
 

 

Nieuwsbrief van de Businsssclub Voorschoten ’97 

Businessclub op stap met Zaterdag 1 naar SV Nootdorp 

Support voor de laatste loodjes! 

 

14 april 2014 

Met de bus naar Nootdorp 

 

Zaterdag 12 april verzamelde een groot aantal 

businessclubleden in de businessclub. De zaterdagselectie 

bereidde zich daar, onder het genot van een kop koffie met 

gebak, voor op de belangrijke wedstrijd in en tegen Nootdorp.  

De  competitie nadert haar einde en de ploegen onderin staan 

erg dicht bij elkaar. De laatste wedstrijden gaan nog 

spannend worden. 

Trainer Marcel de Hoogt gaf uitleg over de verwachte 

speelstijl van de tegenstander en hoe onze mannen daarmee 

om moesten gaan. 

Daarna met z’n allen, de door de businessleden geregelde,  

bus in, richting Nootdorp. In verband 

met een afsluiting van de A4 besluit 

onze chauffeur een alternatieve route te 

nemen, en wordt hij door de trainer                      

keurig naar Nootdorp geloodst.

Nootdorp  - Voorschoten ’97 1-1 

WV/HEDW - Zwaluwen ’30  0-0 

DSO  - Swift A.  1-5 

GHC  - RCL   1-1 

Aalsmeer - Haaglandia/W  3-4 

Rijnvogels - Alexandria ’66  4-1 

BVCB  - Forum Sport  2-0  



 

Fusce 

ultrices consequat nisl. In 

volutpat pede nec urna. 

Maecenas quam ante, commodo 

nec, aliquam ullamcorper, 

viverra nec, tortor. Nullam at 

est in odio varius lobortis. 

Curabitur condimentum cursus 

diam. Suspendisse pharetra 

vulputate ligula. Nam lorem 

nulla, rutrum ut, auctor at, 

imperdiet vitae, tortor.  

Donec mattis.  
Donec sed massa. Praesent 

molestie, quam at euismod 

pulvinar, leo est placerat quam, 

ut gravida erat ipsum vel lorem. 

Fusce est magna, dapibus quis, 

mollis vel, laoreet dapibus, 

nibh. Donec euismod vehicula 

nulla. Quisque et est. Aenean 

pellentesque imperdiet purus. 

Vivamus lobortis pretium enim. 

Nam pharetra condimentum 

magna. Duis pharetra, justo at 

convallis porttitor, ante dui 

Duis vel urna at mi 

consequat congue. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Donec ac diam. 

Pellentesque aliquet. Morbi 

tempor. Ut id felis non urna 

elementum feugiat. Nunc 

vulputate. Etiam gravida nunc vel 

tortor. Nulla quis urna. In hac 

habitasse platea dictumst.  

Duis ullamcorper.  

Donec sit 

amet nisl blandit nunc lacinia 

porttitor. Sed pulvinar congue 

enim. 

In hac habitasse platea dictumst. 

Morbi at urna. Nunc rhoncus 

massa. Vestibulum leo. Class 

aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per 

inceptos hymenaeos. Donec non 

lacus. Nulla facilisi. Duis 

fermentum condimentum lacus. 

Sed ornare. Morbi non felis.  

Nam at magna in velit imperdiet 

Op het sportcomplex van Nootdorp nemen we 

nog een lekker kopje koffie, alvorens de wedstrijd 
van start gaat. 

Onze jongens begonnen goed gemotiveerd aan de 
wedstrijd en al snel ontstonden de eerste kansjes.  

De keepers moesten aan beide kanten ingrijpen, 
maar echt gevaarlijk werd het niet, behalve dat 
wij door een verkeerde terugspeelbal Nootdorp 

bijna een cadeautje weggaven. Gelukkig belandde 
de bal in het zijnet, hoewel de omroeper de 

muziek al inzette voor een doelpunt. 
 

Het duurde tot in de dertigste minuut voordat 

Wouter Pen, na goed doorzetten van Shemiel 
Constancia, uit de draai loeihard kon inschieten 

en zo Voorschoten ’97 op een 1-0 voorsprong 
zette. 

 
Na de rust was er eenzelfde spelbeeld. Beide 

ploegen probeerden wel aan te vallen, maar 
werden niet echt gevaarlijk. Nootdorp werd  dat 
echter nog wel een keer, waardoor zij na een 

scrimmage voor onze goal de 1-1 konden 
intikken. 

 
Helaas waren wij niet meer in staat om tot score 

te komen, zodat de eindstand 1-1 werd. 
 
Positief was de strijd, waardoor er toch met een 

redelijk goed  gevoel terug naar Voorschoten 
werd gereden waar de dag werd afgesloten met 

een gezamenlijk diner  met spelers, begeleiders en 
businessclubleden in het restaurant van co-

sponsor Fratelli. 

Suspendisse luctus 

felis sed augue. Aenean sem. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur 

ridiculus mus. Donec accumsan 

lectus sed odio. Quisque egestas 

rutrum pede. Integer a nisi. 

Quisque sollicitudin mi et purus. 

Nunc a nibh. Fusce non urna. 

Mauris faucibus ipsum et risus.  

Sed posuere lacinia risus.  
Mauris sed erat quis libero 

vestibulum facilisis. Sed laoreet 

arcu ut sem. Nam a nisi eu orci 

Justo magna dapibus 
ipsum, quis pulvinar 

dui mauris quis 

diam. 

lorem ipsum dolor uitgave, datum 

 


