
CLUBBLAD VAN DE VOETBAL VERENIGING WOUBRUGGE

SCORE



 

Alphen aan den Rijn
H. Kamerlingh Onnesweg 10 
2408 AW Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 – 477 355

Open: ma– do 09.00 - 18.00 uur
 vr 09.00 - 21.00 uur
 za 10.00 - 17.00 uur

Overige vestigingen:
 Rotterdam
 Bunnik, Het Kabinet
 Almere, Woondome

VooR iedeReen AndeRs

Voor uitgebreide informatie kijk op  www.uipkes.nl

Robijn 
behandeld met olie

      Floor
eiken 3 mm toplaag behandeld met olie

Peter 
eiken met 4 mm toplaag behandeld met olie

olivier
verouderd eiken behandeld met olie

Rustiek Frans eiken
behandeld met olie

OOK GESCHIKT

VOOR APPARTEMENT COMPLEET GELEGD 

VANAF 49,- EURO

Frans eiken
behandeld met 2x witte olie 

OOK GESCHIKT VOOR

“DE DOE HET ZELVER “

OOK GESCHIKT VOOR 

VLOERVERWARMING 

OOK GESCHIKT
VOOR NIEUWBOUW 

Euromarkt 113
2408 BD Alphen aan den Rijn
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S C O R E
Colofon
SCORE is een uitgave van het bestuur 
van de Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 5 keer per seizoen in 
een oplage van ca. 450 stuks.

Redactie
Robin Koetsier
Vingerhoedtstraat 13
2481 XD Woubrugge

Daan Petri
Schouw 21
2481CP Woubrugge

Bob van de Geijn
Bateweg 55
2481 AM Woubrugge

Drukkerij
De Zijl Bedrijven, Leiden

Aanbieding kopij
Kopij volgende Score: December 2013    
(onder voorbehoud)

Kopij per email: 
scorevvw@hotmail.com

Website:
www.vvwoubrugge.nl

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties kunt 
u contact opnemen met:

Dick van der Post  
H. de Boerstraat 33
2481 XW Woubrugge
dickvanderpost@hotmail.com 

Contributie senioren
Veld…………... Euro….. 153,00
Veld reserve….. Euro…… 56,00
Zaal…………… Euro….. 132,00
Zaal reserve…… Euro…… 61,00
Veld en Zaal….. Euro….. 258,00
Donateur……… Euro…… 36,00

Afgelastingen
Teletekst pagina 603 (District west 2) of 
tel. 0172-519854 (antwoordapparaat 
afgelastingen VVW).

* De redactie behoudt zich het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen ingezonden 
artikelen in te korten en/of aan te passen.

** De redactie is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van dit clubblad en eventuele daaruit 
voortkomende gevolgen.

Natuurlijk draait het om in stand 
houden en zullen we reeds 
gemaakte afspraken respecteren. 
We willen echter ook verder 
bouwen aan een mooie club waarin 
voetbal centraal staat en ruimte is 
voor sociale activiteiten. Dit kan het 
bestuur niet alleen want "een 
vereniging" vorm je met elkaar. Net 
als voetbal is besturen een 
teamsport , ‘Together Everyone 
Achieves More’ (samen bereikt 
iedereen meer). Met een gezonde 
ambitie en teamspirit richten we 
ons op het verbeteren van de 
organisatie en de faciliteiten. In de 
veronderstelling dat het helpt voor 
een betere sfeer en een oplopende 
prestatiecurve. Tegelijkertijd is een 
keiharde voorwaarde dat de 
kernwaarden zoals plezier en het 
sociaal netwerk behouden blijven. 
Inspelen op die verandering 
betekent als het ware de vereniging 
"toekomst-proof" maken. Dit doen 
we door van binnen naar buiten te 
kijken en de aandacht te richten op 
de organisatie. Maar ook van buiten 
naar binnen en de vereniging goed 
in te bedden in een veranderende 
samenleving. 

Wij zijn tevreden als v.v. 
Woubrugge beleeft wordt als een 
club waar iedereen zich welkom 
voelt, het leuk is om er bij te horen 
en het sportpark een plaats is waar 
je kunt ontspannen. Trots om er te 
voetballen en tevreden over 
faciliteiten. Tegelijkertijd 
verwachten we dat ieder lid op zijn 

eigen manier betrokken is bij het 
organiseren van het voetbal en de 
activiteiten. Voor jong en oud, 
vooruitstrevend of conservatief. Dat 
zijn veel woorden, want wij worden 
steeds kritischer. Daarbij ook 
vaardiger dus moeten we tot meer 
instaat zijn. Dit heeft invloed op het 
voetbal, de activiteiten en op hoe 
we onze vereniging organiseren. 
We willen graag mee met die 
ontwikkeling terwijl we tegelijkertijd 
vast willen houden aan traditie en 
gemoedelijkheid. Je moet jezelf 
kunnen zijn. Het is mij duidelijk dat 
iedereen bij de vereniging de 
volledige aandacht verdient. Om het
clubgevoel in de kern samen te 
vatten hechten we aan waardering 
en sociale cohesie hetgeen we 
terug zien in spelvreugde en goede 
prestaties van de dames- en de 
herenselectie, waarvoor de jeugd 
de schakel vormt naar de toekomst. 

Werken aan verandering vraagt om 
lef, anders naar dingen durven 
kijken en niet te drijven op 
vanzelfsprekendheid. Daarbij is het 
belangrijk om goed naar elkaar te 
blijven luisteren en transparant te 
zijn in wat we vinden en doen. We 
moeten hogerop, gewoon omdat 
het leuk is om mee te doen, om er 
bij te horen en bovenal omdat de 
basis daarvoor gelegd is 
voorgaande jaren en wij er niet zijn 
om dit in rook te doen opgaan. Nu 
is het moment van doorpakken. 
Daarvoor is kennis en inzet nodig. 
Kennis die ruimschoots voorhanden 
is binnen en rondom de vereniging. 

Jaargang 45, nummer 1, Oktober 2013
Voorzet van de voorzitter
De kop is er af en vol verwachting draait de wereld door. 
Competities zijn gestart of gaan van start en door een mooie 
zomer is er weer zin in voetbal. Met een vernieuwd bestuur 
zetten we de schouders eronder, zodat we die verwachting zo 
goed mogelijk vasthouden. Daarvoor is het belangrijk dat er 
een goed en gedeeld beeld is waar we met de vereniging naar 
toe willen. 
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Wij gaan ons inzetten om die kennis 
te mobiliseren en zo goed mogelijk 
te benutten. Waarbij er verbanden 
zijn tussen de inzet van trainers, 
vrijwilligers en commissies en 
tussen commissies en bestuur en 
bovenal tussen onze inzet en de
doelstelling die we nastreven. Dit is 
makkelijk gezegd en in 
werkelijkheid een pittige opgave die 
tijd kost en toewijding vraagt van 
alle betrokkenen. 

Voorop staat het formuleren van 
een duidelijke doelstelling, waar we 
allemaal achterstaan, zodat "alle
neuzen" dezelfde kant op wijzen en 
het leuk is om je daarvoor in te 
zetten. Dit seizoen zullen we nodig 
hebben om de doelstelling aan te 
scherpen, nieuw beleid te 
formuleren en daarmee het 
doorpakken op gang te brengen. 
Hiervoor is samen met het oude 
bestuur een sterkte- en zwakte 
analyse gemaakt. De analyse dient 

als vertrekpunt. Hierin staan onder 
andere punten als: "het huis op 
orde houden", prestatiegerichtheid, 
minder afhankelijkheid van enkele 
sleutelspelers, transparantie, open 
staan voor feedback en daar iets 
mee doen en het verbeteren van 
interne- en externe communicatie.

Met sportieve groet,

Hans Boer

VVW BEDANKT!
Na twaalf jaar een bestuursfunctie vervuld te hebben, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter, 
heb ik inmiddels de voorzittershamer overgedragen. Dat besluit kwam niet zomaar uit de lucht 
vallen en had ik een jaar geleden al bekend gemaakt. Het geeft mij meer ruimte voor andere 
zaken dan besturen, vergaderen en onderhandelen.

De afgelopen jaren hebben we als 
bestuur veel kunnen bereiken en is 
de basis gelegd voor een structureel 
(financieel) gezonde en bloeiende 
vereniging: een groeiend aantal 
leden, een rijk arsenaal aan 
vrijwilligers en een fraai complex 
waar we met z’n allen trots op 
mogen zijn. Uiteraard ben ik 
vereerd en dankbaar met de 

onderscheiding van de KNVB en de 
benoeming tot Erevoorzitter. Maar 
nog meer ben ik trots op alle 
mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor de club, want zonder 
hen zou ik deze waardering nooit 
hebben gekregen.

Ik wil dan ook alle vrijwilligers, 
leden en vooral de bestuursleden 

waar ik mee heb mogen werken 
ontzettend bedanken voor de 
support en het vertrouwen 
gedurende de afgelopen jaren. Ik 
wens de club, mijn opvolger Hans 
Boer en zijn medebestuursleden alle 
goeds en succes toe.

Hans van der Neut 
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Voetbalvereniging Woubrugge
Accommodatie Bateweg 76 2481 AN Woubrugge  tel. 0172-518754 
           giro 2257152

Bestuur
Voorzitter   H. Boer  Turfeiker 26  2481 CV Woubrugge 06-15017730
Secretaris  S. Verwoerd J.P. Coenlaan 69  2404 AM Alphen a/d Rijn 06-55157605
Penningmeester  E. van Dijk Middelweg 5   2401 LZ  Alphen a/d Rijn 06-21130142
Algemeen bestuurslid R. van Dijk Julianalaan 7  2481 AX Woubrugge 06-13260420
   M. Wolvers Jan van Houtkade 37a 2311 PE Leiden  06-42717345
   L. van Vliet Krabbenscheer 12 2481 CK Woubrugge 06-57567754
   D. van der Post H. De Boerstraat 33 2481 XW Woubrugge 06-55891440

Commissies
Commissie Senioren F. v/d Weiden Steenbreek 24  2481 CH Woubrugge 0172-519513 / 06-11064807
   R. van Dijk Julianalaan 7  2481 AX Woubrugge 0172-518035 / 06-1326042

  H. v/d Weiden Weegbree 11  2481 CA Woubrugge 06-23487569
Commissie Jeugd A. van der Linde Schouw 9  2481 CP Woubrugge 06-10476641
Commissie Zaal  A. van der Linde Schouw 9  2481 CP Woubrugge 06-10476641
Commissie Bar  E. van der Meer Bateweg 68   2481 AN Woubrugge 06-52068124
Commissie PR  D. van der Post G. Swartlaan 86              2481 AK Woubrugge 06- 55891440
Commissie Onderhoud André Vrolijk H. de Boerstraat 4 2481 XX Woubrugge 06-20482220
Com. Ledenadministratie J. Dijkshoorn Bateweg 72  2481 AN Woubrugge 06-23211775
Commissie Financiën         E. van Dijk Middelweg 5   2401 LZ  Alphen a/d Rijn 06-21130142
                          J. Dijkshoorn Bateweg 72  2481 AN Woubrugge 06-23211775

Contactpersonen
Supportersver.  J. Buntsma Gerbr. Swartlaan 82 2481 AK Woubrugge 06-52008029
Klaverjasvereniging J. Vos  H. de Boerstraat 24 2481 XX Woubrugge 0172-518624
Visvereniging  H.C. Windhorst Van Hemessenkade 46 2481 BJ Woubrugge 0172-518389
Trainer Senioren  A. van Duijn Molenplein 2   2223 GZ Katwijk  06-41496040
Trainer Jeugd  W. van Vegten Gouwsluisseweg 53 2405 XZ Alphen a/d Rijn 0172-476416 / 06-22127643
Keepercoördinator M. Rietveld Witte Klaver 86  2481 CL Woubrugge 06-51175378
Consul   H. Brunt  H. de Boerstraat 19 2481 XW Woubrugge 06-11133299
Gastheer zaterdag C.J. van Delft C. Kempenaarlaan 119 2481 XB Woubrugge 0172-519922 / 06-55906808
EHBO   Vacant
Sporthal Oudendijk R. Gorter Van Woudeweg 43 2481 XM Woubrugge 0172-519288

Ereleden en Leden van Verdienste

Koninlijke onderscheiding:
Lid in de orde van Oranje-Nassau: H.J.J. van den Berg (2002), H. Haak (2002), H. Slingerland (2002), D. Blom (2006)

KNVB onderscheidingen: 
KNVB speld in goud: A. Vrolijk (1994), H. Haak (1999)
KNVB speld in zilver: A. Vrolijk (1985), H. Haak (1988), J. Voets (1996), F. Treuren (2005), M. van Leersum (2006)
KNVB speld in brons: H. Th. Wijsman (1989)
Dragers van het Insigne van Verdienste: P. de Bruyn (1971), A. Vrolijk (1976), L. van Dorp (1979)
Ereburger gemeente Woubrugge: H. Th. Wijsman (1987)

VVW onderscheidingen: 
Erevoorzitters: Th. de Jong (1960), C.W. Muller (1969), H. Th. Wijsman (1987), H.J.J. van den Berg (2005),
H.van der Neut (2013)
Ereleden: G. Verkade (1957), A. Vrolijk (1976), H.Haak (1978), L. van Dorp (1979), J. Voets (1996),
M. van Leersum (2002), A. Burggraaff (2005), C.J. Wijhenke (2007)
Leden van Verdienste: C.W. Muller (1965), L. van Dorp (1966), Mevrouw M. van Dorp (1981), H. Slingerland (1989), Mevrouw 
N. van der Wel (1989), Mevrouw L. Witteman (1990), L. Witteman (1990), Mevrouw A. Roosemalen (1991), Mevrouw T. den 
Hertog (1993), Mevrouw L. van der Horst (1994), L. de Blanken (1996), Mevrouw R. de Blanken (1996), 
A. Brunt (1996), C. Brunt sr. (1996), A. Burggraaff (1996), C. van Dorp (1996), Mevrouw N. Haak (1996), W. van der Horst 
(1996), S. Kesting (1996), M. van Leersum (1996), Mevrouw B. Leget (1996), K. Leget (1996), G. Schijf (1996), H. Schijf 
(1996), Mevrouw L. Slingerland (1996), F. Treuren (1996), J. Vos (1996), C.J. Wijhenke (1996), J. Burggraaff (2006), 
K. Brunt (2006), Mevrouw A. Kesting-Buntsma (2008), E.J. van der Horst (2008), P. van Luling (2009), H. Van Dijk (2010),     
H. van der Weiden (2011), E.J.M. van Luling (2011), M. Dijkshoorn (2012), A. Vrolijk (2012). 
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De prestaties van de Nolinaboys  
De Nolina-boys zijn weer begonnen en goed ook. Voor het eerst in jaren hebben de Woubrugse 
mannen de groepsfase overleefd en zijn zij door naar de volgende ronde, uit tegen Oudewater 
zal blijken of het bekeravontuur een vervolg krijgt… Tussendoor is ook met de competitie
begonnen, hieronder een samenvatting van de seizoensstart.

