar invalbeur-
ten in het eerste is het niet gekomen.
Toch was het een mooie tijd. Rond mijn
twintigste moest ik helaas stoppen met
voetbal vanwege een toen al versleten
knie.”
“Daarna ben ik mede door mijn oom,
Piet Kaptein, leider geworden bij de A.
Toen trainer John de Letter kampte
met een blessure heb ik wat trainingen
overgenomen en zodoende ben ik de
trainerscursus gaan volgen.”
Hoe is hij dan uiteindelijk bij de dames
terecht gekomen? “Ik ben al eens een

periode trainer van het damesteam ge-
weest. Toen nam ik het stokje over van
Toon Bouwman. Later heb ik vanaf de
F-jes tot de C-junioren het team van
mijn zoon Melvin training gegeven.
Daarna ben ik overgestapt naar het
meidenteam waar mijn dochter Feli-
cia in speelde.”
Na een aantal jaren trainer te zijn ge-
weest van de MA- en MB-junioren, was
Rob toe aan iets nieuws en wilde hij
graag een stap omhoog maken. Toen
John Rohling aangaf te stoppen bij
Vrouwen , was snel duidelijk dat Rob
hoofdtrainer zou gaan worden.
Door al zijn ervaringen kan Rob als
geen ander aangeven wat het grote
verschil is tussen het trainen van da-
mes en meisjes. “Bij de dames is veel
discipline aanwezig. De speelsters gaan
voor het hoogste en weten precies wat
er van ze gevraagd wordt, dus eigenlijk
gaat dat vanzelf. Bij de meisjes zie je
toch meer dat voetbal niet atlijd op de
eerste plaats staat. Bij hen zijn er ook
andere interesses en die gaan nog wel
eens voor het voetbal.”
Rob beaamt dat het fijn werken is met
de huidige groep. “Het is een hechte
groep. Veel meiden gaan ook buiten
het veld veel met elkaar om. Dat blijft
overigens niet beperkt tot het eerste
team, want ook de band met Vrouwen
 is duidelijk aanwezig. Hierdoor heb-
ben de meiden ook veel voor elkaar
over in het veld. Daarnaast heeft het
team individuele kwaliteiten en is er
een goede balans tussen jonge talenten
en de iets meer ervaren meiden. Dit al-
les bij elkaar zorgt voor een goede basis
om te presteren.”

Prestaties
Als we het hebben over de prestaties
van dit seizoen, kent het verhaal twee
verschillende kanten. “We begonnen
het seizoen eigenlijk heel goed en we
draaiden mee in de top drie. De laatste
weken liepen we vaak tegen een nipte
nederlaag aan, waardoor we in de mid-

denmoot zullen eindigen. Helaas heb-
ben we ook geen periodetitel gepakt,
dus spelen we niet in de nacompetitie.”
Een duidelijke verklaring voor deze
mindere fase heeft Rob niet. “In prin-
cipe missen we geen speelsters door
blessures, maar misschien duurt het
seizoen gewoon net even te lang. Ver-
geet niet dat het team vorig seizoen
lang door is gegaan door de nacompe-
titie én het behalen van de finale van
de Haaglanden Cup. Ik had dit sei-
zoen ook graag deelgenomen aan de
nacompetitie en dat leek er lange tijd
in te zitten.”
De laatste jaren is het damesvoetbal
niet alleen in de breedte gegroeid, maar
ook de prestaties van het eerste team
zijn omhoog gegaan. Op de vraag of dat
belangrijk is, is Rob duidelijk. “Presta-
ties zorgen uiteindelijk voor meer aan-
zien binnen de club. Je merkt dat er
steeds meer waardering komt voor het

damesvoetbal en dat zie je bijvoorbeeld
terug bij het aantal supporters langs de
lijn of mensen die onze verrichtingen
volgen. Ook hebben we al een paar keer
gebruik kunnen maken van de spelers-
bus. Daaruit blijkt ook de waardering
van het bestuur.”

Verder ontwikkelen
Hoe kan het damesvoetbal bij DSVP
nog verder ontwikkeld worden volgens
de hoofdtrainer? “Momenteel zijn de
faciliteiten bij DSVP erg goed. We heb-
ben de beschikking over voldoende
ruimte om te trainen, een uitgebreide
staf met trainers, leiders, keeperstrai-
ners en verzorging en daarnaast krijgen
we ook de steun van het bestuur. Maar
als je met het eerste vrouwenteam ho-
gerop wil, is er wellicht een bredere
selectie nodig bij de jeugd. Zo zouden
meisjes tot en met de C-junioren te-
gen jongensteams moeten spelen voor

meer weerstand. Nu spelen met name
de eerste teams tegen jongens, maar
dat zou dan bijvoorbeeld ook voor het
tweede team het geval moeten zijn.
Dan kun je uiteindelijk meer kwaliteit
krijgen in de breedte wat uiteindelijk
de doorstroming naar het eerste moet
bevorderen. Maar er wordt ook hard
gewerkt aan de ontwikkeling van leef-
tijdsselectieteams. Hier kunnen mei-
den zich meten in een competitie tegen
leeftijdsgenootjes van sterke teams uit
de regio.”

Over volgend seizoen kan Rob zijn
ambities nog niet volledig uitspreken.
“Uiteraard wil ik proberen om de pres-
taties te continueren: zo hoog mogelijk
eindigen en proberen een periodetitel
in de wacht te slepen. Maar we moeten
eerst kijken hoe de selectie er volgend
seizoen uit komt te zien. Daar gaan we
de komende tijd mee aan de slag.”

Hoofdtrainer Rob Kaptein voor doorontwikkeling vrouwenvoetbal:

Tot en met de C-jeugd moeten de meisjes tegen de
jongens spelen en leren omgaan met weerstand

De Pupil van de Week:

Isa Krom: “Het leukste was dat ik kon scoren
op het grote veld”

Om jonge meiden klaar te stomen voor Vrouwen 1, zouden ze volgens Rob zo lang mogelijk tegen jongens moeten voetballen om zo
weerstand op te bouwen.

Rob Kaptein is bezig aan zijn eerste sei-
zoen als hoofdtrainer.

Vrouwen 1 en de pupillen gezamenlijk op de foto.

De presentatie aan het publiek.

De opmars het veld op.

Op weg naar het doel.

En dan scoren: gaaf!
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Sanne en Qwin vertellen hoe leuk voetballen is

Hoofdtrainer ME en MF
Monique de Koning is bijna
dagelijks bezig met haar
missie: het beste uit iedereen
naar boven halen, met de
juiste oefenstof. Dat is haar
doel.

“Mijn voetbalweek begint met het
samenstellen van de oefeningen,
doorspreken met de assistent-trai-
ners en met de stagiaires van Mond-
riaan. Als dat geregeld is gaan we
aan de slag. De selectieteams volgen
dezelfde warming up als de rest van
de groep. Daarna werken zij de oefe-
ningen op een intensiever niveau af.
Maar in de basis is de training voor
iedereen hetzelfde”, aldus Monique.

Training in circuitmodel
Ze vervolgt de uitleg: ”Het circuit-
model is de vorm waarin alle oe-
feningen worden afgewerkt. Tien
minuten per onderdeel waarbij de
techniek, het schieten, dribbelen,
passen, baas over de bal worden én
blijven aan bod komen. Uiteraard
ontbreken de partijtjes, toch favo-
riet bij de kinderen, niet. De focus
ligt bij deze E- en F-pupillen op het
baas worden over de bal. De betere
E-speelsters oefenen wel al veel op
verbetering van het positiespel. Pas
in de D richten de trainers de aan-
dacht meer op het aangaan van du-
els en het positiespel. Via internet
en mijn collega-trainers blijf ik op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen
en oefeningen. Ook eens meelopen
met een andere hoofdtrainer kan
tot nieuwe inzichten leiden.”
Volgend jaar zal ze zeker veel nieu-

we inzichten krijgen. Ze gaat name-
lijk een nieuwe uitdaging aan door
de KNVB-cursus juniorentrainer te
gaan volgen. Daarnaast wordt Mo-
nique hoofdtrainer MC, dus DSVP
gaat zeker nog veel plezier aan haar
beleven. Ze zegt tot slot: “Het bevalt
me prima bij DSVP. Het fijne is dat
er onderling veel wordt samenge-
werkt, de S dus uit DSVP. De hechte
club vrijwilligers zorgt voor een heel
goede sfeer langs de velden.”

