
CLUBBLAD VAN DE VOETBAL VERENIGING WOUBRUGGE
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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: Februari 2014    
(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.

Er kwam afgelopen periode echter 
ook een dag voorbij waarop het wat 
minder ging en in mijn ogen 
"respect" ondergeschikt was aan 
resultaat. Weg plezier. Ik was er 
even helemaal klaar mee. Ik vind
dat je op het scherpst van de snede 
je sport mag bedrijven. Respect 
voor de ander, de tegenstander en 
scheidsrechters met assistenten 
moet altijd de overhand houden en 
het voordeel van de (eventuele) 
twijfel krijgen. Tussen geschreven 
normen en waarden en de 
werkelijkheid van alle dag zit een 
hele wereld. De normen en 
waarden bewaken we samen. Door 
bijvoorbeeld te laten weten wat we 
ergens van vinden en door er met 
elkaar over te praten of iets wel of 
niet kan. Verschil van perceptie is er 
altijd en dat moet ook zo blijven. 
Dat geeft tenslotte de gedeelde 
normen en waarden meer inhoud.

Gelukkig is het weer op zaterdag 
altijd goed. Zelfs een regenbui is op 
z'n tijd wel lekker. Een Hollandse 
storm hoort er (het liefst op een 
doordeweekse dag natuurlijk) ook 
bij. Al had ik het niet voor mogelijk 
gehouden dat een storm op 
pakjesavond de kappen van de 
nieuwe dug-outs zou afblazen. Ook 
lag er een boom om en zelfs het 
grote trainingsdoel op het 
kunstgrasveld werd weggeblazen en 
de volgende dag teruggevonden 
tegen het hek bij de biljart. 

Weer achter de computer gaan mijn 
gedachten terug naar de Algemene 
Vergadering die op 20 november j.l.

is gehouden. We kunnen terugzien 
op een mooie avond met een goede 
opkomst. De vele agendapunten 
werden vaak snel afgehandeld.
Edward van Dijk (onze 
penningmeester) gaf een toelichting 
op de jaarrekening van het 
afgelopen seizoen en presenteerde 
de begroting voor dit seizoen. Met 
elkaar waren wij het er al snel over 
eens dat Edward en Jeanette 
Dijkshoorn onder toeziend oog van 
Sjaak Kliffen en Evert van der Horst 
(namens de kascontrolecommissie) 
prima werk hebben verricht. Vanaf 
hier, nogmaals een groot 
compliment. Daarbij wil ik Sjaak 
bedanken voor zijn bijdrage aan de 
controle taak. Omdat de statuten 
voorschrijven te rouleren geeft 
Sjaak het stokje over aan Hans van 
der Neut en schuift volgend seizoen 
ook Mike Prangers aan, terwijl Evert 
dit seizoen juist is begonnen. Klasse 
en veel succes. 

De saaie vergadering eindigde in 
een prettig gesprek. En zo hoort het 
ook wat mij betreft. Het bestuur 
weet zich gesteund door ervaren en 
toegewijde leden. Daardoor kregen 
wij veel tips en werden er diverse 
aandachtspunten genoemd in de 
vergadering. Mooi om te ervaren en 
fijn om te weten dat we er niet 
alleen voor staan. De avond gaf 
energie en motivatie om verder te 
gaan op de ingeslagen weg. Alle 
tips nemen wij dan ook zeker mee.

Ook in de bestuurskamer liep het 
goed. In opmaat naar 2014 is de 
basis gelegd voor onderdelen van 

Jaargang 45, nummer 2, December 2013
Voorzet van de voorzitter 
Oktober en november zijn omgevlogen en 5 december zelfs 
voorbij gewaaid. Wat gaat de tijd snel als je het naar je zin 
hebt. Ik leef iedere week naar de zaterdag toe. Het is leuk 
om iedereen dan (enthousiast) te zien. Heerlijk om na een 
weekje van vergaderen en beeldscherm kijken weer in de 
frisse lucht te staan. Genietend van voetbal en een praatje 
langs de lijn of in de commissiekamer.
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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  06-51017251  
   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 / 06-13260420
   J. van den Berg Witte Klaver 77  2481 CC Woubrugge 06-45235755

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),
H. van der Neut (2013)
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). 