Houtwijk sv
Woubrugge is het seizoen met een 
halve misstap begonnen. Op eigen 
veld kon Haagse Hout niet het bos 
in worden gestuurd en kregen beide 
ploegen een punt voor de bewezen 
moeite. De verdiende voorsprong 
kwam er toch voor Woubrugge dat, 
kansen ziet in de eerste periodetitel. 
Een pass van achteruit van Chris 
Molleman bereikte Joris van der 
Hoorn die op links goed door ging 
en op keurige wijze zelf de 1-0 op 
zijn naam bracht. Maar bij de eerste 
tegenstoot van Houtwijk stond het 
helaas alweer gelijk.
  
Woubrugge was even de draad 
kwijt, maar op slag van rust kwam 
er een nieuwe voorsprong op het 
scorebord. Andermaal Van der 
Hoorn brak door, maar hij werd 
gepakt door de doelman. Een 
penalty was het gevolg en deze 
werd simpel verzilverd door Chris 
Verhoef. Voor Woubrugge was er 
nog niet al teveel aan de hand, 
want de voorsprong was verdiend 
en de tegenstander maakte niet de 
indruk om in de buurt te kunnen 
blijven van de thuisploeg. Helaas 
kreeg Houtwijk hulp van de 
scheidsrechter en werd een 
goedkope penalty gegeven, waarna 
het weer gelijk stond en ook bleef, 
2-2 dus.
  
SVOW
Woubrugge ging na het 
onverdiende gelijkspel van vorige 
week tegen Houtwijk tegen SVOW 
op zoek naar de eerste overwinning
van het seizoen. Vooraf werd op 
een overwinning gerekend, vorig 
seizoen werd tweemaal van SVOW
gewonnen: een 3-0 uitoverwinning 
en thuis wonnen de mannen van 
Arie van Duijn met 1-0.  
  
Het werd een bizarre wedstrijd op 
het sportpark in Weteringbrug. Na 
een goed begin van Woubrugge 
was het SVOW dat na tien minuten 

en twee counters met 2-0 leidde. 
Ook bij deze stand hielden de 
mannen van Woubrugge 
vertrouwen en die instelling werd 
dan ook beloond. Na een minuut of
25 was het verdediger Chris 
Verhoef die de bal knap 
binnenkopte bij de tweede paal. 
Kort daarop, een minuut of vijf 
later, was het Joris van der Hoorn 
die de bal snoeihard tegen de 
touwen schoot: 2-2. Niet veel later 
volgde ook de 2-3. Na een steekbal 
van Chris Molleman op Joris van der 
Hoorn, was het dan laatstgenoemde 
die bal overtuigend binnenschoot en 
zo leek de wedstrijd gespeeld. 

Het had zelfs nog 2-4 kunnen 
staan. Het was wederom Van der 
Hoorn die in het strafschopgebied 
werd neergelegd. Waar iedereen 
aan een strafschop dacht, 
constateerde de scheidrechter een 
schwalbe met de daarbij horende 
gele kaart.
  
Nog geen minuut na rust ging 
linksback Martijn Lulling ongelukkig 
in de fout en incasseerde hij zijn 
tweede gele kaart. Tot overmaat 
van ramp viel uit de daaruit 
volgende vrije trap ook nog eens de 
3-3. Vervolgens viel in de vijftigste 
minuut ook nog de 4-3 voor SVOW. 
Daarna is Woubrugge weer veertig 
minuten de betere geweest, met als 
resultaat nog een gelijkmaker van 
Chris Verhoef, maar er had meer in 
gezeten.
  
Blauw Zwart
Op eigen veld werd Blauw Zwart 
met 2-0 aan de kant geschoven. 
Chris Verhoef benutte kort voor rust 
een strafschop en Joris van de 
Hoorn bracht vijf minuten voor tijd 
zekerheid, waardoor de groenwitten 
nu vijf punten op hun conto hebben 
staan.
  

Wassenaar
Zelf had Jorris van der Hoorn met 
een harde pegel in het dak van het 
doel zijn team nog naar een 1-0
voorsprong geschoten. Het bleek in 
Kerkehout bij Wassenaar echter bij 
lange na niet voldoende, want 
Woubrugge ging na een 
dramatische wedstrijd keihard 
onderuit tegen een ploeg die vorig 
seizoen tot de zwakke broeders 
behoorde. De cijfers logen niet: 4-1.
  
LVV Football Factory
Zonder groots te spelen pakte 
Woubrugge de broodnodige 
driepunter, 4-0. Vanaf de aftrap 
werd duidelijk dat Woubrugge iets 
goed te maken had. Er werd vroeg 
druk gezet en Football Factory werd 
zo gedwongen vroeg de fouten te 
maken. Dit leverde binnen 
tien minuten ook direct een aantal 
kansen op voor Woubrugge. De 
grootste was voor Menno van 
der Leij, die zichzelf knap 
vrijspeelde en het vijandelijke doel 
onder vuur nam. De keeper wist 
hier echter op te redden en zo bleef 
de brilstand intact. Na tien minuten 
spelen paste Football Factory haar 
tactiek aan en ging meer de duels 
zoeken. Hierna had Woubrugge 
meer moeite kansen te creëren en 
tot de thee veranderde er ook niets 
aan de stand.

Na de thee was het zaak dat de 
mannen van trainer Arie van Duijn 
de schroom van zich af gooiden en 
op zoek zou gaan naar de 
openingstreffer. Na een klein 
kwartier was dit ook het geval. 
Menno stuurde de ingevallen Joris 
van der Hoorn weg, welke 
onreglementair werd neergehaald in 
het strafschopgebied, strafschop. 
Chris Verhoef ging achter het leder 
staan en schoot onberispelijk 
binnen, 1-0. Na de openingstreffer 
zette Woubrugge aan en in elf
minuten was de wedstrijd beslist. 
Vanuit het middenveld stuurde 

5

Marco van Heuveln, Joris de diepte 
in, deze twijfelde niet en schoot de 
2-0 tegen de touwen. Slechts 
enkele minuten na de 2-0 was het 
wederom raak, Thom Buntsma was 
alert bij de rebound en schoof 
beheerst de 3-0 binnen. Hierna was 
de koek nog niet op, Thom werd 
diep gestuurd en gaf de bal voor, 
Maurice Bronsgeest nam deze direct 
op zijn pantoffel, zijn inzet werd 
knap gepareerd door de doelman, 
echter was hij kansloos bij de 
rebound van Joris, 4-0.
Vervolgens was het zaak dat 
Woubrugge de wedstrijd uitspeelde 
en dat geschiedde ook. De 
driepunter was een feit. Volgende 
week gaat Woubrugge op bezoek 
bij Leiden.

LEIDEN
Na de 4-0 thuis overwinning tegen 
Football Factory een tegenstander
van een compleet ander kaliber, 
Leiden. In en tegen Leiden ging 
Woubrugge op zoek naar een goed 
vervolg en dat lukte, 0-4. Ondanks 
de vele regenval kon de wedstrijd 
Leiden - Woubrugge gewoon 
doorgaan. Vanaf de eerste minuut 
werd duidelijk wat de intenties van 
Leiden waren. Met goed en 
verzorgd combinatievoetbal 
probeerden ze de Woubrugge te 

slechten. De eerste tien minuten 
combineerden Leiden er op los, tot 
opgelegde kansen kwamen ze nog 
niet. Na een snelle ingooi van Ferdy 
Dreef kon Chris Verhoef doorsteken 
naar de doelman van Leiden, uit 
een lastige hoek schoot hij 
voorlangs.

Na een goed kwartier spelen was 
het wel raak, Ferdy kopte een lange 
bal door op Joris van der Hoorn, 
Joris kopte de bal terug richting 
Ferdy het strafschopgebied in. Na 
goed doorzetten was Ferdy net iets 
eerder bij de bal dan de doelman en 
wist zo het leder mee te nemen en 
in een leeg doel te schuiven, 0-1. 
Tien minuten later was het Joris zelf 
die na een diepe bal door kon 
richting de keeper van Leiden, zijn 
inzet werd knap gepareerd en 
corner getikt. Zo zochten beide 
teams met een 0-1 stand de 
kleedkamers op.

Na de thee was het zaak voor 
Woubrugge om de krappe 
voorsprong vast te houden en waar 
mogelijk met een tegenstoot de 0-2
op het scorebord te zetten. Een 
paar minuten leek dit direct het 
geval. Joris ging door over de 
linkerkant en gaf de bal voor 
op Bob van de Geijn, deze wist de 

kans echter niet om te zetten tot 
een doelpunt. De aanval hierop leek 
Leiden de gelijkmaker te 
produceren, na goed doorzetten 
over de rechterkant werd de bal 
hard en laag voorgegeven, er was 
alleen niemand die de bal binnen 
kon werken en zo bleef de stand in 
het voordeel van Woubrugge. Na 
een klein uur spelen was het Marco 
van Heuveln die Bob aan de 
rechterkant wegstuurde, deze 
sneed richting de doelman en wist 
door de benen van de keeper de 0-
2 binnen te schieten.  

Na de goal knakte er zichtbaar iets 
bij Leiden en verloor het geloof in 
een goed resultaat. De druk naar 
voren hielden ze aan, maar de 
overtuiging was weg. Uit een snelle 
spelhervatting van doelman Lars 
van Halteren wist Joris zelfs nog de 
0-3 op het scorebord te zetten en 
enkele minuten later verzilverde hij 
ook nog een strafschop, 0-4. 
Woubrugge speelde de wedstrijd 
gedecideerd uit en nam zo de 
punten mee naar Sportpark 
Bateweg–Noord.

De redactie
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Seniorencommissie
Zo aan het begin van het seizoen is het eerste wat in het oog springt bij het betreden van het 
VVW terrein natuurlijk het prachtige nieuwe hoofdveld. Met man en macht is er gewerkt aan de 
nieuwe grasmat, dug-outs, scorebord en hekwerk rondom het geheel. Ook binnen bij de 
vereniging heeft er een flinke verandering plaats gevonden. 

Onder leiding van Fred v/d Weiden 
is de commissiekamer boven de 
kantine compleet op de schop 
gegaan. Alle rommel is opgeruimd, 
uitgezocht en gesorteerd. Ook is er 
aan de zijkant een mooi werkblad 
gemaakt waarop alle computers 
neergezet kunnen worden. De 
vierkante tafels in het midden zijn
vervangen door een grote ronde 
tafel waardoor er veel ruimte 
ontstaan is. Het binnenkrijgen van 
deze ronde tafel had nog heel wat 
voeten in aarde, want langs de trap 
paste niet en door een raam ging 
het ook niet lukken. Op het moment 
dat de zaag al opgezocht werd om 
hem in twee delen te zagen viel er 
een oog op de lichtkoepel boven op 
het dak. Na wat meetwerk bleek hij 
hier wel doorheen te kunnen en 
werd de lichtkoepel gedemonteerd, 
tafel naar binnen via het dak en 
was de klus geklaard. Het resultaat 
is uiteindelijk helemaal naar 
tevredenheid geworden en alle 
vrijwilligers die meegeholpen
hebben worden natuurlijk hartelijk 
bedankt voor hun inspanning. 

De computers die in de 
commissiekamer neergezet zijn 
staan daar natuurlijk niet voor niets. 
Sinds dit seizoen moeten alle 
seniorenteams namelijk het 
wedstrijdformulier digitaal 
verzenden. Waar het al jaren nog 
gewoon met een pen en papier 

gebeurde is de KNVB nu 
overgestapt op de digitale versie. Al 
met al een flinke verandering maar 
uiteindelijk wel een hele 
verbetering. Het grote voordeel is 
dat alle aanvoerders in de week 
voorafgaand aan de wedstrijd het 
wedstrijdformulier thuis al klaar 
kunnen zetten. Op zaterdag hoeft 
er dan slechts nog een eventuele 
wijziging doorgevoerd te worden.
Bijkomend voordeel van digitaal is 
dat alle standen direct bijgewerkt 
worden op de site. Voor de 
scheidsrechters is het wel even 
wennen want sommige hebben niet 
veel computerervaring, maar met 
wat hulp komen we er altijd weer 
uit. 

Omdat het nieuwe hoofdveld 
natuurlijk niet direct bespeelbaar 
was zijn er in het begin van het 
seizoen een paar wedstrijden op het
terrein van MMO gespeeld. Gelukkig 
viel het aantal wedstrijden daar 
mee, omdat het hoofdveld sneller 
dan gepland alweer bespeelbaar 
was. Op 26 oktober zal het 
hoofdveld overigens feestelijk 
geopend worden. Dit gebeurd 
rondom de wedstrijd VVW 1 tegen 
DOSR 1 waarna er ook nog een 
gezellige Hollandse middag op het 
programma staat. 

Bij de teams zijn dit seizoen 
behoudens het 3e en het 4e weinig 

veranderingen te zien. Omdat het 
4e team erg krap in zijn mensen zat 
is er na overleg met de aanvoerders 
aan de wat oudere spelers (lees 
30+) van het 3e gevraagd of zij het 
4e aan zouden willen vullen. Hier 
stonden zij welwillend tegenover en 
was dat gat opgevuld. Dit had 
natuurlijk wel tot gevolg dat het 3e

krap in de mensen kwam te zitten. 
Vanuit de jeugd zijn er in ieder 
geval een aantal jonge heren 
doorgekomen die bij het 3e team 
aansluiting gevonden hebben. Ook 
zal er waar de selectie dat toelaat 
vandaar uit aanvulling zijn voor het 
3e team. Tevens is er een grote lijst 
met reserveleden waar ook elke 
week uit geput kan worden. 

De resultaten in de bekercompetitie 
zijn wel wat tegenvallend. Zo aan 
het begin van het seizoen wilde het 
klaarblijkelijk allemaal nog niet zo 
vlotten, want van de overige 
senioren is er helaas geen enkel 
team de eerste ronde 
doorgekomen. Het 1e team heeft 
wel de tweede ronde gehaald terwijl 
het 2e team op zaterdag 19 oktober 
nog een inhaalduel met Siveo’60 op 
de rol heeft staan. De competitie 
begint langzamerhand weer goed 
op gang te komen en op de site van 
de VVW zijn alle standen prima te
volgen en bij te houden. 

De seniorencommissie

GEZOCHT!!!
Barmedewerkers gezocht voor de zaterdagochtend van 8:00 tot 12:15 en voor de 
zaterdagmiddag van 12:00 tot 15:30 en voor de late dienst van 15:15 tot 19:30. 
Wil jij het barteam komen versterken? Meld je dan nu aan bij Erna v/d Meer!