Nieuwe hoofdtrainer E
In Victor de Zeeuw heeft DSVP een
waardige opvolger voor Monique
gevonden. Vanaf volgend seizoen
is hij de nieuwe hoofdtrainer ME
en MF. Dit seizoen is hij al actief als
coach van de FG, het gemengde
team van jongens en meisjes, waar
zijn dochter voetbalt, en als trainer
van de E- en F-meisjesteams.

Louise Korte
Louise Korte blijft volgend seizoen
ook hoofdtrainer MD. Louise heeft
dit jaar onder andere met boegbeeld
Maarten Spaans de lijnen op zowel
voetbaltechnisch als voetbaltactisch
gebied uitgezet.

“Mede door de intensieve trainin-
gen hebben alle meiden ontwikkeld
tot ware voetbalkanjers. En met
hulp van alle trainers en stagiaires
zijn onze teams geëindigd in de mid-
denmoot. Een prima prestatie! Met
een mooie doorstroming vanuit de
E-meiden gaan wij volgend seizoen
niet met drie teams maar zelfs met
vier teams van start”, aldus Louise
enthousiast.

Aan het woord zijn Sanne en Qwin. Zij spelen met acht collega-speelsters in de ME1. Ze vertellen wat
er leuk is aan voetballen en vooral aan voetballen bij DSVP. Sanne van der Meer is tien jaar, zit op de
Mariaschool in Pijnacker in groep 6. Qwin Post is elf jaar oud en zit ook op de Mariaschool in groep 7.
Ze vinden het heerlijk om te voetballen. Ze proberen te winnen en steeds beter worden, maar vinden
het ook lekker om buiten bezig zijn. Voetbal is voor hen een gezellige teamsport er zijn er altijd leuke
activiteiten bij DSVP.

Hoe lang spelen jullie al bij DSVP?
Qwin: Ik ging eerst al mee om bij
mijn broertje te kijken. Vorig jaar
september ben ik zelf begonnen in
de F, daar speelden we met jon-
gens en meisjes in de jongenscom-
petitie.
Sanne: En ik ook, ik zat al met Qwin
in de F, we waren daar de enige
twee meiden.

En nu spelen jullie in de E?
Sanne: Ja, vanaf dit seizoen spelen
we samen in de ME. We zijn met
tien meiden.
Qwin: Ja,echt superleuk dat we weer
elkaar in het team gekomen zijn! We
spelen nu alleen tegen meisjes.
Sanne: Ik vind dat eigenlijk wel
leuker, tegen meiden gaat het vaak
gelijk op, dit jaar hebben we al vaak
gewonnen!

Spelen alle meiden uit de E-cate-
gorie tegen meisjes?
Qwin: Nee, bij DSVP zijn er in de E
in totaal vier meidenteams. De twee
selectieteams spelen in de jongens-
competitie en de twee andere teams
in de meidencompetitie.

Welke oefeningen bij de training
doen jullie het liefst?
Sanne en Qwin: Partijtjes en duels
waarbij je leert afwerken op de goal.
Welke positie spelen jullie het liefst?
Qwin: Ik speel het liefst rechts- of
middenachter en als ik vooraan word
opgesteld, ga ik ook automatisch
weer naar achter (veel gelach).
Sanne: Ik ben de halve wedstrijd
keepster, op maandag heb ik ook al-

tijd samen met de andere keepsters
van de E een speciale keeperstrai-
ning van Jan Dupon. En de andere
helft keept Flow en ga ik lekker voet-
ballen.
Dan speel ik het liefst linksvoor.
Maar hoe het volgend jaar gaat, weet
ik nog niet, want dan gaan we naar
de D en spelen op een heel veld met
een groot doel.

Doen jullie naast het voetballen
ook andere dingen met elkaar?
Qwin: Ja, we zien elkaar al twee keer
per week met trainen en dan op za-
terdag de wedstrijd. En na de wed-
strijd bouwen we in de kleedkamer
een feestje. Als Manou haar muziek
mee heeft genomen, gaan we lekker
dansen en zingen.
Sanne: En dan spreken we gelijk af
voor de zaterdagmiddag. En vanuit
DSVP worden er ook leuke dingen
georganiseerd. Bijvoorbeeld zwem-
men of bingo. En naar de E-over-
nachting zijn we ook al geweest. Ja,
we zien elkaar echt veel eigenlijk!

Van welke profvoetbalclub zijn
jullie fan?
Hand in handkameraden wordt met
luid volume ingezet! Feyenoord dus?
Ja, gieren de meiden, en dan zijn we
vooral voor Dirk Kuyt.

Dan vinden jullie het zeker wel
jammer dat er geen damesvoetbal
is bij Feyenoord?
‘Nee hoor’, zeggen ze, ‘we kijken
toch liever naar jongens!’. En met
luid gebrul nemen we afscheid van
deze vrolijke voetbalmeiden.Qwin en Sanne met Marco Vejinovic van hun favoriete club Feyenoord. Hij was een tijdje geleden bij de Plus in Pijnacker.

Monique de Koning:

“Alle meiden op hun
eigen niveau én met
plezier laten voetballen”

DSVP meisjesjunioren, seizoen 2015-2016:

Honderd enthousiaste meiden in zeven teams
Bij de meisjesjunioren van DSVP
– dat is de groep van dertien tot
achttien - voetballen met veel
plezier zo’n honderd meiden in
zeven teams.

De selecties MA en MB spelen in de
hogere regionen van het meisjes-
voetbal en de selectie MC acteert met
succes in de e klasse van de jongens-
competitie. De overige teams spelen
hun competities in de e en e klasse.

Naast de reguliere elftallen speelt een
DSVP MeidenTalentenTeam van -
 jarigen ook in een competitie met
andere verenigingen met vergelijkbare
teams. In dit team spelen talentvolle

speelsters waarvan het leeuwendeel
uit de juniorenteams wordt geselec-
teerd.
Hoewel alle meiden trainen en spe-
len om goede resultaten te behalen,
is ook plezier in het spelletje heel be-
langrijk om goed te kunnen presteren
in de wedstrijden. Plezier kun je niet
afdwingen, maar vanuit een goede
sfeer komt plezier vaak vanzelf. Via
bijgaande foto’s een korte nadere ken-
nismaking met de zeven teams.
MA: een hechte groep meiden, spe-
lend in de e klasse, waar zij zich me-
ten met de betere teams.
MB: een ambitieus team dat dit sei-
zoen voor het eerst met wisselend suc-
ces in de Hoofdklasse speelt.