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

BOUW- EN AANNEMERSMAATSCHAPPIJ

Kerkweg 66
2481 KD Woubrugge

HET ADRES VOOR
* NIEUWBOUW * VERBOUW * RENOVATIE

Bel vrijblijvend (0172) 51 88 32

van der post assurantiën h.de boerstraat 33

2481XW Woubrugge

t. 0172 519720�

f. 0172 518314
m. 06 55891440

verzekeringen - pensioenen
hypotheken financieringen

Het verzekeringskantoor bij u om de hoek

Adviesbureau op het gebied
van assurantiën, pensioenen,�
�hypotheken, vermogensbeheer

en financieringen

ESSELYCKERWOUDE BV

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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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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een nieuw beleidsplan 2014-2016-
2020. Zo krijgt het voetbalplan 
contouren en zijn wij hierover in 
gesprek met de Jeugd-, Senioren-, 
en Technische Commissie. 
Daarnaast hebben wij op 2 
december het sponsorplan 
besproken waarvoor Lex van Vliet 
en Dick van der Post een flinke 
inspanning hebben verricht. Hieruit 
volgt dat we gaan werken met een 
sponsorcommissie waarvoor Dick 

als bestuurslid verantwoordelijk is. 
De eerste stap in de uitvoering van 
het plan is reeds gezet met het 
aanstellen van Marja Dijkshoorn als
nieuw commissielid. Het is de 
bedoeling om op korte termijn 
verder uit te breiden, zodat in 2014 
de sponsors de aandacht krijgen die 
zij verdienen. Dan volgt ook een 
verdere taakverdeling onder de 
commissieleden, zodat we gericht 
aan het werk kunnen. De zaak goed 

op orde hebben is zowel in het 
belang van v.v. Woubrugge als van 
de sponsors. Ik ben er van 
overtuigd dat dit plan ons verder 
gaat helpen en sponsoring hierdoor 
aantrekkelijker wordt.

Met sportieve groet,

Hans Boer

De prestaties van de Nolinaboys  
De mannen van VVW 1 hebben een prima eerste seizoenshelft achter de rug, die in de tweede 
helft wellicht beloond kan worden met promotie naar de 3e klasse. De vooruitzichten zijn in 
ieder geval goed. Ondertussen is er ook nog gestreden voor de beker, maar na een 
bloedstollende wedstrijd kan hier helaas geen vervolg meer aan gemaakt worden.  

DOSR
Zaterdag 26 oktober stond bij 
Woubrugge in het teken van de 
opening van het nieuwe hoofdveld.
Kosten noch moeite waren 
gespaard om deze middag tot een 
succes te maken. Enige punt van 
onzekerheid was de prestatie van 
de Nolinaboys. Zij deden echter ook 
mee aan de festiviteiten, getuige de 
2-0 overwinning. De wedstrijd 
begon rommelig, beide ploegen 
speelden onwennig en kwamen niet 
tot hele grote kansen. Na een tien 
minuten spelen mocht een aanvaller 
van DOSR ongehinderd richting 
doelman Lars van Halteren. Lars 
anticipeerde hier correct op en 
maakte zijn doel klein door uit te 
komen, de aanvaller trachtte Lars te 
verschalken met een stift. Zijn inzet 
belandde naast het doel 
van Woubrugge. Na een kwartier 
spelen leek Woubrugge een 
strafschop te krijgen. Ferdy Dreef 
werd duidelijk tegen de grond 
gewerkt, de scheidsrechter vond dit 
echter geen overtreding en 
liet doorspelen. Na een half uur 
spelen was het wel raak, na twee 
mislukte vrije trappen mocht Ruud 
van der Sar plaatsnemen achter het 
leder en krulde de bal prachtig over 
de muur in het doel, 1-0. 
Hierna voelde Woubrugge zich iets 
vrijer en begon beter te 
combineren, wat resulteerde in 
enkele kansen. De grootste was 
voor Marco van Heuveln die na een 
korte combinatie met Chris Verhoef 

en Ruud door kon steken het 
strafschopgebied. Hij schoot oog in 
oog met de doelman de bal naast. 
Zodoende zochten beide ploegen 
met een 1-0 tussenstand de 
kleedkamers op.  