De Barcommissie

Postadres: Krabbescheer 32
 2481 XP  Woubrugge
telefoon: 0172 - 519 381
mobiel: 06 - 27 414 477

echte bakker
arnold blok

Dr. Bouwdijkstraat 21 - ZOETERWOUDE
tel. 071 580 14 04 - fax 071 5801862

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

Nieuwbouw Osmosebehandelingen
Betimmeringen Polyesterschadeherstel
Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
Schilderwerken Watersportwinkel

Weteringpad 15
2481 AS Woubrugge
Tel.: 0172 518185
Fax: 0172 518137
Website : www.molenaarjachtbouw.nl
E-mail    : info@molenaarjachtbouw.nl

Tu inde rsweg  2  • 2 4 8 1  K K  Wo u b r u g g e  • Te l .  0 1 7 2  -  5 1 8 1 3 1  • F a x  0 1 7 2  -  5 1 7 6 8 0

BEL
HOOGENDOORN
Kerkweg 30 - 32, Woubrugge
Telefoon 0172 - 518553
Fax 0172 - 519127

van Raad
Batehof 3
2481 AR Woubrugge
Tel.: 0172 - 518715

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?

BEL
HOOGENDOORN
Kerkweg 30 - 32, Woubrugge
Telefoon 0172 - 518553
Fax 0172 - 519127

van Raad
Batehof 3
2481 AR Woubrugge
Tel.: 0172 - 518715

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?
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Onpersoonlijk
Naam: Eldert J.M van Luling 
Functie bij de VVW: 
Geen idee,laat een ander maar 
bepalen. 
Geboren: 
Ja, oorlogskind. 
Woonplaats:
Alphen aan den Rijn. 
Broers/ Zussen:  
Één broer, één zus. 
Beste vriend:  
Jaap van de Kolk. 
Vriendin:  
Claire. 
Kinderen:  
Twee.
Werk: 
Leidinggevende functie bij V&D. 
Opleiding:  
MBO. 
Hobby’s:  
Tennis, voetbal, wielrennen. 
Muziek: 
Johnny Cash, Kenny Rogers, Ilse de 
Lange, Gospel. 
Hekel aan:  
Te laat komen. 
Geloof:  
Niet meer. 
Bewondering voor:  
Oorlogsveteranen. 
Film:  
De langste dag. 
Tijdschriften:
Voetbal International.
Drank:  
Whiskey. 
Eten:  
Indonesisch. 

Vakantie:  
Heel veel gezien. 
Opwindend:  
Maxima
Ambities:  
Keer naar Indonesië/Papoea-Nieuw-
Guinea. 
Beste eigenschap:  
Flexibel. 
Slechtste eigenschap:  
Ongeduldig. 
Lijfspreuk:  
Geef mij maar een zoen van mijn 
broer. 
Typisch Woubrugge:  
Iedereen weet alles van elkaar. 
Hoogtepunt:  
Mijn kleinkinderen. 
Dieptepunt:  
Overlijden van Marian. 
Wat vind je van DA 1: 
Leuk stelletje bij elkaar
Opstelling VVW 1:  
Lars van Halteren, Martijn van 
Luling, Chris Verhoef, Dave de Wit, 
Chris Molleman, Stan Verwoerd, 
Menno van der Leij, Joris van de 
Hoorn, Marco van Heuvelen,
Maurice Bronsgeest. 
Verbetering VVW:  
Kleedkamers(ook van de Dames). 
Beste voetballer VVW:  
Chris Verhoef. 
Onderschatte voetballer VVW: 
Tommy van de Neut. 
Favoriete club:  
Feijenoord. 
Beste voetballer Nederland:
Willem van Hanegem. 

Beste voetballer Buitenland: 
Lionell Messi. 
Beste voetballer aller tijden: Johan 
Cruijff. 
Bondscoach:
Rinus Michels. 
Beste trainer:  
Ernst Happel. 
Oranje:  
Verdienen veel te veel geld. 
Opstelling oranje:  
Zoet, De Vrij, Martins Indy,
Janmaat, Blind, Clasie, van der
Vaart, Strootman, Van Persie,
Boetius, Robben.
Kunstgras:
 Geweldig. 
Hans Boer:  
Verdiept zich overal in, goed bezig. 
Cees van Delft:
 Een echte gastheer met telefoon. 
Andre Vrolijk:
 Verdient meer waardering. 
Arie van Duijn:
 Goed verstaanbaar. 
Hein Visser:
 Hij gaat goed met zijn meiden. 
Jan vd Salm:
 Als je hem vraagt is ie er. 
Cindy van Schagen:
 Goud wijf. 
Commissie Seniorenvoetbal:
 Zit goed in elkaar. 
F-side:
 Gek op feestjes, maar er is nog 
meer…
Score:
 Leuk. 

De vernieuwde Score
Voor u ligt weer een nieuwe editie van het mooiste clubblad van Woubrugge, de Score. Er staan zoals gewoonlijk 
weer allerlei leuke en interessante voetbalverhalen in van verschillende teams van VVW. Daarnaast zijn er 
natuurlijk nog de gebruikelijke rubrieken, zoals de Voorzet van de voorzitter en Aftrap van de F-side.
Vanaf dit seizoen komen daar nog een paar nieuwe rubrieken bij. Zo zal er iedere editie een Woubrugse coryfee
uitgelicht worden, geeft de Score de bal aan een van de vele vrijwilligers en is er een zeer lastige quiz (‘De 11’)
samengesteld.

Weer reden genoeg om de Score weer goed door te nemen dus. 

Groet,
De Redactie

Financieel advies 
bij u in de buurt?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Van de Vechte & Partner
Dokter Lothlaan 8
2481 AC WOUBRUGGE
T (0172) 51 82 56
E bank@vandevechte.nl
I www.vandevechte.nl
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Score geeft de bal aan…
Om vrijwilligers wat meer in het zonnetje te zetten als Score hebben we besloten om dit jaar bij 
elke uitgave van de score een stukje te schrijven over de mensen die de vereniging draaiende 
houden. Deze editie geeft de Score de bal aan: Cees van Delft. 

Cees van Delft zal voor velen niet 
het meest bekende VVW gezicht 
zijn, maar voor de tegenstanders 
die bij VVW komen is hij juist een 
van de bekendste. In zijn rol als 
gastheer ontvangt hij tegenstanders 
en scheidsrechters in de 
bestuurskamer en zorgt er zo voor 
dat VVW een reputatie als gastvrije 
vereniging heeft. 

De 64-jarige Cees van Delft is elke 
zaterdag vroeg op de vereniging om 
de bestuurskamer gereed te maken 
voor het ontvangen van de gasten. 
Al twaalf jaar vervult Cees de 
functie als gastheer. De functie is 
eigenlijk ontstaan, omdat de 
ontvangst van scheidsrechters en 
tegenstanders bij Woubrugge slecht 
geregeld was zegt een lachende 
Cees. “Als iemand die veel op de 
vereniging was, werd ik toen 
gevraagd om dit te gaan doen, dat 
heb ik toen gedaan.” 

Cees is zelf al bijna 50 jaar lid en 
gedurende zijn actieve voetbal
carrière heeft hij altijd in de lagere 
seniorenelftallen gespeeld. Op zijn 
45e heeft hij de voetballenschoenen 
aan de wilgen gehangen na een 
loopbaan van bijna 31 jaar. Daarna 
is Cees clubscheidsrechter geweest 
en leider van de A1. De wil om wat 
te doen voor de vereniging komt 
voort uit de grote clubliefde die in 
Cees leeft. Volgens Cees is 
Woubrugge net een tweede familie 
voor hem, een heel gezellige familie 
waar hij heen kan gaan om de 
narigheid te vergeten. VVW staat 
volgens hem dan ook niet alleen
voor voetbal vereniging 
Woubrugge, maar ook voor 
Vrienden van Woubrugge. 

Voor Cees was het winnen van de 
‘En-maar-buffelen-bokaal’ (prijs die 
vroeger aan vrijwilligers werd 
uitgereikt) het hoogtepunt als VVW-

er. Als dieptepunt noemde hij het 
overlijden van oud-voorzitter Henny 
van den Berg, dat was een grote 
klap voor de vereniging. Cees zou 
graag zien dat ons geliefde clubblad 
Score wat meer zou gaan leven en 
dat er meer stukjes zouden komen 
van de jeugd. Dan zou de Score 
een stuk leuker worden.

Cees bedankt, volgende Score zal er 
weer een andere vrijwilliger 
uitgelicht worden!

Klaverjassen
Vanaf januari 1968 organiseren Jan en Gré Vos tijdens het ‘winterseizoen’ op de dinsdagavond 
om de week voor jong en oud hun befaamde klaverjasavonden. Weliswaar zijn er mooie prijzen 
te verdienen, maar de gezelligheid staat voorop. Seizoen 2013/2014 startte op 24 september jl. 
Als u dit leest is er alweer drie avonden gekaart. 

De eerste vijf van de 1e ronde op 24 
september waren: 
1. Lida Uithol met 5516 punten,
2. Adriaan Vrolijk met 5399 punten,
3. Jan Vos met 5361 punten,
4. Piet Verlooi met 5314 punten
5. Ben Kellerman met 5163 punten.
De poedelprijs was voor Klaas 
Koster met 5163 punten. 
De uitslag van de 2e ronde op 8 
oktober was: 
1. Willem Jacobi met 5842 punten,
2. Rien Terhorst met 5271 punten,
3. Cor Brunt met 4913 punten,
4. Kerst Jaarsma met 4911 punten,
5. Ben Kellerman met 4869 punten.
De poedelprijs was ditmaal voor 
José Kesting. 

Het eerstvolgende klaverjassen is 
op dinsdagavond 5 november, 
aanvang om 20:00. U bent van 
harte welkom op deze avond, ook 
als u wat minder bedreven bent in 
het spelletje. Jan en Gré willen u 
gaarne verder inwijden in dit mooie 
spelletje. Laat de televisie de 
televisie en ga een gezellig avondje 
uit in de altijd lekker warme 
kantine. U zult er geen spijt van 
hebben. 

Het contactadres is: familie J.Vos, 
H. de Boerstraat 24, telefoon 
0172518624. 

Bridgen bij de VVW
Sinds vorig seizoen kunt u ook 
bridgen in de voetbalkantine. Elke 
maandagavond wordt aan ongeveer 
negen tafels gestreden om de eer. 
Tijdens het spelletje kun je een 
speld horen vallen, maar tijdens het 
wisselen van tafel is het een drukte 
van belang. De avonden beginnen 
klokslag 19:30. Mocht u
belangstelling hebben, dan kunt u 
zich melden bij Cees Wijhenke, 
Vierambachtsweg 33a, telefoon 
0172518712, e-mailadres 
cjwyhenke@ziggo.nl. 

Met vriendelijke groet,

Cees Wijhenke



 

 

 

Kok-au-Vin Wijnkoperij, Burg. de Herderplantsoen 54, 2396 WZ  Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 071-3416991 / 06-53278633 / E-mail: info@kok-au-vin.nl / Website: www.kok-au-vin.nl 
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Zaal 2 drukt er weer op los
Ook in de zaal is het seizoen gelukkig weer begonnen en alsof de mannen de hele zomer door 
waren gegaan (wat ook deels het geval was met die mooie zomercompetitie natuurlijk). Zelden 
zijn ze zo goed van start gegaan, met na de eerste vier wedstrijden tien punten in de broekzak 
als gevolg.

Er was in de zomer nog wel 
even iemand aangekocht door 
grote leider Aad. Herman had 
namelijk aangegeven te stoppen 
vanaf de zomer en daar moest 
natuurlijk wel een vervanger 
voor gehaald worden. Gelukkig 
is Zaal 2 financieel gezien zeer 
gezond en hoefde Aad niet de 
eerste de beste speler te nemen. 
Na een langdurige zoektocht 
kwam hij uiteindelijk uit bij 
Glenn, die al met regelmaat bij 
Zaal 1 meedeed. Door de goede 
reputatie van Zaal 2 en de 
overredingskracht van Aad 
besloot Glenn in het vervolg vast 
lid van Zaal 2 te worden.

Goed, een nieuwe speler in de 
bijna vastgeroeste samenstelling 
kan er natuurlijk voor zorgen dat 
men even aan elkaar moet 
wennen. Gelukkig bleek dit 
nauwelijks het geval (Zaal 2 
heeft dan ook hele makkelijke 

jongens in de gelederen) en de 
eerste wedstrijd werd gelijk 
overtuigend gewonnen met 5-4
van Lugdunum. 

Dit kan natuurlijk een 
toevalstreffer geweest zijn (of 
eigenlijk vijf, gezien de uitslag), 
maar in de wedstrijden die 
volgden lieten de mannen zien 
dat er van geluk geen sprake 
was. Na wedstrijden tegen 
RKAVV (9-9, of andersom), 
ADIO (5-8 winst) en Roac (8-3
winst) bleef Zaal 2 dus 
ongeslagen en een ware 
outsider voor de titel.

Maar de mannen kennende, die 
vinden het wel lekker in de 3e

klasse, moesten er wat punten 
verspeeld worden. En zo 
makkelijk als Zaal 2 punten 
pakte, zo makkelijk werden ze 
ook verspeeld. Tegen LSVV werd 
een comfortabele 1-4

voorsprong weggegeven en 
werd met 6-5 verloren. 

Toen vervolgens tegen 
RSC’77/de Veen met 4-5
verloren werd, hoefde Zaal 2 
zich geen zorgen meer te maken 
en het lijkt er nu al op dat het 
seizoen langzaam aan gedaan 
kan worden, zonder enige 
promotie- of degradatiezorgen. 
Hierbij kan dan geconcentreerd 
worden op het gezellige 
samenspel, zowel in de zaal als 
aan de bar, wel zo belangrijk!

Het belooft al met al dus weer 
een standaardseizoen te 
worden.

Met gezellige groet,

De Score-journalist die niet meer 
scoort

Henny van den Berg toernooi
Op 31 augustus was het al vroeg een drukte van belang op het complex van v.v. Woubrugge. 
Alweer voor de achtste keer kwamen de veteranen van heinde en verre naar Woubrugge.
Hoewel het hoofdveld nog niet bespeelbaar was, werd het voor de deelnemende teams toch 
een succes. 

Jammer dat een aantal 
verenigingen vanwege 
bekerverplichtingen moesten 
afzeggen. Het spelen met 7-
tallen op een half veld bleek een 
succes. De grote wisselbeker 
(evenals de andere prijzen ook 
dit keer weer beschikbaar 
gesteld door Bert Moleman) 
werd door RCL gewonnen. De 
fraaie trofee voor de topscorer 
werd door Mike Prangers 
bemachtigd. Danny Schijf, 
D.I.G.O, Gerard van de Mark, 

Jelle Hoekstra en Nolina  
sponsorden het toernooi. Het 
bleef nog lang gezellig met 
gezellige muziek. 