MB: een mooie variatie van enthou-
siaste meiden, acterend in de e klasse.
MB: dit team bewijst dat de combi-
natie gezelligheid en ambitie leidt tot
goede resultaten in de
e klasse.
CM: een competitief stel leuke mei-
den spelend in de top van de jongens-
competitie e klasse.
MC: een goed presterend team spe-
lend in de top van de e klasse. Dat
zeer waarschijnlijk kampioen wordt.
MC: een elftal dat met veel plezier
geniet van elke wedstrijd in de e
klasse.
MTT -: de talenten uit de seni-
oren- en juniorenteams vormen een
succesvol collectief!
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Ilse van Dijk gaat gewoon door als leidster van Vrouwen 2

Van Apeldoorn via Den Haag ‘thuiskomen’ bij DSVP in Pijnacker

Aanvoerders vrouwenteams aan het woord
In ieder team vind je iemand
die zich door middel van een
band om de arm onderscheidt
van de anderen: de aanvoerder.
Naast het gebruikelijke handje
schudden en de toss voor de
wedstrijd, zijn ze vaak een
verlengstuk van de trainer in het
veld. Aan de hand van diverse
stellingen maken we kennis met
Lisanne Vijfhuizen (Vrouwen 1),
Miranda Berkhout (Vrouwen 2) en
Ilva Huisman (Vrouwen 3). Ze zijn
aan de tand gevoeld over onder
meer het aanvoerderschap en
hun “band” met DSVP.

Ik ben als aanvoerder gekozen,
omdat:
Lisanne: Ik tijdens de wedstrijd het
team zoveel mogelijk positief probeer
te coachen.
Ilva: Ik denk omdat ik me altijd inzet
voor het team. Bijvoorbeeld met het
regelen van een trainer toen we even
zonder zaten.
Miranda: Ik denk omdat ik iemand
ben die veel coacht in het veld en één
van de ouderen ben in het team.
Als aanvoerder maak ik regelmatig
gebruik van het feit dat je met de
scheidsrechter mag communiceren
tijdens de wedstrijd.
Lisanne: Daar maak ik nog te weinig
gebruik van. De scheidsrechter gaat
zijn beslissing heus niet terugdraaien
omdat de aanvoerder er iets van zegt,
denk ik dan. Maar als er echt een gro-
te fout gemaakt wordt door de leids-
man die grote gevolgen heeft voor de
rest van de wedstrijd, sta ik natuurlijk
vooraan om verhaal te halen.
Ilva: Ik denk niet dat dit heel veel te
maken heeft met het aanvoerder zijn.
Wanneer ik het niet eens ben met de
scheidsrechter ben ik me er wel van
bewust dat ik de enige ben uit het
team die officieel iets mag zeggen. Ik
probeer er dan ook voor te zorgen dat

de rest dit niet doet.
Miranda: Ja, er zijn situaties in een
wedstijd waar je het soms niet mee
eens bent en dan ben je blij dat jij dan
wel even iets mag zeggen. Alleen is het
ook belangrijk dat het niet uit de hand
loopt. De scheids staat daar tenslotte
ook maar als vrijwilliger.
Ik ben bij DSVP gaan voetballen,
omdat:
Lisanne: Ik uit een DSVP-familie kom.
Van jongs af aan was ik al op de club te
vinden. Leo Valkenburg heeft er uitein-
delijk voor gezorgd dat ik op tienjarige
leeftijd zelf de voetbalschoenen aange-
trokken heb.
Ilva: Ik ben opgegroeid met voetbal,
omdat allebei mijn ouders al voetbal-
den bij DSVP. Ik was zes of zeven jaar
toen ik een training mee kwam doen
en ik ben sindsdien niet meer gestopt.
Ik vind voetballen nog steeds heel erg
leuk!
Miranda: Ik speelde vroeger bij sv
Wippolder maar mijn team werd op-
geheven. Via via hoorden we dat het bij
DSVP erg gezellig was, dus zijn we daar
maar gaan kijken. En inmiddels speel
ik daar al een jaartje of twaalf.
Liever prestatiegericht voetballen
of voor de gezelligheid?
Lisanne: Ik ben van mening dat pres-
tatiegericht voetballen prima samen
gaat met een hoop gezelligheid. Maar
als ik toch moet kiezen, kies ik voor
prestatiegericht voetballen omdat ik
te fanatiek ben voor alleen maar ge-
zelligheid.
Ilva: Het liefst natuurlijk allebei. Ik
heb jaren gehad waarbij het alleen ge-
zellig was, maar dan miste ik wel het
doel om te presteren. Toen ik in een
prestatiegericht team speelde miste
ik de gezelligheid.
Miranda: Allebei een beetje, je moet
natuurlijk altijd willen winnen. Maar
zonder een goede sfeer in het team ga
je geen leuke wedstrijden spelen. Je
komt drie keer in de week op de voet-

bal voor je hobby, dan wil je toch het
hoogst haalbare proberen te halen?
Een belangrijk kenmerk van mijn
team is:
Lisanne: een jonge gemotiveerde groep!
Ilva: sportiviteit. We hebben dit sei-
zoen erg veel wedstrijden met grote
cijfers verloren, maar ondanks dat
bleven we altijd sportief.
Miranda: gezelligheid kent geen tijd!
We kunnen winnen of verliezen, maar
we houden wel de sfeer erin.
Welke gezamenlijke activiteit van
de drie teams was een groot succes?
Lisanne: Het jaarlijkse trainingskamp
in januari is toch altijd wel een hoogte-
punt. De groep groeit naar elkaar toe,
en dat zie je weer terug in de resultaten.
Ilva: Het trainingsweekend. Afgelopen
jaar was voor mij de eerste keer dat ik
mee ging en dit was een groot succes.
Je leerde alle andere dames goed ken-
nen en naast het sporten was het ook
supergezellig.
Miranda: Het jaarlijkse trainingskamp
in de winterstop wat door Ton van der
Vorm en John Rohling erin is gebracht.
Het was goed voor de teambuilding.
Het grootste misverstand over da-
mesvoetbal is:
Lisanne: Dat het spel van een dames-
team altijd vergeleken wordt met dat
van de mannen. Dit is echt niet met
elkaar te vergelijken.
Ilva: Ze zeggen altijd dat vrouwen niet
kunnen voetballen, maar er lopen wel
een aantal vrouwentalenten rond!
Ik zou de damesafdeling van DSVP
als volgt omschrijven:
Lisanne: Een tak binnen de club waar
prestatie en gezelligheid goed met el-

kaar samen gaan.
Ilva: Heel gezellig. Je ziet bijna altijd
dat het team het onderling en met de
trainer erg goed kan vinden.
Miranda: Gezellige meiden en iedereen
is welkom! We houden allemaal van
voetbal en zijn fanatiek, maar na de
wedstrijd doen we gezellig een borrel.
Wat ik het meest zal missen als ik
moet stoppen met voetbal is:
Lisanne: Het clubgevoel.
Ilva: Ik denk niet dat ik ooit helemaal
zal stoppen met voetballen. Wanneer
dit wel zo is zal ik waarschijnlijk de
zaterdagen heel erg gaan missen, om-
dat die altijd in het teken staan van de
voetbal nu.
Miranda: De adrenaline die je in het
veld krijgt. En de mensen om je heen.
Wat ik absoluut niet ga missen als ik
moet stoppen met voetbal:
Lisanne: Trainen in de hagel en de re-
gen en de schaafwonden op mijn benen
van het kunstgras!
Ilva: Mijn vrienden, omdat ik zeker
weet dat ik die dan zal blijven spreken.
Miranda: De wintermaanden.
Als aanvoerder geef ik het goede
voorbeeld aan mijn team door:
Lisanne: vrijwilligerswerk voor de club
te doen. DSVP is een club die dankzij
de vrijwilligers bestaansrecht heeft. Ik
vind het belangrijk dat alle meiden zich
hiervan bewust zijn en ook een steentje
hieraan bijdragen.
Ilva: Ik heb dit seizoen training gegeven
aan de meiden van de MD en gehol-
pen met de trainingen voor het school-
voetbaltoernooi. Ik vind het goed om
als team het ook iets terug te doen voor
de club.