De tweede helft zakte de wedstrijd 
terug tot een bedenkelijk niveau. 
Beide ploegen behielden niet de 
rust om te combineren en zo 
verloren zij steeds snel weer de bal.
Na 70 minuten spelen was het Stan 
Verwoerd die met een splijtende 
pass Thom Buntsma diep stuurde, 
deze behield het overzicht en gaf de 
bal voor op de meegelopen Joris 
van der Hoorn. Zonder na te 
denken wist deze het leder tegen 
de touwen te koppen en zo de 2-0
op het scorebord te zetten. Hiermee 
was de overwinning voor 
Woubrugge een feit en konden ook 
de mannen van trainer Arie van 
Duijn zich mengen in 
het feestgedruis.

Leidse Boys
Zaterdag 2 november moest 
Woubrugge in Leiden op bezoek bij 
koploper Leidse Boys. Na zeven 
wedstrijden stonden zij nog op de 
maximale score. Woubrugge knokte 
zich naar een mooie overwinning in 
Leiden, 1-2. Vanaf de aftrap werd 
duidelijk dat Leidse Boys het spel 
zou gaan maken die middag, met 
vlotte combinaties en individuele 
acties wisten ze Woubrugge direct 
terug te drukken. Tot grote kansen 

wisten ze niet te komen. 
Woubrugge kon zo nu en dan een 
klein speldenprikje geven richting 
de doelman van Leidse Boys. Een 
diepe bal van achteruit werd door 
de weggelopen Marco van Heuveln 
net niet krachtig genoeg richting 
doel gewerkt om voor echt gevaar 
te zorgen. Enkele minuten later 
mocht Woubrugge een vrije trap 
nemen net buiten het 
strafschopgebied. De doelman van 
Leidse Boys wist exact hoe groot 
zijn doel was en keek de bal vol 
overtuiging bovenop de lat. Kort 
hierna was er een hachelijke 
situatie voor het doel van Lars. Na 
een scrimmage wist hij de bal net 
te toucheren waardoor deze op de 
lat belandde en in de rebound wist 
Ruud van der Sar deze weg te 
werken. Zo gingen beide teams met 
de brilstand op het scorebord 
richting de kleedkamers.

In de tweede helft was het Leidse 
Boys dat direct probeerde de score 
te openen. Dit lukte ze ook vijf 
minuten na rust, na een aanval over 
de rechterkant wisten ze de bal 
voor te geven, waarna de 
centrumspits de bal overtuigend 
achter Lars kopte, 1-0. Woubrugge 
leek aangeslagen, maar knokte 
door. Een kwartier na de 
openingstreffer gaf Woubrugge 
vanaf de linkerkant voor, Ruud 
maakte het de verdedigers lastig 
om de bal weg te werken, waardoor 
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Achterin het strafschopgebied stond 
Joris van der Hoorn te wachten tot 
de bal voor zijn voeten belandde. 
Joris dacht niet na en volleerde de 
bal kiezelhard achter de doelman 
van Leidse Boys, 1-1. Een stunt leek 
in de lucht te hangen. Vijf minuten 
voor de 90 minuten verstreken 
waren werd de wedstrijd volledig op 
zijn kop gezet. Marco zette vanaf de 
linkerkant hard en scherp voor, 
waarna Ruud de bal alleen nog 
maar hoefde te schampen om zo 
binnen te vallen bij de tweede paal, 
1-2. De minuten hierna speelde 
Leidse Boys alles of niets en bracht 
iedere bal hoog in het 
strafschopgebied van Lars. Deze 
wist samen met zijn team kordaat 
te handelen en plukte menig bal uit 
de lucht. Zodoende wist Woubrugge 
de overwinning uit het vuur te 
slepen bij de koploper.