De officiële opening van het 
volgende seizoen vindt in 2014 
plaats op zaterdag 30 augustus
met het 9e Henny van den Berg 
toernooi. De bekerwedstrijden 
beginnen een week later, dus 
dat is geen probleem voor het 
toernooi. Dit keer wordt het 
toernooi uitgebreid naar achttien 

7-tallen. De commissie, 
bestaande uit Miranda 
Kromhout, Eldert van Lüling, 
Mark de Vlaming, Ruben van 
Dijk en Cees Wijhenke, is alweer 
begonnen met de 
voorbereidingen voor volgend 
jaar.

Met vriendelijke groet,

Cees
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De Woubrugse Vissers
Het visseizoen 2013 loopt voor de vissers van De Blauwe zeelt alweer naar het einde. Een 
seizoen met een bewogen periode door het overlijden van Peter van Harten, een grote 
visvriend en fijne collega bij de vissers. Peter was een goede visser die je advies gaf als het 
even niet lukte met de vangst en zijn humor bij de wedstrijden missen wij heel erg een echte 
visvriend dat was hij.

De wedstrijd voor de Markervaart 
gepland op 21-7 is door het 
overlijden van Peter geannuleerd en 
inmiddels gevist op 21-9 als 
inhaalwedstrijd. Ook is overleden 
Arie Wolvers, al jaren een trouwe 
donateur van De Blauwe Zeelt ook 
hem gedenken wij.

Mees van Leersum en Jan de Feij 
zijn wat hun gezondheid betreft 
gelukkig voor beide Vissers aan de 
beterende hand en willen het 
volgend seizoen graag weer hun 
wedstrijden mee vissen, wij van De 
Blauwe Zeelt hopen dit van harten 
voor deze mannen.

Met al deze droevige tijden is er ook 
het gehele seizoen gevist door de 
Zeelten op de bekende en ook 
onbekende wateren om ons mooie 

dorp en daar buiten, met name op 
de Wijde Aa en Brassemmermeer, 
aan het Noord-Hollands kanaal en
de Markervaart. De laatste 
wedstrijd was 12-10 aan de Zaan in 
Wormerveer zoals u leest een zeer 
gevarieerd programma waarbij voor 
elk wat wils. De trouwe vissers 
beleven wisselende vangsten door 
welke oorzaak is niet bekend dit zal 
ook altijd wel zo blijven en dat geeft 
nu de zo belangrijke gezonde 
spanning aan de waterkant of in de 
visbootjes, wat zal de concurrent 
ervan hebben gemaakt vandaag?

De spanning in de kop is voor de 
nummer 1 niet zo groot ook dit jaar 
zal Ron v/d Spek zeker kampioen 
gaan worden hij staat immers met 
nog drie wedstrijden te gaan stevig 
bovenaan. Spanning is er wel voor 

de nummers 2 en 3 en ook plek 4 
waar achter een volgend Dirk 
Schuilenburg, Cor Wijsman en Flip 
Landwaart met zeer geringe 
verschillen nog een paar pittige 
wedstrijden moeten leveren om 
direct achter de nummer 1 te 
kunnen eindigen.

De laatste drie wedstrijden zijn 
vanaf de kant met als laatste in het 
dorp aan de Van Hemessenkade, 
met als afsluiting de borrel en 
erwtensoep. Het bestuur wenst 
allen de laatste wedstrijden goede 
vangsten en een fijne afsluiting. De 
kerstverloting van De Blauwe Zeelt 
komt er aan hierover wordt nog 
nader bericht.

Met een visgroet van Henk 
Windhorst (voorz.)

In de volgende Score:
Antwoord op de vraag waar de Woubrugse kleuren vandaan komen;

Nieuwe opgaven voor ‘De 11’, waarbij de redactie dit keer wél de antwoorden 
krijgt!;

Wordt het raadsel rondom de verdwenen middenstip van MMO opgelost;

Zullen er geluidsfragmenten aan de Score toegevoegd worden;

Wordt uitgezocht waarom iedere Pupil v/d Week het eigenlijk alleen maar over de 
bitterballen heeft;

Heeft VVW 3 de weg omhoog gevonden;

Heeft zanger Arie een contract aangeboden gekregen bij Woubrugge?
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Woubrugge coryfeeën
In de nieuwe rubriek van de Score, Woubrugse coryfeeën, trappen we af met Arie Vrolijk. Op 
84-jarige leeftijd is hij nog steeds trouwe supporter van ons hoogste herenelftal. Elke zaterdag 
staat hij langs de kant om te kijken naar het elftal waar hij zelf 21 jaar deel van uitmaakte. Als 
17-jarige was deze echte Woubruggenaar aanwezig bij de oprichtersvergadering die werd 
gehouden op 24 juli 1946. Waarschijnlijk had de jeugdige Arie nooit gedacht dat hij bijna 70 
jaar later nog steeds elke zaterdag met de voetbal bezig zou zijn.

Arie speelde van zijn 17e tot 38e in 
het eerste elftal van Woubrugge, 
van deze 21 jaar speelde hij er 
vijftien als aanvoerder. Nadat hij op 
zijn 38e zijn laatste wedstrijd voor 
Woubrugge 1 speelde, heeft hij nog 
tot zijn 42e gevoetbald bij lagere 
elftallen. Zelf blijft Arie bescheiden 
over zijn lange tijd bij Woubrugge 
1, maar naar enig doorvragen van 
de redactie bleek dat de sterke 
punten van de 
rechtsmidden/rechtsbuiten zijn 
acceleratie, sprongkracht en timing 
waren. Hij is dan ook niet voor niets 
drie keer gekozen tot speler van het 
Leids-district-elftal.

Buiten zijn actieve leven als 
voetballer was hij ook een gedreven 
vrijwilliger. Hij begon op 17-jarige 
leeftijd als hulpje van de 
penningmeester, waar hij elke week 
langs de deuren ging om de 
contributie en de donaties op te 
halen. Daarna heeft Arie diverse 
functies uitgevoerd, zo is hij 44 jaar 
bestuurslid geweest, 25 jaar 
penningmeester en drie jaar 
voorzitter om maar eens wat te 
noemen. In de huidige kantine is 
het werk van Arie nog steeds te 
bewonderen, als maker van het 
bord van de club van 100, en de 
verschillende andere bordjes die de 
kantine sieren. Verder komen de 
tegels die aan het plafond hangen 
ook van zijn hand.

Als Nieuwbouw-commissielid had 
Arie een belangrijke rol bij de 
realisatie van ons huidige 
clubgebouw, dat nog steeds, met 
recht, de trots van de vereniging is. 
Op dit moment is Arie al 67 jaar lid 
van de vereniging, waarvan al 37 
jaar erelid, dit is een staat van 
dienst om trots op te zijn. Gevraagd 
naar waarom hij zoveel gedaan 
heeft voor de vereniging, haalt de 
bescheiden Vrolijk zijn schouders op 
en zegt dat het normaal was dat je 
wat deed voor de vereniging. 
Iedereen deed wat voor de 
vereniging in die tijd, dus was het 
natuurlijk dat je wat ging doen. Arie 
is wat dit betreft misschien een 
beetje doorgeschoten, maar daar 
zal je bij de vereniging nooit iemand 
over horen klagen, nog steeds 
wordt de naam Arie Vrolijk met 
bewondering uitgesproken.

De hoogtepunten van zijn carrière 
als VVW-er waren zijn 
aanvoerderschap van Woubrugge 1 
en zijn bestuursjaren, waar hij een 
gedreven en eerlijke bestuurder 
was. Trots is hij op wat de 
vereniging bereikt heeft, veel jeugd 
en veel leden, geen schulden en 
een prachtig complex. Waar 
hoogtepunten zijn, zijn ook 
dieptepunten, hier naar gevraagd 
hoeft Arie niet lang na te denken: 
De afkeuring van het veld dat 

vroeger lag op de plek waar nu de 
sporthal staat. Deze afkeuring had 
tot gevolg dat er teams moest 
verhuizen naar ARC om daar te 
trainen en wedstrijden af te 
werken. Ook het feit dat hij 
gedurende zijn vijftien jaar durende 
aanvoerderschap nooit kampioen is
geworden is een teleurstelling voor 
Arie.

Kijkend naar de huidige prestaties 
van Woubrugge 1 verbaasd Arie 
zich over het niveau waarop 
Woubrugge acteert. “Toen wij 
begonnen in 1946 speelden we net 
zo hoog als dat we nu doen” zegt 
een lachende Arie Vrolijk. Op een 
serieuzere toon vervolgend: “Er is 
zoveel jeugd, dan moet je eerste 
elftal hoger spelen, dan motiveer je 
de jeugd ook meer om door te 
stromen. Vorig jaar is er geen een 
speler van de jeugd doorgestroomd 
naar de selectie en dat is 
ontzettend jammer”. Een tip voor 
de hoofdtrainer had Arie ook nog 
wel: “Misschien moet er wat meer 
met een vast elftal gespeeld 
worden, zodat de benodigde 
vastigheden gecreëerd kunnen 
worden in het elftal.” Aan de 
support van deze Woubrugse 
coryfee zal het in ieder geval niet 
liggen, hij is er nog steeds iedere 
week bij om het vlaggenschip te 
steunen!

Erelijst Mr. Arie Vrolijk:
 Mede-oprichter v.v.Woubrugge, 24 juli 1946
 67 jaar lid, waarvan  reeds 37 jaar als erelid

Als speler:
 21 jaar speler VVW 1, 15 jaar als aanvoerder
 3x speler Leids districtelftal
 1 jaar Nederlands Militair elftal (1949-1950)

Als Commissielid:
 25 jaar penningmeester
 3 jaar voorzitter
 3 jaar secretaris
 12 jaar PR en onderhoud
 6 jaar commissie Nieuwbouw
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De 11!
Wat weet jij nou eigenlijk van voetbal? Test hier je kennis op allerlei gebieden binnen de sport. 
Van spelregels tot wereldkampioenschappen! Van voetbalstadions tot transfers! Denk jij dat je 
alles weet? Of werk jij je met deze quiz volledig in het zweet? Dan is De 11 voor jou de ultieme 
uitdaging. 

Elke Score-editie is er een thema 
waar De 11 zich op heeft 
gefocust. Je krijgt 11 vragen 
waarmee je een aantal punten 
kan verdienen. Dan zijn er per 
editie ook nog een aantal 
spectaculaire bonusvragen waar 
je extra punten mee kunt 
verdienen. De bonusvragen 
heten: De Wissels, een goede 
wissel kan de pot voor je 
winnen! Voor een normale vraag 
krijg je 1 punt. Voor een goed 
beantwoorde wissel krijg je 2 
punten. 

De regels zijn erg eenvoudig, 
het antwoord is namelijk goed of 
fout! Heb je de helft van de 
vraag goed beantwoord, dan 
krijg je helaas geen punten. De 
juiste antwoorden zijn in elke 
volgende editie van de Score 
terug te vinden. Waar kan ik 
mijn antwoorden inleveren? In 

de kantine staat een prachtige 
melkbus in de kleuren van onze 
club.

Zorg dat je voornaam en 
achternaam op jouw 
antwoordblaadje staan en gooi 
het in de bus. Pas dan maak je 
kans op de fantastische prijzen! 

Met als hoofdprijs het shirt van 
Olympique Marseille. 

Deze Score begint De 11 met 
het thema waar de kranten en 
tijdschriften de afgelopen zomer 
vol mee hebben gestaan; De 
Transfers! 

De vragen:
1. Afgelopen zomer heeft zich de duurste transfer aller tijden voltrokken! Noem de naam van de speler en het

transferbedrag.
2. Na 8 seizoenen op het hoogste niveau in Engeland te hebben gespeeld, vertrok deze Spaanse keeper naar

Italië. Hoe heet deze keeper en naar welke club vertrok hij?
3. PSV liet deze transferperiode veel spelers van de gevestigde orde vertrekken. Noem de namen en clubs

waar deze spelers zijn onder gebracht. Let op dit is inclusief verhuurde spelers.
4. Een andere oud speler van PSV, Ismail Aissati verliet dit jaar zijn club in Turkije. Naar welke club ging hij?
5. De 11 jarige Fode Fofana zal niet wakker liggen van de transfer van Aissati. Hij vertrok dit jaar naar de

jeugdopleiding van FC Barcelona. Bij welke club voetbalde Fode Fofana?
6. We blijven even bij FC Barcelona, waar superster Messi voetbalt. Er zou in het contract van Messi een

bepaald bedrag zijn genoemd, waar hij de club voor zou mogen verlaten. Hoe hoog is dit bedrag?
7. Een andere Argentijn wist zich in de transferperiode maar liefst twee maal te transfereren naar twee

verschillende Europese clubs. Wat is de naam van deze Argentijn?
8. Welke Europese club gaf deze transfer periode het meeste geld uit en hoeveel was dat?
9. De eredivisie heeft in het seizoen 2012-2013 weer een speler benoemd tot talent van het jaar. Hoe heet

deze speler en naar welke club is hij vertrokken?
10. De behendige voetballer met de bijnaam “ Nemo” verruilde dit jaar ook van club.  Wat is zijn echte naam

en waar is hij gaan voetballen?
De wissels:

11. Welke voormalig trainer van Standard de Liège is nu trainer in de eredivisie en welke club traint hij?
12. Tijdens de presentatie van Mario Götze, de nieuwe aankoop van FC Bayern München, sprak men over een

bepaalde provocatie van Götze. Wat had hij gedaan?
13. Welke eredivisieclub wist zich te versterken met een aanvaller van Lazio Roma en hoe heet deze speler?
14. VFB Stuttgart verhuurt zijn jeugdinternational van Bosnië en Herzegovina aan een eerste divisieclub uit de

Jupiler League. Wat is de naam van deze speler en welke club huurt hem?

Piet Kroone
Weegbree 3

2481 CA Woubrugge
06 102 20 226
0172 411 825

piet.kroone@gmail.com

Schilder

0172-519937 • www.geluk-bv.nl • info@geluk-bv.nl

Uw eigen publicatie maken?

Geluk Uitgeefprojecten realiseert iedere 
uitgave creatief, fl exibel en e   ciënt.

Wij verzorgen nieuwsbrieven,  
sponsored magazines, websites, 
(jubileum)boeken, persberichten, 
advertenties, folders en mailings.  
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Notulen ALV
Notulen Algemene Ledenvergadering 17-06-2013

=========================
1. Opening

Voorzitter Hans van der Neut 
opent de vergadering om 20:05 
uur en heet iedereen van harte 
welkom.

2. Ingekomen en uitgaande 
stukken

De secretaris meldt dat er geen 
relevante inkomende en 
uitgaande stukken zijn m.b.t. 
deze vergadering.

3. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 27 
november 2012

De notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 27
november 2012 worden 
vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen 
merkt Cees Wijhenke op dat met 
de aanstaande benoeming van 
Lex van Vliet als algemeen 
bestuurslid zijn deelname aan de 
kascontrolecommissie 
ongewenst is. Het bestuur deelt 
deze mening en vraagt naar 
kandidaten om de positie van 
Lex in de kascontrolecommissie 
over te nemen. Evert-Jan van 
der Horst stelt zich beschikbaar 
als lid van de commissie en 
treedt toe.