Miranda: In de rust of voor de wed-
strijd wat tips aan spelers te geven en
elkaar proberen op te peppen als het
even niet lukt.
Wat ik verder nog gezegd wil hebben:
Lisanne: Als je enthousiast bent gewor-
den van deze presentatiegids, kom ge-
rust een keertje met ons meetrainen.
Dat vinden we leuk!
Miranda: DSVP is een super sportieve
voetbalvereniging met een hele grote
meiden- en damesafdeling. En ik wil
iedereen bedanken die een steentje
bijdraagt aan deze mooie club!

Ilse van Dijk-Van der Horst
is sinds een paar seizoenen
de enthousiaste leidster van
Vrouwen 2. Het kampioenschap
van vorig seizoen was uiteraard
een mooi hoogtepunt, maar Ilse
heeft het sowieso erg naar haar
zin bij DSVP.

De keuze voor DSVP lijkt niet erg
logisch voor iemand uit Apeldoorn,
hoe zit dat? “Ik ben inderdaad be-
gonnen in Apeldoorn en daar keep-
ster geweest bij CSV Apeldoorn en
Victoria Boys. Vanwege mijn baan in

Den Haag ben ik toen verhuisd naar
Pijnacker. Ik heb het eerst nog een
tijdje volgehouden om bij GDA te
gaan trainen en dan in het weekend
terug te gaan naar Apeldoorn om
daar de wedstrijden te spelen tot ik
uiteindelijk koos voor een plekje on-
der de lat bij HPSV.”

“Na een voetballoze periode was ik
op zoek naar wat afleiding en wilde
ik het voetbal weer oppakken. Omdat
ik inmiddels twee dochters had ge-
kregen, zocht ik naar een vereniging
waar eventueel mogelijkheden waren
voor meisjesvoetbal. Zodoende kwam
ik terecht bij DSVP waar het dames-
en meisjesvoetbal al aardig op de
kaart stond. Ik stuurde een mail naar
Leo Valkenburg met de vraag of hij
een keepster kon gebruiken en zo be-
gon ik bij het tweede vrouwenteam.”
“Ik had het erg naar mijn zin, alleen
kreeg ik te maken met blessureleed.
Na twee seizoenen moest ik definitief

afhaken, maar inmiddels was ik zo
ingeburgerd bij de club dat ik verder
ben gegaan als leidster van Vrouwen
. Mijn rol als leidster houdt in dat ik
de randzaken om het team probeer te
organiseren.”
“Zo zorg ik dat er voldoende vervoer
is voor de uitwedstrijden. De rijders
krijgen bij ons een vergoeding voor
de gemaakte kosten, dus ook de fi-
nanciën daarvoor regel ik bij de mei-
den. Ook zorg ik dat het wedstrijd-
formulier op tijd is ingevuld en dat de
tenues weer schoon en wel klaar zijn
voor de volgende wedstrijd.”
“Vrouwen  krijgt niet voor alle
wedstrijden een scheidsrechter van
de KNVB toegewezen, dus voor de
thuiswedstrijden probeer ik tijdig een
scheidsrechter te vinden. En ik ben
ook vaste grensrechter van het team.”
Soms worden leiders nog weleens in-
gezet voor het organiseren van team-
uitjes, maar daar hoeft Ilse zich niet
mee bezig te houden. “We hebben een

leuk en gezellig team waarbij de mei-
den zelf veel organiseren. Zo wordt
er rond de kerst altijd een etentje of
borrel geregeld en ook bij de feestjes
in de kantine - de Derde Helft - zijn
onze meiden betrokken bij de orga-
nisatie. En de trainers hebben in ja-
nuari nu voor het tweede jaar achter-

een een geweldig trainingsweekend
georganiseerd voor alle dames. Een
mooie manier om de band tussen de
drie damesteams nog hechter te ma-
ken. Voorlopig heb ik het dus nog
goed naar mijn zin bij DSVP en wil ik
ook volgend seizoen graag als leidster
doorgaan.”

De aanvoerder heeft meerdere taken, zoals hier de spelerskaartencontrole voor de wedstrijd.

Miranda Berkhout, Lisanne Vijfhuizen
en Ilva Huisman vertellen wat voor hen
het aanvoerderschap allemaal inhoudt.

Vrouwen 2, het team van leidster Ilse van Dijk.
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Eerst maar eens kort kennis maken
met Denise. Denise voetbalt vanaf
haar achtste jaar bij DSVP. De eerste
anderhalf jaar als veldspeelster, totdat
de toenmalige keepster geblesseerd
raakte. Denise raakte daarna geïnte-
resseerd in het vak van keepster en
dat bleek een schot in de roos te zijn.
Denise bleek een erg goede keepster te
zijn. Sindsdien wil ze niet anders meer.
Denise heeft als keepster altijd in een
selectieteam gespeeld.

Angelique: “Alhoewel haar vader bij
RKDEO voetbalde, is de keuze van
Denise voor deze sport niet door ons
gestimuleerd. Zij heeft het helemaal
zelf opgepakt.”

Vanaf het begin hebben Angelique
en haar man de verrichtingen van de
DSVP-teams waarin Denise speelde ge-
volgd. In het begin waren er nog maar

weinig teams. Angelique heeft het in
de afgelopen tien jaar zien groeien tot
wat het nu is. Ze merkt op dat de groei
van onderop af (MF, ME) zich gestaag
heeft doorgezet.

Tot verleden jaar voetbalde ook hun
zoon. Dat betekende drukke tijden als
zij beide kinderen aan het werk wilden
zien. Dat is gelukt, maar dat betekende
wel dat de zaterdag volledig in het te-
ken van voetbal stond. Sinds hun zoon
is gestopt, kunnen Angelique en haar
man het gelukkig wat rustiger aan
doen. Dat betekent niet dat de zaterdag
tegenwoordig voetballoze fases kent.

Angelique: “Naast de wedstrijden van
Denise kijken we ook graag naar de ver-
richtingen van andere teams, zoals VR
en VR en het meidentalententeam
vijftien tot  jaar,waar Denise zelf ook
regelmatig in mee speelt.”

Angelique was ooit medeleidster bij
teams van Denise. In die rol gaf ze aan-
wijzingen, pepte de meiden op, moe-
digde ze aan. “Ik was best wel fanatiek
en merkte op een gegeven moment
dat ik meer van de meiden verwachtte
dan dat ze zelf aan konden of wilden.
Zeker toen de meiden ouder werden.
Toen heb ik besloten te stoppen met
mijn coaching en leiderschap. Dat was
in het begin best wel moeilijk.”

Ook nu, als moeder en supporter, kan
Angelique haar fanatisme niet altijd
onderdrukken nu ze langs de lijn staat.
Ze geeft aanwijzingen en als de situatie
zich voordoet levert ze commentaar.
Met gevoel van understatement zegt
Angelique met een grijns: “Maar ik zal
niet snel het veld oprennen hoor.”

Met andere ouders die ook vaak langs
het veld te vinden vormen Angelique
en haar man een vast clubje. Gezellig-
heid langs de lijn dus! Angelique vindt
het belangrijk dat ouders betrokken
zijn bij wat hun dochter of zoon doen.
“Daar moet je je voor inzetten en tijd
voor vrijmaken, indien mogelijk na-
tuurlijk, zeker als ze nog jong zijn.”

Ouders krijgen ook met de andere kant
van het sporten te maken als hun kind

een blessure oploopt. Angelique: “Ge-
lukkig is dat bij DSVP goed verzorgd.
Wij als ouders krijgen voldoende feed-
back over de blessure en het herstel. Ik
vind ook dat de verzorging en nazorg
erg goed geregeld zijn. Dat is een ge-
ruststelling voor de ouders.”
Voorheen miste Angelique wel de aan-
dacht voor de keepsters. Dat resulteer-
de er in dat er weinig meiden kozen
voor het keepersvak. Gelukkig is dat
nu verbeterd. Jan en Robert pakken
het goed op. Ook het promoten van
het keepersvak gaat de goede kant
op. Zie bijvoorbeeld de medewerking
van Miranda, Nicole en Denise, die
de jongere keepsters les geven en ze

daarmee meer plezier in het keepen
bezorgen. Deze stoere meiden laten
de jonkies ook zien dat keepsters een
belangrijke rol in het team hebben.
Keepen is cool!