PSV Poortugaal
Een telraam moest er 
zaterdagmiddag 23 november aan 
te pas komen bij een ontmoeting in 
de knock-out fase in categorie 2 
van de bekerstrijd tussen 
Woubrugge en Poortugaal. In de 
reguliere speeltijd hielden de 
ploegen elkaar met 6-6 (!) in 
balans. Vanaf de stip moest de 
beslissing worden geforceerd en die
viel uiteindelijk uit in het voordeel 
van de gasten. In de 
strafschoppenreeks werd het 9-10. 
Een middag derhalve die het 
predicaat ‘krankjorum’ meer dan 
verdiende.

Hazerswoudse Boys  
Zaterdag 7 december stond de 
derby Woubrugge – Hazerswoudse 
Boys op het programma. Het was 
een ouderwetse derby, veel strijd, 

harde duels en over en weer 
doelpunten. Uiteindelijk ging 
Woubrugge er in blessuretijd met 
de overwinning vandoor, 2-1.
Woubrugge had iets goed te maken 
na de vier verliespunten van de 
laatste twee speelronden (gelijk bij 
UVS en verloren bij VVSB) wilde het 
nog enigszins aansluiting houden bij 
de top. Na 20 minuten spelen was 
het de nummer 10 die de diepte 
opzocht en de bal over Lars 
probeerde te plaatsen, zijn inzet 
belandde echter naast het doel. Na 
35 minuten mocht de aanvoerder 
van Hazerswoudse Boys aanleggen 
voor een vrije trap, zijn harde inzet 
werd sierlijk gepakt door Lars. 
Tussendoor was het Ruud van der 
Sar die in stelling werd gebracht 
door Menno van der Leij, echter 
was het schot van Ruud niet 
gevaarlijk genoeg om de doelman 
tot een redding te dwingen. Zo 
zochten beide teams met de 
brilstand op het scorebord de 
kleedkamers op.

De wedstrijd was direct los na rust, 
in de 47e minuut mocht Bob van de 
Geijn een corner nemen, deze wist 
het hoofd van Chris Verhoef te 
vinden. Zijn inzet werd echter knap 
van de lijn gehaald door een 
verdediger, in de rebound was het 
een andere verdediger die 
ongelukkig de bal in eigen doel 
werkte, 1-0. Hier kreeg 
Hazerswoudse Boys een tik en dit 
was het moment voor Woubrugge 
om toe te slaan. Eerst was het Joris 
die door Ruud weg werd gestuurd 
en zo de mogelijkheid kreeg om 2-0
te maken, zijn inzet ging voorlangs 
en zo was die mogelijkheid 
verkeken. Luttele minuten later was 
Marco van Heuveln het eindstation 

van een schitterende aanval, zijn 
bekeken bal ging over de doelman, 
maar belandde op de lat. Na 83 
minuten spelen kwam 
Hazerswoudse Boys helemaal terug 
in de wedstrijd, een snel genomen 
corner werd door de aanvoerder 
heel bekeken met een fraaie boog 
in de verre hoek gekruld, 1-1. Zo 
leek de wedstrijd uit te draaien in 
een gelijkspel. Ware het niet dat 
Ferdy Dreef (in de 90e minuut 
ingevallen), na goed doorzetten van 
Joris een mogelijkheid kreeg om 
van 25 meter de bal over de 
doelman te krullen. Dat deed hij en 
zo viel de bal in blessuretijd binnen, 
2-1. Net voor het sluiten van de 
markt wist Woubrugge de winnende 
treffer te maken en zo de 
aansluiting te behouden bij de top 
van de competitie.

De redactie. 

Stand 4e klasse A – West II

1 Leidse Boys 12 31
2 VVSB 12 26 
3 UVS 11 25
4 Hazerswoudse Boys 11 24
5 Woubrugge 12 24
6 DOSR 12 16 
7 Leiden 10 14
8 Blauw-Zwart 10 14 
9 Wassenaar  9 13
10 Haagse Hout 12  9 
11 SVOW 12  9 
12 Boshuizen 11  6 
13 Warmunda 11  5 
14 Football Factory 11  2 

Seniorencommissie
Alweer halverwege het seizoen. Op donderdagavond 12 december is de laatste training voor de 
winterstop op de planning. Hopelijk kunnen we bij het ter perse gaan van deze Score 
terugkijken op een zeer geslaagde avond. Het is op dit ogenblik een seizoen dat in een 
sneltreinvaart voorbij flitst. 