Hans van der Neut benadrukt 
het belang van de AED cursus 
die eerder dit seizoen wegens 
gebrek aan aanmeldingen 
geannuleerd is. De leden worden 
gevraagd de cursus en het 
belang ervan verder binnen de 
vereniging onder de aandacht te 
brengen.

Cees Wijhenke vraagt naar de 
status van de VVW boxershorts. 
Deze zullen begin volgend 
seizoen verkrijgbaar zijn. Aad 
van der Linde merkt op dat een 
aantal sponsorborden nog niet is 

vervangen. Dick van der Post 
geeft aan dat de keuze aan de 
sponsor is om het bestaande 
bord te vervangen en dat er 
voor gekozen kan worden het 
bestaande bord te laten hangen. 
Indien er een nieuw ontwerp 
voor een bord wordt 
aangeleverd kan er een nieuw 
bord geplaatst worden.

4. Concept begroting 2013-
2014

De concept begroting 2013-2014 
wordt gepresenteerd. Edward 
van Dijk licht de begroting toe. 
Waar op de winst- en 
verliesrekening ‘Werkelijk 
2012/2013’ staat wordt 
‘Werkelijk 2011/2012’ bedoeld.

Wat betreft de lasten zijn de 
kosten voor 
accommodaties/sportvelden 
lager uitgevallen dan was 
begroot. Door de renovatie van 
veld 1 zijn de kosten voor 
onderhoud lager. De lening van  
Heineken voor de bar en 
tapinstallatie  is afbetaald. Dat 
biedt nieuwe mogelijkheden 
m.b.t. de inkoop van dranken 
omdat hierdoor ook de 
leveringsbinding eindigt. Het kan
zich vertalen in een lagere 
inkoopwaarde voor volgend 
seizoen. De werkelijke totale 
lasten zijn €1.000,- lager dan 
begroot.

Aan de batenkant is er een 
toename van de contributies 
waarneembaar. Deze groei kan 
niet direct verklaard worden en 
zal verder onderzocht worden. 
De inkomsten afkomstig uit 
sponsoring zijn voorzichtig 
begroot voor volgend seizoen. 
I.v.m. de renovatie heeft de 
vereniging minder 
subsidiegelden voor onderhoud 
ontvangen. Ook de kantine 
omzet valt dit seizoen lager uit 
dan was begroot. Met name op 

trainingsavonden was de omzet 
lager. Het verwachte resultaat 
van het seizoen 2012-2013 is 
een batig saldo van ca. €500,-. 

Aad van der Linde vraagt of de 
opbrengsten van de 
stroopwafelactie van de jeugd 
en het koeschijten zijn 
meegenomen op de winst- en 
verliesrekening. Deze 
opbrengsten zijn niet 
opgenomen in dit overzicht maar 
zijn op de balans opgenomen 
onder bestemmingsreserve.

5. Mededelingen van de 
diverse commissies

Seniorencommssie
Ruben van Dijk meldt dat tijdens 
de winterstop de Technische 
Commissie is geïnstalleerd, 
bestaande uit Ed van Venrooy, 
Hans Beck, Harry van der 
Weiden en Walter van der 
Weiden. Deze commissie zal zich 
richten op de A-selectie. De 
Seniorencommissie richt zich op 
de overige senioren teams en 
doorstroming vanuit de jeugd. 
Het aantal seniorenteams blijft 
volgend seizoen gelijk: zes 
seniorenteams, één 
veteranenteam en één 
damesteam. Er zijn voldoende 
spelers voor alle teams. Het  3e

elftal leek spelers te kort te 
komen, maar aanvulling vanuit 
de A-jeugd biedt oplossing. Voor 
het 1e elftal is de positie van 
assistent-scheidsrechter nog niet 
ingevuld. De A-selectie is 
versterkt met een aantal nieuwe 
spelers uit lagere elftallen en 
van andere clubs. Het 2e elftal 
wordtvolgend seizoen getraind 
en begeleid door Fred van der
Meer en Walter van der Weiden. 
Roy Oppatja stopt met zijn 
werkzaamheden voor het 2e. 
Ruben bedankt Roy voor zijn 
diensten en inzet.

Dichterbij dan u denkt...
Teelmanstraat 3, Aalsmeer • Tel.: 0297 - 32 43 20 • auto_maas@seat.nl • www.AuTomAAs.nl
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Jeugdcommissie
Klaas Petter doet verslag. 
Afgelopen seizoen zijn er drie 
teams kampioen geworden. Er is 
gestart met 18 teams en in de 
loop van het seizoen is er één 
team bijgekomen. Komend jaar 
zijn er naar verwachting 19 
jeugdteams: één A-, twee B-, 
twee C-, vier D-, zes E- en vier F 
teams. Anja van Halen, Bernard 
de Wit en Klaas Petter stoppen 
komend seizoen met hun 
werkzaamheden voor de 
Jeugdcommissie. Jacqueline 
Verschuur neemt de taken van 
Anja over en Aad van der Linde 
neemt de rol van Klaas als 
Jeugdvoorzitter over. Hans van 
der Neut bedankt de uittredende 
commissieleden voor hun 
diensten en inzet.

Zaalcommissie
Aad van der Linde meldt dat er 
afgelopen seizoen acht 
zaalteams actief waren. Er zijn 
geen teams gepromoveerd of 
gedegradeerd. Voor het eerst 
wordt er dit seizoen 
deelgenomen aan de 
zomercompetitie. Vier teams 
spelen elk zes wedstrijden in 
deze competitie. Volgend 
seizoen stopt er één team en 
komen er twee nieuwe teams 
bij. Dit brengt het totaal aantal 
zaalteams op negen wat tot 
gevolg heeft dat niet alle 
wedstrijden meer op de 
woensdagavond gespeeld 
kunnen worden. Er wordt 
uitgeweken naar de 
vrijdagavond. Aad geeft aan nog 
één jaar aan te blijven als 
coördinator van de zaalafdeling.

Scorecommissie
Robin Koetsier geeft aan dat de 
organisatie van het clubblad 
goed loopt. De vraag naar meer 
kopij is nog wel actueel  en een 
aandachtspunt. Om dit onder de 
aandacht te brengen zullen de 
leden van de Scorecommissie 
aansluiten bij het 
aanvoerdersoverleg.

Barcommissie
Erna van der Meer geeft te 
kennen dat voor de barbezetting 

op donderdagavond en de 
avonddienst op zaterdag  
er extra mensen gewenst zijn. 
Erna brengt i.s.m. Hans van der 
Neut de inkoopmogelijkheden 
voor drank en etenswaren in 
kaart. 

F-side Commissie
Jeffrey Buntsma meldt dat van 
de ca. 200 leden van de F-side 
er inmiddels 140 de contributie 
hebben betaald. In maart is er 
een themafeest georganiseerd 
en dit is succesvol verlopen. Het 
F-side toernooi is in een 7 tegen 
7 vorm gespeeld i.v.m. de 
renovatie van veld 1. Het 
Voetbalgala (de jaarlijkse 
seizoenafsluiting voor senioren, 
dames en zaal)  heeft 
aansluitend op de laatste 
nacompetitewedstrijd van het 1e

elftal plaatsgevonden. Bij de 
Rabo Fietstocht was er een 
beperkte deelname, hoewel er 
sprake was van een 
verdubbeling van het aantal 
deelnemers t.o.v. vorig jaar. 
Komend seizoen zal hier tijdig en 
uitgebreider aandacht aan 
worden besteed om meer leden 
te stimuleren deel te nemen.

PR en sponsorcommissie
Dick van der Post brengt verslag 
uit. Het koeschijten heeft ca. 
€5.500,- opgebracht. De VV 
Woubrugge boxershorts zijn 
vanaf volgend seizoen 
beschikbaar en worden verkocht 
voor €5,- per stuk. Resthout 
Nederland breidt haar 
sponsoring uit. Daarnaast is er 
voor volgend het jaar het 
initiatief genomen een 
sponsorloop te organiseren.

Onderhoudcommissie
André Vrolijk licht het onderhoud 
en de renovatie van de velden 
toe. De renovatie van veld 1 en 
het pupillenveld is gestart. 
Werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Scholman uit 
Nieuwegein. Er komt een nieuw
hekwerk rondom het hoofdveld 
en het pupillenveld. Er wordt 
nieuwe drainage aangelegd en 
het hoofdveld wordt 1,5 meter 
breder. Nieuwe dugouts, een 
zitbank en een deel van het 

straat-en hekwerk rond veld 
1worden door de vereniging zelf 
bekostigd. Voor het scorebord 
komt een nieuw frame. 
Bestaande sponsor uitingen die 
op het oude scorebord stonden 
worden in eerste instantie 
overgenomen op het nieuwe 
bord. 

De velden kunnen na de 
renovatie circa 15 tot 20 jaar 
gebruiktworden. Naar 
verwachting zijn veld 1 en het 
pupillenveld in oktober weer 
bespeelbaar en zijn de 
werkzaamheden aan de 
bestrating, het hekwerk en het 
scorebord gereed. Het 1e elftal 
moetvoor haar eerste 
thuiswedstrijd(en) in seizoen 
2013-14  uitwijken naar het 
kunstgrasveld. Daarnaast zijn er 
uitwijkmogelijkheden naar MMO 
voor de overige senioren-, 
junioren- en D-pupillenteams. 

Bij veld 2 wordt een deel van  
het pad opnieuw bestraat (i.v.m. 
het aanleggen van een 
maaitegel) en wordtde 
ballenvanger deels vervangen. 

Onderhoudsmetingen van het 
kunstgrasveld tonen aan dat de 
vezels plat gaan liggen en in 
bepaalde gebieden meer vezels 
splijten dan mag worden 
aangenomen op basis van de 
levensduur. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het betreden 
van het veld met schoenen met 
een plat profiel. Als de vezels
eenmaal plat liggen herstellen 
de vezels niet meer. De 
verwachting is dat met het 
huidig gebruik van het veld de 
levensduur van 15 jaar bij lange 
na niet gehaald wordt en zelfs 
beperkt is tot 7 á 8 jaar. Binnen 
de vereniging dient extra 
benadrukt te worden dat het 
veld enkel met geschikt 
schoeisel (standaard vaste nop) 
betreden mag worden. Naar 
tegenstanders toe kan dit 
gecommuniceerd worden door 
dit op te nemen op het formulier 
welke zij bij aankomst 
ontvangen. Als maatregel wordt 
rubber instrooimateriaal
aangevuld en wordt vaker 
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bezemen aanbevolen. 
Overweging is om in de 
toekomst het onderhoud in 
eigen beheer te nemen. Hiervoor 
dient dan wel benodigd 
materieel te worden 
aangeschaft. Besluitvorming 
hierover wordt doorgeschoven 
naar volgend seizoen. 

Financiën
Wilmar Burgman en José de 
Graaf stoppen met hun 
werkzaamheden voor de 
commissie en worden bedankt 
voor hun diensten en inzet. 
Jeanette Dijkshoorn neemt de 
werkzaamheden over. 

10. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar 
zijn Hans van der Neut 
(voorzitter), Harm Wijsman 
(algemeen bestuurslid), Jacob 
van den Berg (algemeen 
bestuurslid) en Koos Burgman 
(algemeen bestuurslid). De 
Algemene Ledenvergadering 
bedankt hen en spreekt haar 
waardering uit voor de 
aftredende bestuursleden. 

In het bijzonder wordt speciale 
aandacht gevraagd voor Hans 
van der Neut. Voor zijn grote 
inspanningen, verdiensten en 
resultaten wordt Hans 
voorgedragen als Erevoorzitter. 
Dit krijgt de goedkeuring van de 
vergadering en de bijbehorende 
speld wordt door Hans Boer 
uitgereikt. 

Het bestuur draagt de volgende 
kandidaten voor om toe te 
treden: Hans Boer als voorzitter, 
en Gerben Schouten, Lex van 
Vliet, Michel Wolvers en Ruben 
van Dijk als algemeen 
bestuurslid. De vergadering gaat 
met de benoemingen akkoord.

11. Rondvraag

Fred van der Weiden vraagt of 
er een planning is voor de 
nieuwe kleedkamers. Hans van 
der Neut geeft aan dat het 
project zich nog in de 
voorbereidende fase bevindt. 

Hans Boer vult aan en meldt dat
de mogelijkheden op het terrein 
onderzocht worden en in het 
najaar eerste schetsen worden 
gemaakt. Realisatie van de 
kleedkamers laat naar 
verwachting nog één seizoen op 
zich wachten. Er zal een 
tijdelijke commissie worden 
gevormd voor de realisatie.

Aad van der Linde vraagt naar 
de taakverdeling van de 
bestuursleden voor volgend 
seizoen. Dit zal aan het begin 
van volgend seizoen worden 
gecommuniceerd.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten 
en namens de vereniging wordt 
aan de leden het gebruikelijke
drankje aangeboden

Agenda ALV
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 20-11-2013 om 20:00 uur

1) Opening door de voorzitter

2) Ingekomen en uitgaande stukken

3) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2013

4) Financieel verslag seizoen 2012 - 2013

5) Verslag van de kascontrolecommissie

6)  Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie

7)  Begroting 2013 - 2014

8) Mededelingen van de diverse commissies

9) Rondvraag

10) Sluiting
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Seniorenafdeling van de VVW
A-Selectie
Wedstrijdsecretaris Harry van der Weiden, Weegbree 11, 2481 CA Woubrugge 0172-519469  -   06-23487569
Trainer 1e elftal  Arie van Duijn, Molenplein 2, 2223 GZ Katwijk    06-41496040
Assistent trainer 1e elftal Vacant
Teammanager Albert van den Hoek, Dageraad 1, 2481 CR Woubrugge 0172-519000  -  06-28357653
Leider 1e elftal Harry van der Weiden, Weegbree 11, 2481 CA Woubrugge 0172-519469  - 06-23487596
Grensrechter 1e elftal Alex Molleman, Concertweg 20, 2402 JH  Alphen a/d Rijn 0172-432135  - 06-29174183
Trainer 2e elftal Fred van der Meer, Gerbrand Swartlaan 14, 2481AJ Woubrugge 06-27057252
   Walter van der Weiden, C. Kempenaarlaan 85, 2481 CH Woubrugge   0623487579  
Grensrechter 2e elftal Vacant  
Verzorgers Joost van Looveren, Korenbloem 34, 2317 KX Leiden  071-5232531  - 06-15298355

Cor Buntsma, Vrouwgeestweg 9 2481 KM Woubrugge 0172-519570  -  06-30657154
Keeperstrainer Matthijs van der Doef, Weegbree 21, 2481CA, Woubrugge 0172-752004 06-52586254
Keepercoördinator  Mathijs Rietveld, Witte Klaver 86, 2481 CL Woubrugge   06-51175378
Scheidsrechtercoördinator Teus de Graaf, Vlierboomstraat 16, 2404 EE, Alphen a/d R.  0172-475111   - 06-49622086
Sponsor   Nolina Kwekerijen