Als laatste spreekt Angelique haar ver-
wondering uit dat ze op een gegeven
moment de medespeelsters van De-
nise ‘Bep, hier!’ hoorden roepen, als
Denise de bal had. Bep? Dat bleek dus
de bijnaam van Denise te zijn. Toen
Angelique vroeg waarom het Bep is
geworden, kreeg ze als antwoord dat
iedereen in het team een bijnaam
heeft. Waarom Denise Bep werd is
nog steeds een raadsel.

Maarten Spaans was al betrokken
bij het vrouwenvoetbal van DSVP
toen zijn vrouw Cobie speelde
in de sterrenformatie van Ben
Bos, de oeraartsvader van het
damesvoetbal van DSVP. Toen
het meisjesvoetbal een jaar of
achttien terug van de grond
kwam, werd Maarten trainer.
Daarna heeft hij van alles
gedaan. Op bijna zestigjarige
leeftijd is hij assistent-trainer
van Louise Korte bij de pupillen
en daarmee is voor Maarten de
cirkel min of meer rond. “De
basis van de groei was en is het
schoolvoetbal.”

Vanaf de tijd dat het vrouwenvoetbal
bij DSVP – met dank aan coryfeeën
als Lenie Hofstede en Leo Valkenburg
– aan een grote opmars begon, heeft
Maarten Spaans van alles gedaan bij de
club. Overal was hij te vinden: achter de
bar en in het materiaalhok; op het veld
en in de commissiekamer. En niet te
vergeten ergens op een kampeerboer-
derij in Nederland om het Summer-
camp te organiseren, aan de zijde van

John Otterspeer. “Het is mooi dat de
vrouwen dit nu zelf zijn gaan doen. Het
was namelijk altijd best heel intensief.”
Intensief was ook de periode dat hon-
derden schoolmeisjes naar de velden
van DSVP kwamen voor het jaarlijkse
schoolvoetbal. Dat was de tijd om te
vissen in een rijk bedeelde vijver van
meisjes die in potentie best wilden
gaan voetballen maar nog wel even
over de streep getrokken moesten
worden.

“We noteerden heel veel namen en
telefoonnummers van meisjes die in-
teresse hadden. We belden dan soms
wel twintig tot dertig meisjes of ze zin
hadden om een keer te komen mee-
trainen. Als je mazzel had dan brach-
ten ze meteen een paar vriendinnen
mee. Je moet investeren en heel hard
werken om voor elkaar te krijgen wat
er bij DSVP tot stand is gekomen qua
vrouwenvoetbal. Zeker in de begintijd.
Nu is het wat makkelijker: er staat een
goede organisatie en de meisjes die al
bij DSVP voetballen, zijn als het ware
onze ambassadeurs. Zij vertellen op
school en elders hoe leuk het is om bij

DSVP te voetballen en hoe goed het
allemaal is geregeld en dan komt de
aanwas relatief gemakkelijk tot stand.
Nog steeds is het schoolvoetbal het
moment in het jaar voor werving en
voor groei.”

Tegen jongens
Maarten Spaans kan volop verhalen
vertellen over meisjes- en vrouwen-
voetbal. Hij vertelt dat het nog altijd
leuk is hoe jongens reageren als ze te-
gen een meisjesteam moeten spelen.
Met een mengeling van stoerheid,
laatdunkendheid en toch ook zenu-
wen vanwege de onwennigheid en de
onzekerheid over het in werkelijkheid
gaat aflopen, treden de jongens een
meisjesteam tegemoet.

De instelling van ‘we zullen die mei-
den even een lesje leren’ komt natuur-
lijk niet altijd uit. Er vliegt eens een
jongen door de lucht, als een meisje
een bodycheck inzet en ouders begin-
nen te roepen: ‘Jullie kunnen toch wel
van die meisjes winnen zeker.’
En zo kunnen dingen fout gaan, zoals
bij Laakkwartier waar een meisjes-
team van DSVP met - een bekerwed-
strijd won van een jongensteam van
Laakkwartier en een tattoo-Hagenees
na afloop tegen zijn mannen zei: ‘Zo
jongens, jullie hebben maandag op
school wat ‘eut te leggi; verlogge van
meeeidi’. En vervolgens: ‘Goed gedaan
hogg meeeidi.’

Dat waren en zijn voor Maarten
mooie belevenissen. “Ik heb jongetjes
jankend het veld af zien gaan. Het
gebeurt en het geeft aan dat meisjes
naar verhouding net zo goed kunnen
zijn als jongens. Het is goed dat de
betere meisjes met en tegen jongens
voetballen en dat meisjesteams tegen
jongensteams spelen. Dat is de manier
om het niveau omhoog te brengen.
En daar zijn we bij DSVP volop mee
bezig.”

Angelique Fransen, moeder van Denise Treurniet, keepster bij DSVP MA1:

“Als ouders wil je toch zien hoe je kinderen bezig
zijn met hun sport”

Maarten Spaans, boegbeeld van het vrouwenvoetbal van DSVP:

“De basis van de groei was en is het
jaarlijkse schoolvoetbal”

Angelique Franssen met haar dochter Denise ofwel Bep!

Maarten Spaans met Louise Korte.

Veel ouders zijn heel betrokken bij de voetbalhobby van hun kids.
Zeker de ouders van Denise Treurniet. Zij zijn bij nagenoeg iedere
wedstrijd te vinden waar hun dochter speelt. Ook volgden zij
Denise en haar team in maart 2016 bij het Internationaal toernooi
in Maastricht, waar DSVP MA1, het MA-selectie elftal, zo succesvol
acteerde. Je kunt dus wel stellen dat haar ouders trouwe volgers
zijn! Denise is de keepster van het elftal. Om eens de beleving van
het wel en wee van het meisjesvoetbal van de kant van de ouders
te beschouwen, hebben we moeder Angelique uitgenodigd voor een
interview.

Sommige speelsters die zich
aanmelden bij DSVP, komen
er na een tijdje achter dat
hun voorkeur toch bij een
andere sport ligt. Maar er
zijn speelsters die hun hart
verliezen aan de club en er niet
meer weg te denken zijn.

Zo zijn Sylvia van der Helm-Hijdra
en Hester Brauer meer dan twintig
jaar actief als voetbalster actief ge-
weest bij DSVP. Zij zijn hun voet-
balloopbaan gestart op het moment
dat de damesafdeling bestond uit
slechts twee dames- en twee meis-
jesteams.
Op zeer jonge leeftijd speelden zij al
in de damescompetitie, iets wat nu
niet snel meer zal gebeuren. Hester
en Sylvia speelden vele seizoenen
samen in Dames  en maakten daar
hoogtepunten mee, zoals het kam-
pioenschap en de promotie naar de
e klasse.
Ook buiten het veld droegen dra-
gen zij hun steentje bij aan de club.
Zo maakte Sylvia jarenlang deel uit
van de sponsorcommissie en is zij

een van de organisatoren van de
gezellige derde helft. Hester houdt
zich bezig met de organisatie van
het Summercamp en zij is actief als
coördinator van de dames- en meis-
jesafdeling.
Twee echte DSVP’ers die de opmars
van het damesvoetbal van dichtbij
hebben meegemaakt en waar DSVP
trots op is. Wie weet schuilen er tus-
sen de nieuwe lichting voetbalsters
ook weer nieuwe boegbeelden van
de club en gaan we daar nog veel
van horen.

Meer dan twintig jaar
actief bij de club

Hester Brauer in actie.