De prestaties van de diverse 
seniorenteams zijn nogal wisselend 
te noemen. Een speciale vermelding 
van ons damesteam is echter wel 
op zijn plaats. Tot nu toe draaien zij 

een uitstekend seizoen en staan fier 
aan kop in de 4e klasse. Uit de 
negen gespeelde wedstrijden 
werden maar liefst 22 punten 
gehaald. Slechts één keer werd er 

gelijk gespeeld en op zaterdag 7 
december werd er geheel 
onverwacht verloren van 
middenmoter Altior. Al met al ziet 
het er toch naar uit dat zij in deze 
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halve competitie de wintertitel op 
gaan eisen. 

Het veteranenteam is langzaamaan 
uit het dal aan het klimmen. Waar 
in het begin van de competitie alles 
verloren ging blijkt het voetbal nu 
de laatste weken ineens weer te 
lukken. Van een onderste plek op 
de ranglijst staan de oudste leden 
van de vereniging nu netjes in de 
middenmoot na een aantal knappe 
resultaten de laatste weken. 

Het 6e team onder leiding van Peter 
Kesting staat in de middenmoot van 
de 8e klasse. Uit de negen 
gespeelde wedstrijden werden elf 
punten gepakt. Al met al kan dit 
wat beter maar ook hier geldt dat 
er nog een hele competitiehelft voor 
de deur staat om op de ranglijst 
omhoog te kruipen. 

De plek die het 5e team bezet is 
netjes te noemen. Zij staan in de 8e

klasse op een keurige derde plek, 
waarbij wel aangetekend moet 
worden dat het gros van de 
tegenstanders nog één of zelfs twee 

wedstrijden in te halen hebben. 
Maar al met al ziet het er niet slecht 
uit voor ons 5e team.

In de 7e klasse gaat het ons 4e

team goed af. Vooraf werd er 
ingezet op een derde of vierde plek 
aan het einde van de rit. Zo 
halverwege staan zij er goed op 
want op dit moment word de vierde 
plek bezet. Uit de negen gespeelde 
wedstrijden werden vijftien punten 
binnen gesleept. Een positie stijgen 
op de ranglijst behoord zeer goed 
tot de mogelijkheden aangezien de 
nummer drie SJZ binnen handbereik 
is. Verder omhoog staan Alphia en 
Sportlust`46, maar die hebben een 
ruime voorsprong op de rest.

Met het 3e team wil het nog niet erg 
vlotten. In een poule van twaalf 
teams staan zij op de elfde positie. 
Hier zit dus nog een hoop 
verbetering in. Ons 3e team bestaat 
hoofdzakelijk uit jonge mensen en 
in de 7e klasse hebben zij het op dit 
ogenblik erg moeilijk. Maar na de 
winterstop is er nog ruimte 

voldoende om hogerop de ranglijst 
te komen.

Dan hebben we als laatste 
natuurlijk nog het 2e team. Na een 
lastige start zijn de mannen van 
Walter v/d Weiden en Fred v/d 
Meer opgeklommen naar een derde 
plek op de lijst. Helaas zijn er een 
aantal ploegen uit competitie 
gehaald, waardoor er nooit eens 
meerdere wedstrijden achter elkaar 
gespeeld kunnen worden. Zo is het 
lastig voor het 2e team om een vast 
ritme en vaste patronen aan te 
leren. Maar al met al ziet het er niet 
slecht uit.

Na de winterstop gaan we gewoon 
weer lekker verder met de 
competitie en gaan we kijken hoe 
alles zich zal gaan ontwikkelen.

Dan rest de seniorencommissie 
verder niets anders dan iedereen 
hele fijne feestdagen toe te wensen 
en zien we elkaar weer in januari.

De seniorencommissie
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Woubrugge coryfeeën
In deze editie van de score besteden wij aandacht aan ons oudst nog spelende lid: Frank 
Treuren. Met 69 jaar zou je het niet zeggen, maar Frank staat nog steeds elke zaterdag op het 
veld bij de veteranen. Waar hij ook nu nog tegenstanders versteld doet staan met de 
voetbalkunsten die hij nog daar etaleert.