B-Selectie
Wedstrijdsecretaris Fred van der Weiden, Steenbreek 24, 2481 CH Woubrugge 0172-519513  -  06-11064807
   René Douw, Weegbree 9, 2481 CA Woubrugge     06-55866331
   Ruben van Dijk, Julianalaan 7, 2481AX Woubrugge   0172-518035  - 06-13260420
Trainer   Hans Beck, Steenbreek 34, 2481CJ, Woubrugge  0172-519594 06-46294750
Leiders 3e elftal  Rick Geuzebroek, H. de Boerstraat 14, 2481 XX, Woubrugge   06-22301000
Sponsor   Cor de Zeeuw
Leiders 4e elftal  Peter v/d Neut, Brusselpark 32, 2408 EB Alphen a/d Rijn 0172-493468  - 06-14648435
   Jan Jaap van der Neut, Voorgracht 8, 2141 NV Vijfhuizen 023-5290161 -  06-51782388
Sponsor   Betonbewerkingsbedrijf A. van der Neut BV
Leiders 5e elftal  Jeroen Loedeman, Watermunt 6, 2481 CE Woubrugge 0172-518697  - 06-24976788
   Mark de Vlaming, Sterrenkroos 5, 2481 CM Woubrugge 0172-518254  -  06-18174167
Sponsor   J&R De Snackwagens
Leider  6e elftal  Mark-Willem van der Horst, Witte klaver 19, 2481 CC, Woubrugge  0172-517457
Sponsor   Martien van Rooyen Betonboringen
Leiders 7e elftal  Frank Treuren, G. Swartlaan 11, 2481 AH Woubrugge 0172-519428  - 06-41220873
   Hans Beck, Steenbreek 34, 2481 CJ Woubrugge    06-46294750
Sponsor   Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv

Dames-Selectie
Wedstrijdsecretaris Eldert van Luling, Javastraat 38, 2405 CS Alphen a/d Rijn 0172-493412  -  06-20155182
Trainer / coach  Hein Visser, Oudendijkseweg 5, 2481 KE Woubrugge  0172-519389 - 06-53950607
Trainer donderdag Jan van der Salm, Heimansbuurt 3, 2401 LV Alphen a/d Rijn   0172-519184
Leidster   Cindy van Schagen, Schoolstraat 3, 2481 AP Woubrugge   06-51403237
Sponsor   Kinderopvang Snoopy

Zaalvoetbal
Zaalcoördinator  Aad van der Linde, Schouw 9, 2481 CV Woubrugge    06-10476641

Sponsor 1  Rudy Jansen Betonboringen
Sponsor 2  Mazda Alphen a/d Rijn
Sponsor 4  Vink + Veenman
Sponsor 5  Nolina Kwekerijen
Sponsor 6  Chevrolet Alphen a/d Rijn
Sponsor 7  Jos de Vries The Retail Company
Sponsor dames  Vrolijk Bouw.nl 

Wilt u altijd en overal op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen rondom onze v.v. Woubrugge?  

Kijk dan snel op www.vvwoubrugge.nl

echte bakker
arnold blok

Dr. Bouwdijkstraat 21 - ZOETERWOUDE
tel. 071 580 14 04 - fax 071 5801862

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

Nieuwbouw Osmosebehandelingen
Betimmeringen Polyesterschadeherstel
Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
Schilderwerken Watersportwinkel

Weteringpad 15
2481 AS Woubrugge
Tel.: 0172 518185
Fax: 0172 518137
Website : www.molenaarjachtbouw.nl
E-mail    : info@molenaarjachtbouw.nl
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BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

Op gezonde toer, voor échte zuivel naar de boer!! 
 

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

Luxe Bekers  Medailles
Standaards Beelden
Delfts Blauw  Club shalws
Rozetten      Petjes
Vanen            Tinnen borden
Plakettes         Graveerwerk

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

Vriezenweg 10a  -  Postbus 4  -  2450 AA  Leimuiden
Tel: 0172 507941      -      Fax: 0172 507741

www. BalderLeimuiden.nl
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J E U G D S C O R E
Colofon
JeugdScore is een onderdeel van Score 
en is de officiële jeugdrubriek van de 
V.V. Woubrugge.

Aanmelden nieuwe jeugdleden
Schriftelijk met naam, adres en 
geboortedatum bij:
info@vvwoubrugge.nl
of contact formulier op de website. 

Contributie jeugd (waarbij wordt 
uitgegaan van geboortejaar)
A en B junioren.. Euro…. 99,00
C, D, E junioren. Euro…. 89,00
F pupillen……... Euro…. 76,00
Ukken………..... Euro…. 51,00

Sponsors jeugdteams
A1      Bahlmann Sport 
B1      Spar Bregman VOF
C1      Westmaas Interieur
C2      VDE Plant
D1      G. Van der Mark & Zoon
D4      4 Sun Zonwering 
E1      A. Roosemalen Timmerwerken
E2      Van Dijk Accountancy
E3      Keurslager Loek van Vliet
F1      Zorba de Griek Restaurant

Ongevallenverzekering
Ukken tot 6 jaar zijn niet verzekerd 
conform de collectieve 
ongevallenverzekering. Overige bij de 
KNVB geregistreerde jeugdleden vanaf 
6 jaar vallen wel onder bovengenoemde 
verzekering. 

Afgelastingen
Algehele afgelastingen districtsniveau: 
Teletekst pagina 603 (District west 2) of 
tel. 0172-519854
(antwoordapparaat afgelastingen VVW) 
of www.vvwoubrugge.nl

Nieuwe voetbalspullen
Zijn met 10% korting op vertoon van de 
kortingspas te koop bij Bahlmann Sport 
in de Herenhof te 
Alphen a/d Rijn.

Tweedehands voetbalspullen
Gebruikte voetbalspullen kunnen 
gebracht of gehaald worden bij:  
Harry van der Weiden, Weegbree 11,
Woubrugge, 06-23487569.

Het is misschien niet helemaal met 
elkaar te vergelijken, maar helaas 
gebeurt dit op ons sportterrein wel. 
Ondanks dat de hekken zijn 
afgesloten, zijn er zeer regelmatig 
kinderen op de velden aan het 
spelen. En daar zijn we niet zo blij 
mee. Vooral het kunstgrasveld 
wordt vaak gebruikt en dat is één 
van de redenen dat de kwaliteit van 
dit veld sneller afneemt dan 
verwacht. En juist dit kunstgrasveld 
hebben wij hard nodig voor de 
verdere ontwikkeling van onze 
jeugd. Vandaar dat het bewaken 
van de kwaliteit van het 
kunstgrasveld één van de 
belangrijkste zorgen is waar wij als 
jeugdcommissie mee te maken 
krijgen in de komende jaren. Met 
het hoofdbestuur zijn wij hierover in 
overleg en dat zal best minder 
populaire maatregelen tot gevolg 
hebben. In één van de volgende 
Scores zullen Hans Boer en ik daar 
verder op in gaan. 

Maar wie ben ik dan? Ik ben Aad 
van der Linde en ik ben sinds dit 
seizoen de voorzitter van de 
jeugdcommissie. Dit is dan ook mijn 
eerste bijdrage aan de Score vanuit 
mijn nieuwe functie. Ik ben al een 
heel aantal jaren als vrijwilliger 
actief voor de club in meerdere 
verschillende functies. Door mijn 
kinderen Bob en Jasmijn ben ik 
steeds meer betrokken geraakt bij 
het jeugdvoetbal en toen bekend 
werd dat Klaas Petter zou stoppen 
als jeugdvoorzitter, ben ik gevraagd 
als zijn opvolger. Dit lijkt mij een 

enorme uitdaging. Ik heb er veel zin 
in om samen met alle andere leden 
van de jeugdcommissie en in 
samenwerking met het 
hoofdbestuur de komende jaren 
een bijdrage te kunnen leveren aan 
het functioneren van onze 
jeugdteams en -elftallen. 

Dit seizoen zijn er nog een aantal 
wijzigingen in de samenstelling van 
de jeugdcommissie geweest. Naast 
Klaas Petter zijn ook Anja van 
Halen, Bernard de Wit en Ferdy 
Dreef geen lid meer van de 
commissie. Hierbij wil ik ze allemaal 
bedanken voor hun inzet. Nieuw in 
de commissie is Jacqueline 
Verschuur. Zij heeft jarenlange 
ervaring opgedaan bij ARC en wij 
merken nu al dat we veel aan haar 
gaan hebben. Met daarnaast Erna, 
Miranda, Arjan, Glenn, Haiko en 
Gerben is het team compleet. 
Inmiddels zijn de eerste 
bekerwedstrijden gespeeld en het 
lijkt er op dat de indelingen in de 
klassen aardig zijn ingeschat. Alleen 
de E1 is tussentijds hoger 
ingedeeld. Daarnaast de verdeling 
van de spelers over de teams waar 
Glenn, Haiko en Gerben veel tijd in 
gestoken hebben. Het is ieder jaar 
weer een enorme klus, zeker als op 
het laatste moment nog spelers 
afhaken of juist nieuw starten. 
Soms krijg ik wel eens het gevoel 
dat het werk van deze drie mannen 
enorm ondergewaardeerd wordt. 
Nu ik het van dicht bij heb 
meegemaakt valt mij op hoeveel 
tijd er in gaat zitten voordat ieder 

Van de Jeugdcommissie
Stellen jullie je eens voor! Jullie zijn waarschijnlijk allemaal 
lekker op vakantie geweest deze zomer en hopelijk hebben 
jullie daar erg van kunnen genieten. Voordat jullie zijn 
vertrokken naar verschillende Nederlandse, Europese of zelfs 
nog verdere vakantieadressen, hebben jullie de deuren op slot 
gedaan. De meeste van jullie hebben ook de tuindeur nog 
afgesloten in de hoop dat er niemand naar binnen gaat. Hoe 
zouden jullie dan reageren als er vreemde voetstappen in de 
tuin staan, er rotzooi wordt achtergelaten en er spullen zijn 

          

Welkom bij de lekkerste eetwinkel van Nederland!
 

Voor al uw snacks gaat u naar het eetcafé op
Batehofplein nr. 16. 

 
 

Kwalitaria
 

Nu ook in Woubrugge! 
 

 
 

Kwalitaria de Batehof
Batehof 16

2481 AP Woubrugge
Telefoon: 0172-897975
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jeugdlid een plekje heeft in een 
team of elftal. 
Mede door het grote aantal nieuwe 
jeugdleden (ongeveer 30) hebben 
we op dit moment één A-elftal, 
twee B-elftallen, twee C-elftallen, 
vier D-elftallen, zes E-teams en vijf
F-teams die meedoen aan de 

bekercompetitie. Als 
jeugdcommissie zijn wij er trots op 
dat we zo veel teams hebben en 
dat we voor al deze teams weer 
leiders en trainers hebben 
gevonden. 

We gaan er een mooi seizoen van 
maken en ik hoop iedereen veel 
tegen te komen op ons mooie 
complex. 

Aad 

Jaaragenda VV Woubrugge 2013/2014

Dag Datum Omschrijving

Zaterdag 19-10-2013 Beker/Inhaal
Zaterdag 26-10-2013 Opening Veld 1 + Pupillenveld
Zaterdag 26-10-2013 Hollandse middag F-Side
Vrijdag 01-11-2013 Leiders/trainers avond
Dinsdag 19-11-2013 Algemene Ledenvergadering najaar
Woensdag 27-11-2013 Viering Sint Nicolaas jeugd
Zondag 08-12-2013 Inleveren kopij Score 2
Woensdag 11-12-2013 Start training Ukken in de zaal
Zaterdag 14-12-2013 Boutmiddag/avond
Zaterdag 21-12-2013 Boutmiddag Jeugd
Zaterdag 21-12-2013 Verloting Blauwe Zeelt
Zaterdag 21-12-2013 Feestdagenstop
Zaterdag 28-12-2013 Oliebollentoernooi
Zaterdag 28-12-2013 Feestdagenstop
2014
Zaterdag 4/11-1-2014 Feestdagenstop
Zaterdag 4-1-2014 Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 4-1-2014 Zaaltoernooi jeugd 
Zondag 9-2-2014 Inleveren kopij Score 3
Vrijdag n.n.b. Nieuwe ledenavond
Zaterdag 15-2-2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 22-2-2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 29-mrt Inhaal/Beker
Zondag 30-mrt Inleveren kopij Score 4
Zaterdag 12-4-2014 Thema-feest F-Side
Maandag 21-4-2014 Digo Paastoernooi
Zaterdag 26-4-2014 Koningsdag
Zaterdag 10-5-2014 Laatste speeldag competitie 
Donderdag 16-5-2014 Laatste training senioren
Zaterdag 17-5-2014 Nacompetitie Woubrugge 1
Zondag 18-5-2014 Inleveren kopij Score 5 (ALV)
Vrijdag 23-5-2014 Chill-avond A en B
Zaterdag 24-5-2014 2e Pinksterdag C en D Westmaas Toernooi
Woensdag 28-5-2014 Ouder/kind training tevens laatste training jeugd
Donderdag 29-5-2014 Hemelvaart
Zaterdag 31-5-2014 F-side toernooi 
Maandag 2-6-2014 Gras-Velden dicht
Zaterdag 7-6-2014 Voetbalgala
Zondag 8-6-2014 Rabo Fietstocht
Vrijdag 13 juni Medewerkersavond
Zaterdag 21-6-2014 Waterrecreatiedag
Maandag 16-6-2014 Algemene Ledenvergadering voorjaar
Vrijdag 27,28,29-6-2014Kampweekend C en D in Loon op Zand
Vrijdag 18-7-2014 Begin zomervakantie scholen
Zaterdag 31-8-2014 Henny van den Berg toernooi

Deze zullen in de volgende Score bekend worden gemaakt!
Sommige data zijn nog niet bekend.
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Pupil van de Week
Zaterdag 1 juni
Pupil v/d Week   
Mark Dijkshoorn – E5
Woubrugge –Sportief  2-3 

’s-Ochtends heb ik meegedaan aan 
het 4x4 toernooi; ik werd met mijn 
team 2e. Later die dag mocht ik Pupil 
van de Week zijn. Dit leek mij wel 
spannend en leuk. 

Met mijn ouders en mijn leider 
Richard mochten wij eerst naar de 
bestuurskamer om iets te drinken. 
Toen mocht ik later naar de 
kleedkamer om mij om te kleden bij 
de spelers van het 1e. Ik kreeg een 
bal waar iedereen zijn handtekening 
op zette. Daarna met z’n allen een 
warming-up. Toen begon de 
wedstrijd. Ik heb in de dug-out de 
hele wedstrijd gekeken. Helaas 
verloren we met 2-3.

Na afloop maakten de bitterballen en 
AA weer veel goed. Ik vond het erg 
leuk. Volgend jaar weer meer 
succes!