Sylvia van der Helm-Hijdra met over-
zicht.
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De DSVP-talentenhoek: Noah Haring (MA1) en Romy Bruins (C1)

Voetbalsters zonder kapsones
Noah en Romy zijn beide
voetbaltalenten die in het oog
worden gehouden door de
meest invloedrijke vereniging in
de regio. Ook hebben zij onder
auspiciën van de KNVB met
andere geselecteerde talenten
een oefenwedstrijd gespeeld
tegen een jongensteam van
UVS. Beide meiden zijn dan
ook vaste waarden in het DSVP
MeidenTalentenTeam 15-21 jaar.

Hoewel deze meiden over buitenge-
wone talenten beschikken, lopen ze
niet naast hun schoenen. Voetbal is
een teamsport en deze meiden besef-
fen heel goed dat zij het alleen niet
kunnen redden ook al heb je het beste
talent van de wereld.

Zij zijn zich er van bewust dat zij aan-
leg hebben om groter te worden dan
ze nu al zijn, maar het komt natuur-
lijk niet vanzelf. Er moet wel degelijk
voor getraind worden om het niveau
te behouden en ook beter te worden.
Een kennismaking met twee gedreven
voetballiefhebbers.

Beide meiden voetballen al sinds hun
zesde jaar, Romy bij DSVP, Noah begon
haar carrière bij Wippolder. Na de D-
pupillen verhuisde Noah naar DSVP en
ging, na bij Wippolder bij de jongens te
hebben gevoetbald, spelen in een meis-
jesteam. In dezelfde periode ging Romy
van een meisjesteam naar de jongens,
waar ze nu nog speelt. Nog onbekend
met de ander maakten ze dus beiden
een tegengestelde switch!

Van jongs af aan kozen de meiden voor
voetbal, in andere sporten hadden ze
geen interesse.
Noah: “Voetbal was thuis dé sport, ik
ging buiten voetballen als het maar
even kon, het is een mooie uitlaatklep
en de strijd is mooi”.

Romy: “Ik zat televisie te kijken met
mijn moeder, er was een voetbalwed-
strijd aan de gang. Ik vroeg, dat is toch
Ajax? Dat wil ik later ook!” Ook Romy
was vaak op straat te vinden met een
bal: “Voetbal is altijd anders, het is zo
leuk!”
Noah geeft toe dat de voetbaltrainin-
gen leuker zijn dan huiswerk voor
school maken. En dat bracht haar wel
eens in de verleiding om het één te
doen en het ander te laten.
Wat dat aangaat heeft Romy dezelfde
voorkeur, maar toch zet ze zich er toe
om eerst het huiswerk af te maken voor
ze gaat trainen. Dat geeft toch meer ge-
moedsrust.

Hierboven staat dan wel dat deze mei-
den over een buitengewoon talent be-
schikken, maar zelf zien ze dat niet zo.
Romy: “Het is leuk als je complimentjes
krijgt, maar ik heb niet echt het gevoel
dat ik erg goed ben. Natuurlijk ben ik er
trots op als ik geselecteerd wordt, maar
ik vind het gewoon leuk om te doen”.
Daar is Noah het mee eens: “Ik voet-
bal voor mijn plezier, het is een leuk
spelletje!”

Als je talent hebt en er alles voor over
hebt, is het wel fijn als je je door kunt
ontwikkelen. Ondervinden jullie nog

genoeg uitdaging om je verder te kun-
nen ontwikkelen bij DSVP?
Noah vindt het lastig: “Het niveau is
goed, maar ik zou graag zien dat de
groep de trainingen serieuzer zou ne-
men. De wedstrijden geven wel genoeg
voldoening, maar de beleving bij de
trainingen mag van mij best wel wat
fanatieker worden!”

Romy is meer tevreden: “Op dit mo-
ment heb ik nog voldoende uitdaging,
zowel bij de wedstrijden als op de trai-
ning. Als het te makkelijk gaat zou het
niet leuk meer zijn.”

Volgens Romy kan ze zich bij het heer-
sende voetbalklimaat bij DSVP nog vol-
doende ontplooien. Daarnaast, DSVP
biedt voldoende opties, of je nou in
een selectie speelt of als je recreatief
wil voetballen.
Beide meiden kunnen goed hun draai
vinden bij DSVP. Het is een leuke ver-
eniging, het is er gezellig, er wordt veel
georganiseerd, ook de kleintjes worden
niet vergeten, zie bijvoorbeeld het or-
ganiseren van Summercamp.

Romy speelt nu voor het vierde seizoen
in een jongenselftal. Romy zegt daar-
over: “In een meisjesteam spelen is best
leuk hoor, maar bij de jongens wordt
er serieuzer en fanatieker gespeeld, en
dat bevalt me wel. Ik vind het heel leuk
om in te vallen bij bijvoorbeeld MA en
het spelen in het MeisjesTalentenTeam
- jaar is ook erg leuk. De overstap
naar de dames zal zeker wel een keer
komen.”
Noah heeft daar een andere kijk op:

“Tot de D speelde ik bij Wippolder in
een jongensteam, maar daar voelde ik
me wat alleen staan, niet echt een on-
derdeel van het team. Na de overstap
naar DSVP speel ik alleen maar in meis-
jesteams, en dat bevalt me erg goed. Ik
heb nooit spijt gehad van de overstap.”

Aan bod komt de profcarrière. Als je
talenten zodanig zijn dat je eruit wordt
gepikt om in de hoogste rangen te kun-
nen spelen, zou je dat willen?
Noah: “Ik streef niet naar een profsta-
tus, maar het zou natuurlijk wel leuk
zijn. Een hele eer! Je streeft natuurlijk
naar het hoogst haalbare.”

Ook Romy werpt een blik in die toe-
komst: “Een profspeelster zijn lijkt me
wel leuk, ik zou dat wel willen. Je moet
dan wel vier keer per week trainen,
maar dat heb ik er wel voor over.”

Beide meiden zijn eensgezind over een
zeker aspect in de toekomst: wij blijven
voetballen, geen twijfel over mogelijk.
Doorgaan tot we er bij neervallen. We
kunnen het voetbal niet missen!

Een andere blik in de toekomst komt
ter sprake, het maatschappelijke. Beide
meiden zijn opmerkelijk eensgezind:
zorg eerst voor een stevige basis, dus
studie afronden, een goede baan en
een leuk huis. Beide meiden zitten nu
in VWO .
Romy: “Ik zou wel wat in de sport wil-
len gaan doen, sportmanagement of
–marketing”.
Noah ziet ook haar maatschappelijke
bijdrage in de sport: “Naar het buiten-

land, bijvoorbeeld een ontwikkelings-
land en daar iets met sport doen”.
Sport, en in het bijzonder voetbal, blijft
dus wel op de voorgrond meespelen.

Tot slot diept Romy nog een herinne-
ring van vroeger op uit haar geheugen.
Het blijkt dat haar talent al vroeg on-
derkend werd: “Toen ik met DSVP F
tegen HBS F speelde, scoorde ik drie
keer, we wonnen ook de wedstrijd. La-
ter stond op de HBS website een ver-
slag van die wedstrijd en daarin stond:
‘Topmodelletje velt HBS F met drie
sensitieve doelpunten’”. Dat zal ze
nooit meer vergeten, dat je sensitieve
doelpunten kunt maken!

Chiara Rizzo voetbalt sinds
juli 2014 bij DSVP. Voordat zij
ging voetballen heeft Chiara
veel andere sporten gedaan
zoals aerobics, zumba, steps en
paardrijden. Maar dat was het
toch niet voor haar, zo vertelt ze.