We spreken over het jaar 1955 als 
een jonge Frank Treuren op zijn 11e

begint met voetballen. Toen was hij 
een van de jongste leden. In het 
verleden was jeugdvoetbal pas 
vanaf 12 jaar bij voetbal vereniging 
Woubrugge en is Frank dus een 
jaar te vroeg begonnen. Als een 
echt voetbaldier heeft Frank er op 
dit moment al een totaal van 58 
seizoenen op zitten, dat kan je 
natuurlijk nooit volhouden als je 
een blessuregevoelige speler bent. 
Een lachende frank zegt: “Ik ben dit 
jaar voor het eerst een beetje 
geblesseerd, ik heb er gewoon nooit 
last van gehad”. Frank is echter 
geen geboren en getogen 
Woubruggenaar. Geboren werd 
frank in buurtschap het Beijersche 
gelegen ten zuiden van Gouda. 
Gelukkig voor ons verhuisde hij op 
2-jarige leeftijd naar Woubrugge 
waar hij nog steeds woont.
Frank heeft niet de meest 
extravagante persoonlijkheid, maar 
is echt iemand die op zijn best is op 
de achtergrond. Daar zijn ding doet 
en zich inzet voor de verenging. 
Frank Treuren is ruim twintig jaar 
jeugdleider geweest van de C- en 
de B-jeugd en heeft dat met veel 
plezier gedaan. Frank is gestopt 

met jeugdleider toen hij aanvoerder 
werd van de veteranen. 

De carrière van de voetballer Frank 
Treuren begint met het succesvol 
doorlopen van de jeugdopleiding, 
waarna hij op 20-jarige leeftijd de 
overstap naar het eerste elftal 
maakt. Hier staat hij 10 jaar lang op 
het veld als linkshalf, daarna nog 10 
jaar bij het tweede om vervolgens 
op 40-jarige leeftijd de selectie 
achter zich te laten. Maar hier stopt 
de actieve voetbalcarrière niet! 
Frank maakt zijn debuut bij de 
veteranen en  is er niet meer weg 
te slaan, nu 29 jaar verder is Frank 
nog steeds vaste waarde bij de 
veteranen. 

Als Frank gevraagd wordt naar hoe 
je het hier 58 jaar kan volhouden 
kijkt hij bedenkelijk. “Ik hou 
gewoon van het spelletje, zelfs na 
zolang voetballen ben ik er nog niet 
op uitgekeken. Maar het zijn 
natuurlijk ook de sociale contacten 
die je hier op doet, de vrienden die 
je hier maakt, eigenlijk de 
gezelligheid van mensen op je 
heen. Frank denkt even na en 
vervolgt: misschien nog wel 
belangrijker is het thuisfront, 

zonder hen kun je niet zolang 
doorgaan. Zaterdag is namelijk van 
mij en dan kan er niks anders 
worden gedaan dan voetbal, dat 
heeft natuurlijk wel eens tot 
spanningen geleid”. 

Het absolute hoogtepunt als 
voetballer is een makkelijke vraag 
om te beantwoorden voor frank. 
Zonder aarzelen noemt hij het 
kampioenschap van 1969, de dag 
na zijn trouwen werd de 
kampioenswedstrijd gespeeld, een 
zware wedstrijd vooral vanwege de 
hoeveelheid drank die de avond 
daarvoor genuttigd werd. Gelukkig 
sleepte Woubrugge het 
kampioenschap binnen door aan de 
minimale verplichting tot het halen 
van een punt te voldoen.  
Frank Treuren:   
“De club is veel verder dan toen ik 
begon, de faciliteiten zijn veel beter 
dan vroeger. We zijn gezegend met 
een mooi complex , heel veel jeugd 
en gezelligheid”. 

Frank, bedankt voor het gesprek en 
we hopen je nog vele jaren te zien 
schitteren op het veld.

  

  

Erelijst Mr. Frank Treuren:
 58 jaar spelend lid van V.V. 