Groet,

Mark Dijkshoorn

Zaterdag 7 september
Pupil v/d Week 
Michiel Tinga – E1
Woubrugge – Houtwijk SV  2-2 

Op zaterdag 7 september was ik 
Pupil van de Week. Woubrugge 

moest tegen Houtwijk sv spelen. Ik 
moest eerst mee naar de 
kleedkamer. Ik kreeg een bal en 
iedereen zette daar zijn 
handtekening op. Daarna gingen we 
naar het veld. Ik mocht even 
meetrainen. Dat was best 
vermoeiend! Ik mocht de aftrap 
doen. Eerst kwam de bal op de paal 
maar het tweede schot zat erin. 

Ik mocht in de dug-out zitten naast 
de coach en de leider. Ze speelden 
gelijk met 2-2. Na de wedstrijd 
mocht ik lekker bitterballen eten in 
de bestuurskamer samen met mijn 
ouders. Ik vond het heel leuk dat ik 
Pupil van de Week was.

Groetjes, Michiel Tinga

Zaterdag 21 september
Pupil v/d Week 
Luc Dijkshoorn – E4
Woubrugge – Blauw Zwart  2-0 

Hallo Score-lezers, op zaterdag 21 
september was ik Pupil van de Week 
en ik vond het een hele leuke 
ervaring. Na een welkom ontvangst 
door alle spelers in de kleedkamer 
kreeg ik een VVW-voetbal die door 
alle betrokkenen van VVW 1 werd 
getekend en moest er omgekleed 
worden.

Eenmaal op het veld was het afzien 
en werd er eerst warm gelopen en 
ingeschoten en daarna mocht ik als 
eerste in het doel scoren bij Blauw 
Zwart. Dat was voor mij natuurlijk 
een eitje en met gemak speelde ik 
alle spelers van Blauw Zwart voorbij 
en scoorde ik een prachtig doelpunt.

De wedstrijd kon beginnen en ik 
mocht in de dug-out zitten naast de 
coach Arie van Duin zitten. Ik moet 

wel zeggen hij kan heel hard 
schreeuwen. Het werd een 
spannende pot met in de eerste helft 
een penalty die de 1-0 voor VVW 
opleverde en in de tweede helft nog 
een doelpunt voor VVW wat de 
eindscore op 2-0 bracht.

In de kleedkamer was het dus feest 
met harde muziek. In de 
bestuurskamer was er nog een 
nabeschouwing met lekkere 
bitterballen en een drankje en kreeg 
ik nog een oorkonde en een 
bedankje van de coach voor het 
goede mascottewerk, ik mocht de 
volgende wedstrijd weer mee want 
ik had geluk gebracht, Woubrugge 
had gewonnen!!!. 
  
Bedankt voor de leuke Middag.
  
Groetjes, Luc Dijkshoorn  

P.S. Tip voor de volgende Pupil van 
de Week: Ga niet naast de coach 
zitten of neem oordopjes mee 
anders word je doof.
  
Zaterdag 5 oktober
Pupil v/d Week 
Abe Kantebeen – E1
Woubrugge – LVV Football 
Factory 4-0 

Het is erg leuk om Pupil van de 
Week te zijn. Je mag voor de 
wedstrijd in de bestuurskamer zitten
en je mag bij de voorbereiding zijn. 
Dan ga je aan het begin mee doen  
met de warming-up en dan mag je 
de keeper inschieten of mee doen 
met rondootje. 

Als de wedstrijd begint mag je de 
toss doen. Dan controleert de 
scheidsrechter alle spelers en mag je 
langs alle spelers rennen en 
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proberen te scoren. Als de wedstrijd 
eenmaal is begonnen mag je mee 
met de trainers in de dug-out zitten. 
Je mag met de rust de kleedkamer in 
en toen werd de trainer erg boos. Als 

de wedstrijd is afgelopen mag je
boven in de bestuurskamer zitten en
bitterballen eten. Dan is het 
ongeveer 5 uur en ga je weer naar 
huis. 

Bedankt iedereen van het eerste en 
de trainer.

Groetjes, Abe Kantebeen

B1 stelt teleur in beker 
De B1 heeft de bekerpoule afgesloten met een 5e plek. De twee overwinningen die werden 
behaald (6-0 en 8-3) klonken veelbelovend, maar betekenden weinig tegenover de vijf nederlagen 
die werden behaald. De slotwedstrijd werd met 7-1 verloren tegen Alphen B2, maar volgens 
trainer Van Vegten had daar meer in gezeten. 

Na de aftrap kreeg Alphen direct 
twee grote kansen. Gelukkig was 
keeper Gijs den Hertog uitstekend in 
vorm en redde hij beide ballen 
prima. Tien minuten na het eerste 
fluitsignaal was het toch wel raak 
voor de Alphense ploeg. Er werd 
vanuit het midden diep gespeeld, 
terwijl Mark van der Kolk zijn kans 
zag om de bal te onderscheppen. Hij 
kopte de bal echter verkeerd, 
waardoor hij zijn eigen doelman 
passeerde. Vlak daarna was het 
weer raak voor Alphen: 2-0. 
Woubrugge kreeg nog een paar 
kleine kansen, maar wist de 
achterstand niet te verkleinen. Op 
het scorebord stonden na 40 
minuten de cijfers 2-0. 

Na de thee, of limonade, was de B1 
vastbesloten de stand gelijk te
trekken. De thuisploeg kwam echter 
al snel op een 3-0 voorsprong. 
Woubrugge kon nog wel wat terug 
doen, in naam van Tom Kroes. Na 
een geplaatste voorzet van Mark Ras 
speelde de spits twee verdedigers uit 
alvorens hij wist te scoren. Trainer 
Van Vegten zag dat er kansen lagen 
voor Woubrugge en besloot Mark 
van der Kolk als extra spits in te 
zetten. De verdediging kon helaas de 
1-op-1-situatie niet aan, waardoor 
de Woubruggenaren volledig werden 
overlopen. Meteen na de omzetting 
van Van der Kolk als spits, viel de 4-
1. Ook de 5-1 en 6-1 lieten niet lang 
op zich wachten. In de laatste 

minuut eindigde Alphen de wedstrijd 
in 7-1.  

De laatste bekerwedstrijd ging met 
'Hongarije-cijfers' verloren, maar er 
kan worden teruggekeken op een 
mooie bekerpoule. Als je het spel 
vergelijkt tussen de eerste wedstrijd, 
waar er 7-0 werd verloren tegen 
Nicolaas Boys, naar de wedstrijd van 
vandaag, zie je dat er stappen zijn 
gemaakt. Het opbouwen, overnemen 
van posities, overzicht houden etc. 
Alleen hebben we het vandaag niet 
kunnen laten zien... 

Groet,

Brian Vesseur

Wijze lessen voor de C1
Alle boeken zijn gekaft, fietsbanden zijn geplakt en opgepompt, snelbinders zijn vervangen, 
trainingsschema’s en wedstrijden in de agenda’s geschreven en de voetbalschoenen zijn gepoetst. 
De C1 is klaar voor het nieuwe seizoen!

Na een leuke wedstrijd met een 
leuke overwinning vorige week (6-1!) 
stond de C1 klaar voor deze aftrap. 
Aan het tijdstip lag het niet, aan de 
tenues lag het ook niet, het lag ook 
niet aan de drie coaches, het lag 
zeker ook niet aan de vier trainers 
(wat een rijk bezit trouwens) en de 
zon scheen! Dan moet het de 
tegenstander zijn geweest… 

Woubrugge eerste-jaars C en 
Voorschoten tweede-jaars … Als 
toeschouwer zie je dat ook wel hoor. 
Net een koppie groter, net iets 
langere benen en toch net iets 
sneller. Het is een genot (?) om naar 
te kijken. Ze lopen Woubrugge er 

gewoon uit! Ik type dit stukje rustig, 
kan je het ook rustig lezen, want zo 
begonnen ze ook… Verdedigend? 
Aanvallend? Ze moesten aan de bak! 

Rolf, Wybe, Cheik, Thijmen en 
Michell, hadden het zwaar. Wat 
moesten ze verdedigen. De ene keer 
lukte het wel en net die andere 
keren niet… Leon, Bob en Daan 
speelden in het midden. Dus voor de 
toeschouwers van links naar rechts 
en later van rechts naar links. Gino, 
Marc, Martijn en Vincent waren resp. 
spits, links- en rechts-buitenadem. 
En keeper Rody had het druk; toch 
een paar mooie reddingen. De eerste 
helft was vermoeiender dan de 

tweede helft. Onbegrijpelijk 
trouwens. Het leek wel of ze ze nog 
niet door hadden. Ze moesten nog 
effe warm draaien. Soort van de kat 
uit de boom kijken. Met 4-0
achterstand de rust in. Wij vragen 
ons wel af wat de drie Musketiers ze 
in de rust hebben verteld. Het moet 
een flinke “peptalk” zijn geweest. 
Wat zou er in de bidons hebben 
gezeten? 

Ze kwamen strijdlustig het veld weer 
op. Neuzen omhoog, schouders
eronder! En rennen joh, verdedigen 
alsof hun leven ervan afhing. Wat 
een inzet, super. Ze kunnen het wel! 
Maar hoe krijg je ze zover… Tweede 

Jan van Klaveren T 0172 517 281      E jan@keukensolutions.nl      Woubrugge - Katwijk
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helft was maar 1-0! Maar ja, als je 
het optelt… 

Dus er wordt nu aan conditie, 
concentratie, onderling coachen en
loopvermogen gewerkt. Kat in ’t 
bakkie voor de C1! 

Woubrugge C1 – Stompw ijk

Soms vragen wij ons wel eens af of 
de spelers, coaches, trainers, 
vlaggers en scheidsrechter  door 
hebben hoe spannend het kan zijn 
aan de andere kant van de lijnen. 
Wij, toeschouwers, staan gewoon 
langs de kant met de billen 
fijngeknepen! Wat was het spannend 
afgelopen zaterdag! Een kleine 
waarschuwing voor het huidige 1e

van Woubrugge: ze hebben de 
leeftijd nog niet, snelheid moet nog 
aan gesleuteld worden, conditie 
moet nog iets verbeterd worden, 
maar ze komen eraan! 

Stompwijk ging volle bak. Geen 
pardon. De veters zaten strak en 
waren niet van plan losser te gaan 
zitten. Wat waren ze snel. Ongeveer 
de helft van het team, zo’n man of 
tien, waren duidelijk tweedejaars C-
junioren. Koppie groter, ietsie 
langere benen en grotere 
woordenschat… Iedere keer als wij 
de bal hadden en bijna scoorden 
hadden zij hem weer en als zij de bal 
hadden konden wij er net niet bij. 

Maar wij hebben nog wat addertjes 
onder het gras. Gino kon het niet 
altijd bijhouden, mist nog een paar 
centimeter, maar deze keer ging hij 
volle bak! De kunstof grassprieten 
kniekten dubbel, maar hij zat! 
Geweldig 1-0 voor ons. Moet je die 
gezichten van de tegenpartij dan 
zien. Ze dachten het hier effe te 
gaan maken. Maar dan toch komt er 
zo’n groen-wit-(helaas)-rood(erbij) 
speler aan en die schoot… Zo’n schot 
zie je toch alleen op tv? Tjee, dat 
schot was echt mooi, hard en lang. 

Ook hier kan op getraind worden… 
1-1 en rust. 

Maar wat was er gebeurd met 
Stompwijk? Dan komt toch dat harde 
werken en de conditie van 
Woubrugge om de hoek kijken. Die 
veters waren zeker ingesneden bij 
de Stompwijkers. Woubrugge ging 
volle bak! Paar keertjes net niet 
maar bij Daan net wel! 2-1!!!

Dit was nou echt zo’n wedstrijd 
waarbij je niet gelijk naar de kantine 
kon lopen. Je snakte naar een 
bakkie, maar even elkaar aankijken 
van “we kunnen het wel!” 

Succes Thijmen, Mitchell en Rody, 
jullie moeten de Wetering nog 
overzwemmen! 

MET ZINLOOS GEWELD BEN JE 
GEEN HELD OP HET VELD!!! 

Zoetermeer kwam helaas van de 
andere kant. Als je nou van die 
andere kant zou moeten komen 
moest je fietsen, lopen of zwemmen. 
Had voor de terugreis een heerlijke 
afkoeling kunnen zijn… Om 11 uur 
zette onze ouwe trouwe thuisscheids 
Jan de stoommachine in gang. Hij 
hoefde geen kolen op het vuur te 
gooien, dat deed de tegenstander 
wel! 

De aftrap vond plaats: gelijk 1-0. 
Weer een aftrap: 1-1. Zo de 
wedstrijd was begonnen en het is al 
2 over 11. De tegenstander was een 
mix van mondigheid, woordenschat, 
veel praten, mopperen, schelden en 
tekeer gaan. Gelukkig hadden ze een 
coach bij zich om later een dubbele 
functie uit te voeren. Dat is best wel 
pittig. Meestal kunnen mannen geen 
twee dingen tegelijk doen, maar dan 
was hij geen echte… Hij moest 
coachen, mee schelden en vlaggen! 
Ze hadden een vlagger mee en hij 
heeft ook gevlagd hoor, maar de 

scheids had een mooi pakkie aan 
met een paar hele mooie kaarten 
erin! 

Vandaag is rood, de kleur van jouw 
wangen 
Vandaag is rood wat rood hoort te 
zijn 
Vandaag is rood van rood wit groen 
Van heel mijn hart voor jou 
Schreeuw van rood bedekte velden 
dat ik niet van je hou 
Vandaag is rood gewoon geen liefde 
tussen jou en mij 

De man van de match vandaag is 
duidelijk de scheids, wat had hij het 
druk! Gelukkig iemand die zich niet 
gek laat maken, stevig in zijn 
voetbalschoenen staat en gewoon 
niet naar de vlagger kijkt (die net 
gewisseld was na een rondvliegend 
vlaggetje). Als vlagger sta je dan wel 
voor Jan (niet de scheids) met de 
korte achternaam. 

Marc, Bob, Cheik en Mitchell waren 
vandaag de boffers. Als wissel kan je 
dan effe bijkomen. Een kleine 
blessure voor Bob en Leon, maar we 
gaan er vanuit dat zij er volgende 
week weer staan. Voor Marc is dat 
nog de vraag. Hij heeft vandaag ook 
de kleur rood gezien, samen met de 
tegenstander, dus hij hoefde niet 
alleen het veld af. 

Maar de twee toppers vandaag 
waren Leon en Daan. Wat kunnen 
die mooi schieten; gewoon heel hard 
rennen, keeper op je aflaten komen 
en eroverheen schieten. Ze stonden 
1-3 achter toen 2-3 en toen werd het 
nog 3-3. Dus 3 schoten en twee 
mannen! 3 toppers dus. Vandaag is 
weer gebleken dat de C1 in de 
tweede helft sterker is dan de eerste 
helft. Blijven oefenen! 