“Ik miste het teamgevoel, ik zocht dus
een teamsport. Mijn broer haalde me
over om te gaan voetballen. En daar
heb ik nog geen seconde spijt van ge-
kregen. Voetbal is en blijft mijn sport.
Een teamsport is veel leuker dan een
individuele sport. Je doet alles samen.
Met de trainingen erbij ben je drie keer
in de week bij elkaar, dan bouw je een
band op met je medespeelsters.”
Chiara koos voor DSVP omdat ze daar

echte meisjesteams hebben. “Bij an-
dere verenigingen word je als meisje
bij een laag jongensteam ingedeeld en
dat wilde ik niet. DSVP heeft een grote
meidenafdeling. Het voordeel is dat er
veel teams zijn en het altijd gezellig is
bij de training! Het leuke hiervan is
dat op maandag- en woensdagavond
op alle velden alleen maar meiden te
vinden zijn.”
Haar team is MC, vertelt ze. “Ik speel
nu in de voorhoede als spits. Eigenlijk
is mijn positie op het middenveld,
maar door blessures ben ik naar vo-
ren verhuisd en dat gaat niet eens zo
slecht! MC speelt in de e klasse in
de meisjescompetitie. We hebben niet
altijd succes, maar daar is het plezier
in het team niet minder om. Plezier

hebben we sowieso wel onder elkaar,
ook buiten het voetbal. We zijn een
hechte groep meiden, niet alleen met
MC maar ook samen met de meiden
van MC en CM.”
“Toen ik bij DSVP kwam kende ik nie-
mand. Nu heb ik er veel vriendinnen
bij gekregen! Als de andere teams thuis
spelen, gaan we altijd met een vast
groepje bij die wedstrijden kijken en de
meiden aanmoedigen. Dat doen de an-
dere teams bij ons ook. Buiten het voet-
bal bij DSVP doen we ook wel dingen
samen, zoals ergens op een veldje of
op straat voetballen. Dan komt er een
groepsapp: ‘Wie komt er voetballen?’
Zomaar een potje voetballen doen we
ook wel eens gewoon na een wedstrijd.”
Chiara heeft nog een goed idee om

twijfels bij meiden te verminderen als
ze bij een ander team moeten invallen
of bij het begin van een nieuw seizoen
in een ander team worden ingedeeld:
regelmatig samen met andere teams
trainen zodat je die meiden beter leert
kennen. “Nog een voordeel daarvan
is, dat je andere oefeningen krijgt bij
trainingen met een andere trainer. Dat
geeft meer afwisseling en je leert weer
andere dingen”, zo geeft ze een goed
advies!
Chiara toonde zich ook een prima
DSVP-ambassadrice. Een meisje uit
haar klas vond het bij haar eigen voet-
balvereniging niet leuk meer. Ze twij-
felde over de overstap naar DSVP, tot
Chiara zei: “Kom naar DSVP, daar krijg
je geen spijt van!” En zo geschiedde!

Romy voorkomt een doorbraak

Noah dolt haar tegenstander.

Chiara koos voor DSVP omdat ze daar
echte meisjesteams hebben

Chiara Rizzo:

“Ik kan iedereen aanraden bij DSVP te komen voetballen”

Sonja Lalkens:

“Heel jammer dat ik zelf niet meer kan voetballen, maar er is nog zat te doen”
Zelf voetballen, dat is en blijft
naast al het andere werk dat
je kunt doen bij een club, het
allerleukste. Dat zegt Sonja Lalkens
die twaalf jaar geleden bij DSVP
ging zaalvoetballen. Toen haar
dochter Chantal ging voetballen,
zeven jaar geleden, is Sonja
ook van alles gaan doen in de
begeleiding.

Zelf voetballen in de zaal zou ze nu
nog steeds hebben gedaan, als ze niet
begin vorig jaar was geconfronteerd
met een herseninfarct waardoor het
voetballen jammer genoeg niet meer
gaat voor haar. Dat is jammer maar ze
prijst zich gelukkig dat ze verder heel
behoorlijk is hersteld van dat infarct.
Sonja blijft volop betrokken bij de club,
waar de hele familie Lalkens actief is.
Dochter Chantal van veertien, maar
ook zoon Thomas van zeventien. Hij
speelde eerst bij Oliveo maar is nu ‘in-

gelijfd’ bij DSVP en speelt in de A waar
pa Richard leider van is. Richard is ook
nog inloopshirtsponsor van de A en de
B. Pa en ma zijn echte voetbalmensen,
die hun talent – een mix van techniek
en doorzettingsvermogen – hebben
doorgegeven aan hun kinderen.
In de loop van de jaren heeft Sonja van
alles gedaan bij het meisjes- en vrou-
wenvoetbal bij DSVP: leidster, train-
ster, organisator van alle mogelijke
activiteiten naast het voetbal, met het
veel geprezen Summercamp als jaarlijks
hoogtepunt. Op dit moment is Sonja
leidster van CM, het C-selectieteam
dat in de jongenscompetitie speelt.
Ze is nog steeds lid van de Technische
Commissie voor de jeugd van DSVP
en op dit moment druk bezig met de
planning van de Meidendag van vol-
gende week. Sonja vindt het prachtig
om te zien hoe het vrouwen- en meis-
jesvoetbal bij DSVP tot groei en bloei
is gekomen. “Voetbal is voor meisjes

gewoon een normale sport geworden
waarvoor je kunt kiezen, zoals je voor
turnen, korfbal of hockey kiest. Het
wordt vaker dan voorheen op televisie
vertoond, dat helpt ook. En verder zijn
we bij DSVP gewoon goed bezig met de
opvang en begeleiding van de meisjes,
vanaf de jongste leeftijd en verder. Het
is een gezellige grote familie geworden
waar heel veel leuke dingen worden ge-
organiseerd. Je kunt prestatief voetbal-
len, je kunt recreatief voetballen en je
met elkaar vermaken met allerlei ne-
venactiviteiten. Het is een heel sociaal
gebeuren en dat bereik je door met z’n
allen de schouders eronder te zetten.
Als heel veel mensen zich betrokken
voelen en vanuit een positieve houding
hun steentje bijdragen, dan komen er
bijna vanzelf mooie dingen tot stand”,
aldus Sonja Lalkens die nog vele jaren
op allerlei manieren betrokken hoopt
te blijven bij DSVP en dan in het bijzon-
der bij het meisjes- en vrouwenvoetbal.

Sonja Lalkens, rechtsboven, met haar team, C4M dat in de jongenscompetitie speelt.
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Naast trainen en spelen van
wedstrijden organiseert DSVP
nog ontzettend veel leuks voor
de leden. Hiermee wordt het
teamgevoel versterkt maar het
is ook gewoon supergezellig om
elkaar naast het voetballen te
zien!

Hier een greep uit de activiteiten die dit
seizoen plaats vonden:
• Het Kerstzaalvoetbaltoernooi en de

andere thuistoernooien.
• De F- en E-overnachting waarbij uiter-

aard heel weinig geslapen werd.
• De kerst- en baasbingo bij clubhuis

De Mijlpaal.
• Het familiezwemmen waarbij de

Zwembad de Viergang geheel tot de
beschikking van DSVP stond.

• Het bezoek aan de Oranje Leeuwin-
nen, het Nederlands dameselftal.
Dutchy kwam ons vast opwarmen
in de kantine.

• De schoolvoetbaltoernooien die in
samenwerking met Oliveo worden
georganiseerd.

• Deelname aan het Easter Open Tour-
nament  met de twee E-selec-
tieteams.

• De meidenvoetbaldag voor meiden
van - jaar met sterspeelsters zoals
de uitwaaidag van de D-meiden op
het strand bij wedstrijdloze zaterdag.

• Teakwondo- en kickbokstrainingen
voor elk MD-team bij Team Jigeugi
in Den Haag. Teambuilding en spier-
pijn op net even andere plaatsen.

