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Ad. 7: RV 17.0003 Vitalisering voetbalsport 

Uitgesproken door Wietse Jelles, voorzitter 

 

Geachte gemeenteraadsleden, geachte aanwezigen, 

Mijn naam is Wietse Jelles. Als voorzitter van de Leidse Studentenvoetbalvereniging LSVV ’70, is het 

mij een eer en genoegen het woord tot u te mogen richten. 

Het bestuur van LSVV ’70 heeft met interesse kennisgenomen van het raadsvoorstel dat is ingediend 

met betrekking tot de vitalisering van de Leidse voetbalsport. Zowel bestuur als vereniging vinden 

het een goede zaak dat er geïnvesteerd wordt in het Leidse voetbal. We vinden het ook een goede 

zaak dat de gemeente op aandringen van de Leidse voetbalclubs de leiding heeft genomen in het 

proces van vitalisering – en daarin nu ook tempo maakt. Het raadsvoorstel dat er nu ligt is een 

duidelijke uiting van de wil om spijkers met koppen te slaan. 

LSVV ’70 is echter van mening dat het doel de middelen niet áltijd heiligt, en dat het huidige voorstel 

voorbijschiet aan het doel. De formulering van drie meetbare criteria, waaraan elke 

voetbalvereniging moet voldoen, geeft de gemeente een goede uitgangspositie om – rechtvaardig – 

te kunnen oordelen over iedere club. Maar dan moeten de voetbalclubs in grondbeginsel wel kunnen 

voldoen aan de gestelde eisen. Voor LSVV ’70 is dat niet het geval. 

LSVV ’70 is naar eigen inzicht een buitengewoon vitale vereniging. Wij zijn opgericht in 1970, voor 

Leidse studenten en oud-studenten van de Leidse Universiteit, en tegenwoordig ook de Leidse 

Hogeschool. Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een stabiele factor in het Leidse voetbal. 

De vereniging heeft in haar bestaan op verschillende locaties gespeeld: in eerste instantie begon de 

vereniging op een veld achter het Centraal Station, op de plek van het huidige Terweepark. 

Vervolgens heeft zij lange tijd op het Universitair Sportcentrum gespeeld. En vanaf 2007 delen wij 

Kikkerpolder II met goede vriend en buur Lugdunum. 

De vereniging is door de jaren heen ook in samenstelling en omvang gewisseld: de club heeft op 

zaterdag en op zondag gevoetbald. De club heeft met haar eerste elftal prestatievoetbal van een 

fraai niveau op de mat gelegd. En met haar recreatieteams van een beduidend minder niveau. De 

club heeft vele mannen- en vrouwenteams gekend. 

Maar of de club nu twintig of zes teams had: het bestaan van de club was nooit in gevaar. Niet 

financieel, noch qua ledeninstroom. En belangrijker: LSVV ’70 heeft de afgelopen decennia een 

schitterende reputatie opgebouwd in de regio, waar we – met recht volgens mij – trots op zijn! 

LSVV ’70 staat voor pure liefde voor het spel, maar ook voor het spelletje net even wat minder 

serieus nemen. Af en toe eens af stand nemen en nuanceren. En af en toe een mooie studentikoze 

grap uithalen, en er dan met onze tegenstanders hartelijk om kunnen lachen. En u kunt het 

navragen: onze tegenstanders roemen die reputatie. Zij vinden LSVV ’70 een uniek verschijnsel, en 

een genot om tegen te spelen. LSVV ’70 vertegenwoordigt in naam, cultuur en reputatie de 

studentenpopulatie die zoveel kleur geeft aan de stad Leiden. 

Al zullen we volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid weer een voetbalteam in elke categorie 

moeten bijschrijven (mannen, vrouwen, zaal, de vereniging groeit de laatste jaren gestaag): groei is 

niet onze ambitie. Liever blijven wij een veilige haven voor de student die graag een balletje trapt 



met medestudenten. Tegen een studentikoos betaalbare contributie. LSVV ’70 heeft een constante 

in- en uitstroom van leden met dank aan de Leidse student. Dat is altijd zo geweest, en zal – als het 

aan ons ligt – altijd zo blijven. Vele generaties jeugdige bestuurder – vervuld van studentikoze 

energie – hebben zich daarvoor ingezet. En dat zullen ook wij blijven doen. 

Máár het is ons een doorn in het oog dat wij nu, met het huidige voorstel, worden weggezet als een 

a-vitale vereniging. LSVV ’70 heeft op grond van haar statuten geen behoefte aan een jeugdtak, en 

ambieert dat ook niet. Noch hebben we behoefte aan groei, puur om de groei. 

De voorgestelde sancties treffen ons niet. LSVV ’70 wordt met het huidige voorstel het recht op een 

kantine ontnomen. Prima, die hebben we niet, en zullen we ook niet snel willen hebben. Maar het 

treft ons wel dat LSVV ’70 volgens de gemeente niet vitaal is. Daarom pleit ik – en met mij 197 

andere voetballende studenten en oud-studenten – voor een formele status aparte voor LSVV ’70. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 