Groet,
Linda

Voor alle uitslagen en standen van 
de jeugd: www.vvwoubrugge.nl
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Het bekeravontuur van D3
Vandaag de laatste wedstrijd van een bekerronde die tot nu toe niet voorspoedig is verlopen. 
Naast eenmaal winst werd tot nu toe vijf maal verloren. Toch zijn er als trainer/coach van de D3 
genoeg redenen om tevreden te zijn. 

Ondanks, of misschien wel 
dankzij de mix van zeven meiden 
en zes jongens hebben we een 
erg leuk team, waarin iedereen 
het goed met elkaar kan vinden. 
Ondanks de soms wat pijnlijke 
nederlagen wordt de 
tegenstander vriendelijk 
gefeliciteerd en tonen ze hun 
goede humeur. Ook op de 
training wordt met veel inzet en 
plezier gewerkt. Naast de 
teamgeest zullen we het in de 
competitie (hopelijk een stuk 
lager ingedeeld) met deze inzet 
een stuk beter gaan doen. 
Hoewel het doelsaldo anders doet 
vermoeden heeft Niels de goal als 
een leeuw verdedigd en vele 
mooie reddingen gemaakt. Maud 
zet als aanvoerder en laatste 
vrouw haar verdediging op de 
plek. 

Verdedigend loopt Marijn zich de 
longen uit het lijf en pikt vele 
ballen af. Esmee is pas net 
gestart met voetbal, raakt af en 
toe een scheenbeen en zet zich 
enorm in. Jesse is erg 
vooruitgegaan en gaat als 
linksback zich steeds meer met 
de opbouw bemoeien. 

Op het middenveld; Marjon en 
Julia, de kleinsten van het team, 
maar niet bang voor een grote 
knaap als tegenstander. Mark, de 
motor van het team, vol in de 
aanval en een steun voor de 
verdediging. Marcello, in zijn 
tweede voetbaljaar erg vooruit 
gegaan en gaat mee in de aanval. 
Bodine, nog maar net bij het 
team, maar vindt haar plekje wel. 

Jesper is de topscoorder van het 
team die door zijn vader met 
euro’s beloond worden. Lindsey 
en David staan in de spits maar 
hebben nog niet veel ruimte van 
de tegenstanders gekregen, hun 
tijd komt nog wel. 

Kortom, na de moeilijke start 
komt er vast een leuke competitie 
ronde aan, jongens blijf je best 
doen en houd plezier in het 
spelletje. 

Peter Bekkering
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F-SIDE
Organisatie F-Side
Jeffrey Buntsma (voorzitter)
Gerbr. Swartlaan 82
2481 AK Woubrugge

Lex van Vliet (vanuit bestuur)
Krabbenscheer 12
2481 CK Woubrugge  

Robin Koetsier
Vingerhoedtstraat 13
2481 XD Woubrugge

Martijn van Luling
Witte klaver 15
2481 CC Woubrugge

Els van ’t Wout
Schoolstraat 13
2481 AP Woubrugge

Rick Geuzebroek
H. de Boerstraat 12
2481 XX Woubrugge

Danny van Iterson
Thuisweide 12
2481 BK Woubrugge

Marcel Donker
Beatrixplantsoen 4 
2481 AW Woubrugge

Erna van der Meer (barcommissie)
Bateweg 68
2481 AN Woubrugge

E-mailadres
fside@live.com

Website
www.vvwoubrugge.nl/657/f-side-
supportersver/

Facebook
Supportersvereniging VVW

Contributie leden
€15,- per jaar

Evenementenagenda
26 oktober Hollandse middag
4 januari Nieuwjaarsborrel  
25 januari Mega après-ski feest
12 April Thema feest
31 Mei F-side toernooi
7 Juni Voetbal gala
8 Juni Rabobank fietstocht

Om te beginnen is er aanstaande 
zaterdag (26 oktober) natuurlijk de 
opening van het hoofdveld van 
Woubrugge. Voor deze opening 
heeft het bestuur al een heel 
programma gemaakt, zal VVW 1 er 
alles aan doen om een geweldige 
wedstrijd winnend af te sluiten en 
zorgt de F-Side voor het 
slotakkoord in de kantine met de 
Hollandse middag. De Hollandse 
middag is reeds een begrip in 
Woubrugge en ook dit keer belooft 
het weer een mooi feest te worden. 
Zanger Arie is bereid gevonden om 
de Hollandse middag van muziek te 
voorzien. Hij heeft zijn zang- en dj-
kwaliteiten al een paar keer laten 
zien in Feestcafé De Jager en daar 
ging het dak er bijna letterlijk af… 
Sinds de bekendmaking van de 
artiest wordt trouwens door veel 
leden gevraagd of het om de 
hoofdtrainer gaat, maar dit is niet 
het geval, al wil hij bij een goed 
resultaat van VVW 1 misschien ook 
wel een liedje zingen 

Afgelopen zomer hebben we 
afscheid genomen van Harm 
Wijsman als lid van de F-Side-
commissie vanuit het bestuur 
(nogmaals dank voor alles!) en Lex 
van Vliet heeft zijn plaats 
overgenomen. Lex is met veel 
enthousiasme aan zijn nieuwe taken 
begonnen en heeft er veel zin in om 
de stijgende lijn van de afgelopen 
tijd vast te houden. Naast 
vervanging is de F-Side ook bezig 
met uitbereiding van de commissie. 
Inmiddels is Martijn van Luling 
toegevoegd aan het team en wordt 
er met nog twee mensen druk 

onderhandeld. Wij wensen Lex en 
Martijn in ieder geval heel veel 

plezier bij de leukste commissie van 
Woubrugge!

Dan willen wij nog een klein beroep 
op u, lezers van de Score/leden van 
v.v. Woubrugge, doen. Velen van u 
zijn al lid van de F-Side, maar er is
nog ruimte genoeg voor meer leden 
natuurlijk. Mocht u dus nog geen lid 
zijn, schrijf u dan zo snel mogelijk 
in (vraag bij één van de 
commissieleden naar een 
inschrijfformulier) en profiteer ook 
van twee gratis consumpties per F-
Side-evenement! Daarnaast zou de 
F-Side niet kunnen bestaan zonder 
haar leden en hoe meer leden, des 
te grootser wij de evenementen 
kunnen organiseren. Voor de 
mensen die al wel lid zijn: 
afgelopen voorjaar zijn de 
acceptgiro’s weer de deur uit 
gegaan en het overgrote merendeel 
heeft de contributie overgemaakt 
(bedankt daarvoor). Bent u dit 
onverhoopt vergeten? Geen punt, 
maar probeer dit dan snel alsnog te 
doen, zodat wij ons weer volledig 
kunnen richten op het organiseren 
van evenementen. Alvast bedankt!

Mocht u zich afvragen wanneer ons 
vlaggenschip thuis speelt, bij de 
Spar en op het vrij-aanplak-bord 
aan de Bateweg hangen 
aankondigingsposters. Houd deze 
locaties dus goed in de gaten en 
kom gezellig langs om VVW 1 (of 
één van de vele andere Woubrugse 
teams) te zien schitteren!

Met vriendelijke groet,

De F-Side

Aftrap van de F-Side
Het seizoen zit er op, bijna alle teams kunnen van de zomer 
gaan genieten. Bijna, want ons vlaggenschip strijdt op dit
moment nog volop voor promotie naar de 3e klasse. De 
supportersvereniging kan dit natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan, dus wij doen hierbij de oproep aan alle 
VVW-ers om op 1 juni de mannen aan te komen moedigen 
tegen Sportief. Daarnaast zijn er de komende weken nog 
genoeg activiteiten bij de vereniging, dus u hoeft nog niet 
volledig af te kicken.

Aftrap van de F-Side
Het voetbalseizoen is gelukkig weer begonnen en inmiddels heeft 
iedereen er al weer de nodige kilometers op zitten. Is het niet op het 
veld, dan wel achter de bar of met het ophalen van het oud papier. 
De F-Side heeft natuurlijk ook niet stil gezeten en is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen voor alle evenementen die ook dit 
seizoen weer op het programma staan.
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge
Emailadres
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen)
jeugdef@gmail.com (D, E, F en Ukken)

JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter
Aad van der Linde                 06-10476641 

Secretariaat/ 
scheidsrechtercoördinator C en D/ 
uit-Toernooien A,B,C
Miranda Kromhout       06-17703304 

Scheidsrechterscoördinator A en B
Eldert van Luling  06-20155182 

Scheidsrechterscoördinator E en F
Esther Schouten   06-53248606 

Wedstrijdsecretariaat A,B,C/
coördinator A,B,C
Glenn van Elsgeest  06-28196994 

Wedstrijdsecretariaat/coördinatoren D, 
E, F en Ukken/ uit-toernooien D,E,F
Gerben Schouten  06-53248606 
Haiko Tinga  06-53248606 

Organisatie activiteiten/
kleedkamer/veldindeling
Erna vd Meer  06-52068124 

Jeugdledenadministratie/
Spelerspassen/ 
thuis-toernooicoördinator A,B,C,D
Jacqueline Verschuur  0172-440640 

06-14308550 

Technissche Jeugdcommissie
Gerben Schouten   06-53248606 
Glenn van Elsgeest   06-28196994 

JC Lid 
Arjan Dijkshoorn   0172-519415
   06-13769056 
JEUGDKADER
Hoofdtrainer Jeugd:
Willem van Vegten  0172-476416
   06-22127643 
A1 Leiders:
Erik Evers  0172-519500 

06-12169247 
Ed van de Weerthof 0172-413104 

06-14918809 
Trainer: 
Willem van Vegten  0172-476416
   06-22127643 
B1 Leiders:
Willem van Vegten  0172-476416
   06-22127643 
Anton Zonneveld
Raymond de Blanke

Trainer:
Willem van Vegten  0172-476416
   06-22127643 
B2 Leiders:
Jans Hoving  0172-850065
   06-46628226 
Matty van Rijn  0172-519415
   06-41818740 
Trainers:
Jans Hoving 0172-850065 

06-46628226  

Matty van Rijn  0172-519415
   06-41818740  
Richard de Jager 0172-436368 

06-43709360  
C1 Leiders: 
Sjaak Kliffen  0172-519535
   06-26933792 
Dirk vd Horst  06-16344964 
Arjan Dijkshoorn 0172-519415 

06-13769056 
Trainers:
Wilfred v/d Horst  0172-519718 
Daan Petri  06-24460864 

Dirk vd Horst  06-16344964  
Arjan Dijkshoorn  0172-519415
   06-13769056 
C2 Leider:   
Ton Roosemalen  0172-897977 

Trainers:
Rudy Jansen
Marco Zuidam   0172-518763 

D1 Leider:
Richard van Egmond  06-29921158 
Ron van Veen  06-31042356 

Trainers:
Glenn Elstgeest   0172-519141
   06-28196994 
Cor Brunt   0172-518445  

D2 Leiders/Trainers
Hans Boer   0172-518648  
Barry Buntsma  06-52492412  

D3 Leiders/Trainers:
Peter Bekkering 0172- 519665  

06-47008615 
Alan van Aerde 0172-518069 

06-24155932  
D4 Leider/Trainer:
Andre Zijlstra  0172-532183
   06-14686721 
Trainer:
Kevin Hoogendoorn  0172-532183 

E1 Leider:
Dennis v. Luling  0172-496313 
Gerben Schouten  0172-426197
   06-53248606 
Trainers:
Gerben Schouten 0172-426197 

06-53248606 
Martijn van Luling  06-57880720  

E2 Leider:
Edward van Dijk  06-21130142

Trainers:
Edward van Dijk  06-21130142
Haiko Tinga 0172-517699 

06-37199247 
E3 Leiders: 
Hans Bosman  0172-519634
   06-53185190 
Randy Heijmans  06-21164342 

Trainers:
Ron Bronsgeest   
Randy Heijmans  06-21164342  

E4 Leiders:
Erwin de Beer

Trainer:
Richard v. Egmond  06-29921158

E5 Leider: 
Marcel Reumerman  0172-851253
   06-10035900 
Oscar Konijn

Trainers:
Marcel Reumerman 0172-851253 

06-10035900  
Cursist  

E6 Leider:
Berend Schilstra  0172-519343 

Trainer:
Danny da Silva  06-46362471 
Jos van Veen  

F1 Leider:
Evert-Jan vd Horst 0172-518601 

06-51540577 
Andre Köster  0172-518249 

Trainers
Evert-Jan vd Horst 0172-518601 

06-51540577  
Daan Petri  06-24460864 

F2 Leiders:
Gert-Jan Domburg  06-15419676 

Trainers:
Gert-Jan Domburg  06-15419676  
Berend-Jan Bregman  

F3 Leider:
Roland Speet   0172-410531
   06-25072168 
Milko Zuijdendorp  06-21521470 

Trainer:
Bart Stronkhorst  0172-497414  

F4Leiders:
Joris vd Broeke  06-4112526 
Jeroen Blokhuizen  0172-740454         

Trainer:  
Jeroen Bokhuizen  0172-740454 

F5 Leider:
Nickel vd Vorm 0172-518655 

06-42622859 
Trainer:
Brian Vesseur  06-42844146 
Rick Bruggeman

F-trainend Trainer:  
Bart Stronkhorst  0172-497414

Ukken trainer:
Bart Stronkhorst  0172-497414 

Keepers E,F en A,B Trainers:
Remi van Veen  06-15396010
  
Ron van Veen  06-31042356 

Keepers C,D Trainer: 
Matthijs Rietveld  06-51175378 

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

Op gezonde toer, voor échte zuivel naar de boer!! 
 

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

Luxe Bekers  Medailles
Standaards Beelden
Delfts Blauw  Club shalws
Rozetten      Petjes
Vanen            Tinnen borden
Plakettes         Graveerwerk

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

Vriezenweg 10a  -  Postbus 4  -  2450 AA  Leimuiden
Tel: 0172 507941      -      Fax: 0172 507741

www. BalderLeimuiden.nl

L



Zorgeloos bouwen

Bouwen, verbouwen, renoveren: daar komt veel bij kijken. U krijgt te maken met 
zaken als ontwerp, vergunningaanvraag, de daadwerkelijke bouw en de oplevering. 
En dat terwijl u in het dagelijks leven al genoeg te doen heeft! Een betrouwbare 
partner, die van begin tot eind met u meedenkt, komt dan zeker van pas. Bruijnes 
is al 30 jaar zo’n partner: toonaangevend en veelzijdig. Een partner die staat voor 
kwaliteit, duurzaamheid én uitgaat van uw budget.
 
Bouwen zonder zorgen? 
G. Bruijnes BV, Méér dan bouwen!

Al 30 jaar uw betrouwbare partner

V o o r  d e  z a k e l i j k e  &  pa r t i c u l i e r e  M a r k t :  V e r B o u w  |  a a n B o u w  |  r e n o Vat i e  |  n i e u w B o u w 

koperweg 27 2401 lH alphen aan den rijn       (0172) 44 40 00       bruijnes@meerdanbouwen.nl       www.meerdanbouwen.nl