• Dm is op een speciaal trainingskamp

gegaan: dit was een pilot maar het is
ontzettend goed bevallen.

• Vooraf aan ADO Vrouwen - Ajax
Vrouwen mochten de E-meiden van
DSVP een voorwedstrijd spelen te-
gen RKDEO op het grote veld in het
Kyocera Stadion.

• Vrijdagavond  augustus  speel-
den de ADO-vrouwen hun eerste
competitiewedstrijd thuis tegen FC
Twente. Meisjes van DSVP mochten
als spelersescorte de teams begelei-
den als ballenmeisje langs het veld
staan. Een flink aantal ouders, fami-
lie en vrienden hebben de wedstrijd
bekeken.

Bij DSVP kun je ook zaalvoet
ballen en dat gebeurt. Twee
seniorenteams zijn er actief. We
stellen het zaalvoetbal van DSVP
even nader aan de lezer voor.

In de zaal speelt elk team met vier veld-
speelsters en een keepster. Daarnaast
heeft ieder team nog een aantal wis-
selspeelsters op de bank zitten: zaal-
voetbal is namelijk heel intensief met
als gevolg dat je veel doorwisselt.

Tijdens de wedstrijd mag je onbeperkt
door wisselen. Het spel is sneller en
technischer dan het veldvoetbal. Direct
lichamelijk contact is niet toegestaan.
Ook de bal is anders: er wordt gespeeld
met een zogenoemde plofbal. De bal
stuitert veel minder en is zwaarder dan
een veldbal.
Op dit moment heeft DSVP twee da-
mes zaalvoetbalteams spelen waarvan
dames  in de e klasse hun voetbal-
kunsten laten zien en dames  in de e

klasse. Met nog twee wedstrijden te
gaan, staat dames  op de vierde plaats.
En dames  heeft nog één wedstrijd te
gaan en staat op de derde plaats. Beide
teams draaien mooi mee in de bovenste
helft van de competitie.
Dames  speelt nu voor het derde sei-
zoen in dezelfde formatie. Deze betref-
fende voetbalsters speelden voorheen
op het veld bij onder andere Ooster-
heem. Tegenwoordig is een aantal van
hen ook nog op het veld maar bij SV
Nootdorp. De gemiddelde leeftijd van
deze dames ligt rond de  jaar.
Dames  speelt reeds jaren in de zaal
met veel oud-veldspeelsters van DSVP.
De gemiddelde leeftijd ligt wat hoger
namelijk rond de  jaar. Dit levert
soms hilarische speelmomenten op
omdat de tegenstander soms op een
gemiddelde leeftijd van twintig jaar

uitkomt. Een van de speelsters zegt:
“Soms lijkt het alsof je tegen je eigen
kind aan het voetballen bent. Van onze
snelheid moeten we het niet meer heb-
ben, uitzonderingen daar gelaten, maar
onze voetbalervaring brengt ons toch
een heel eind. En dat is gelukkig ook
nog terug te zien in onze uitslagen en
de stand. Bij onze thuiswedstrijden
hebben we gelukkig een aantal trouwe
supporters en een vaste scheidsrechter.
Hier zijn we erg blij mee.”
Buiten de zaal ondernemen de vrou-
wen dames van DSVP dames  jaarlijks
diverse activiteiten, waaronder een
trainingsweekend, gezellige feestjes,
etentjes en soms gewoon een avond-
je theeleuten. Hieruit is een hechte
vriendengroep ontstaan en de band is
de afgelopen jaren alleen maar sterker
geworden. Zo sterk zelfs dat de speel-

sters die door blessures niet meer kun-
nen voetballen nog altijd bij het team
betrokken zijn en als ‘coach’ aanwezig
zijn op de bank.
Ook onderling is de samenwerking tus-
sen beide teams goed geregeld. Regel-
matig ‘lenen’ de teams speelsters van
elkaar indien er te weinig speelsters
zijn. Dames  zou voor komend sei-
zoen wel wat nieuwe dames kunnen
gebruiken.
Tevens is er sprake van een derde da-
meszaalteam dat komend seizoen wil
gaan starten en nog aanvulling kan
gebruiken. Dit geeft nog meer moge-
lijkheden in het onderling uitwisselen
van speelsters.
Dus mocht je interesse hebben om te
gaan zaalvoetballen, schroom niet en
trek aan de bel en neem contact op met
Leo Post:  –  .

Summercamp is traditioneel de
afsluiting van het voetbalseizoen
voor de meisjesafdeling. Al
vijftien jaar gaat een groep
meiden, dit jaar tachtig
in getal, een avontuurlijk
weekend tegemoet in een
van de kampeerboerderijen in
Nederland.

Miranda Berkhout en Hester Brauer
doen de afgelopen vijf jaar de orga-
nisatie van het kamp. Zij hebben als
motto: ‘Slapen doen we thuis, het is nu
feest’. Dat het een waar feestweekend
is, bevestigt Qwin Post.
Qwin gaat al enkele jaren mee en heeft
er een sport van gemaakt om zich jaar-
lijks als eerste op te geven voor het vol-
gende kamp. Als je haar vraagt wat zij
zo leuk vindt aan Summercamp, dan
staan levend bingo en uiteraard de

spooktocht bovenaan haar lijstje.
Dat de spooktocht in haar top  staat
is geen verrassing. Remco van Lier,
Stefan Swanink en Robert Linden-
burg maken er een sport om van de
spooktocht een onvergetelijke avon-
tuur te maken, waar het hele jaar nog
over nagesproken wordt.
Het weekend kent een vol programma.
Trainers, leiders en speelsters uit de
damesafdeling zorgen voor een pro-
gramma waarin ruimte is voor sport
en spelactiviteiten, voor zang en dans.
Ieder jaar worden er nieuwe spellen
bedacht, echter de zeepbaan en het
sponsenspel blijken een vast onder-
deel in de spelvreugde.
Dat de meiden veel plezier beleven
aan het weekend, blijkt uit de spon-
tane acties. Zo start op een willekeu-
rige ochtend om . uur ineens een
slaapzakkenrace in de eetzaal. Onder

leiding van de jongste E-meiden wordt
er gehupt, gesprongen en gerold. Na
afloop van de race gaat een ieder netjes
aan tafel zijn ontbijt nuttigen.
Vrolijk wordt er uit volle borst ge-
zongen op allerlei muziek. Hoe moe
iedereen ook is op de laatste dag, als de
tonen van ‘We hebben een woonboot’
uit de boxen komen, ontstaat er een
ware roeiboot in de kampzaal.
Summercamp heeft een sterk ver-
bindend karakter. Op Summercamp
ontstaan nieuwe vriendschappen. In
het groepje waarin de kampspellen
worden gedaan zitten naast vrien-
dinnetjes ook kinderen uit een an-
dere leeftijdsgroep. Dit zorgt voor
gemengde groepjes, waarin de oudere
meiden zich gedragen als enthousiaste
en verantwoordelijke oudere zus.
De meiden leren naast nieuwe vrien-
dinnen ook de speelsters uit de dames-

selectie en nieuwe leidsters en trainers
kennen. Bij terugkomst op de velden
van DSVP leidt dit tot enthousiast ge-
zwaai als iemand uit Vrouwen  wordt
gespot op de velden. Dit zijn de mo-

menten dat de mooie herinneringen
van het afgelopen kamp weer naar
boven komen en dat men uitkijkt om
het jaar daarop weer een nieuw avon-
tuur te beleven.

Hoogtepunt van alle nevenactiviteiten: met elkaar op Summercamp

Vrouwen ook in de zaal actief

Naast het voetbal bruist het van de nevenactiviteiten

Het hoogtepunt van het jaar: het Summercamp.

Zaalvoetbal is een mooie sport waar de
techniek de boventoon voert.

Gezelligheid buiten het veld.
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