Woubrugge
Als speler:

 10 jaar speler VVW 1
 1 x kampioen met VVW 1
 10 jaar speler VVW 2
 29 jaar speler Veteranen
 Aanvoerder Veteranen

Als Trainer/scheidsrechter: 
 20+ jaar C- en B-jeugd
 10 jaar scheidsrechter
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Onpersoonlijk
Naam: Menno van der Leij
Functie:  
A-selectie 
Geboren:
21-09-1994
Woonplaats:
Alphen aan den Rijn
Broers/ Zussen:
1 zus en 1 broer
Beste vriend:
Bucksquad
Vriendin:  
Nee
Kinderen:  
Nee
Werk:  
Hoogvliet Supermarkt
Opleiding:  
Manager handel
Hobby’s:
Voetbal kijken, playstation en 
sappie doen.
Favoriete auto:
Popi Jopi
Muziek:
Top 40/ Nederlands talig
Hekel aan:  
Mensen die het altijd beter weten 
dan een ander.
Geloof:  
Christelijk 
Bewondering voor:  
Harry van der Weiden
Film:  
Mr&Mrs Smith
Tijdschriften:
Voetbal International 

Drank:  
Bier 
Eten:
De snack op zaterdagavond
Vakantie:
Lloret 2013 , Tenerife in het 
voorjaar.
Opwindend:  
Mooie vrouwen
Ambities:  
Een vaste kracht van het éérste 
elftal worden.
Beste eigenschap:  
Jagen
Slechtste eigenschap:  
Geen prater.
Lijfspreuk:  
Een dag niet gelachen is een dag 
niet geleefd.
Typisch Woubrugge:  
Moah
Positie:  
Verdediging/middenveld
Hoogtepunt:  
Eerste invalbeurt in VVW 1 met 
gelijk een doelpunt.
Dieptepunt:  
Geen promotie naar 3de klasse. 
Wat vindt je van VVW 1:  
Talentvol
Opstelling VVW 1:
Tom van Zeijl, Kasper van Dam, 
Chris Verhoef, Jochem Bosch, Bart 
van Beijeren, Sander Silvis, Menno 
van der Leij, Rick van Heel, Joris 
van der Hoorn, Tim Beck, Thom 
Buntsma

Verbetering VVW:
Dug-outs
Beste voetballer VVW: 
Tim Beck
Onderschatte voetballer VVW:
De ‘Kromme’
Favoriete club:
Feyenoord
Beste voetballer Nederland: 
Jordy Clasie
Beste voetballer Buitenland:
Lionel Messi
Beste voetballer aller tijden:
Lionel Messi
Bondscoach:  
Bert van Marwijk
Beste trainer:
Hans Beck
Oranje:
Nederlands Elftal
Opstelling oranje: 
Van der Sar, Janmaat, De vrij, 
Vlaar, Martins Indi, Clasie, Vilhena, 
Sneijder, Robben, van Persie, 
Boetius  
Kunstgras:  
Heerlijk veld
Hans Boer:  
Nieuwe aanwinst
Cees van Delft:
Hart voor de club
Arie van Duijn:  
De Buffel
Alex Molleman:  
De man met de vlag    

Kein geloel, fussball spielen! 
In deze rubriek laten we trainers van Woubrugge aan het woord over het trainerschap en hun 
ideeën over voetbal. De rubriek is vernoemd naar een wereldberoemde uitspraak van een 
evenzo beroemde trainer, Ernst Happel. De primeur om de vragen te beantwoorden is voor de 
trainer van VVW 1, Arie van Duijn.

Waarom ben je trainer 
geworden? 
In mijn geval ben ik er een beetje 
ingerold, dus eigenlijk niet 
geworden. Na mijn actieve 
voetballoopbaan op het hoogste 
niveau bij Quick Boys werd ik 
gevraagd om Quick Boys C1 te gaan 
trainen. Het was toen al duidelijk 
dat die lichting een toplichting was 
en de club wilde met een oud-
eerste-speler aan de slag. Het was  

niet moeilijk om ja te zeggen om 
spelers als Dirk Kuijt, Hendrik van 
Beelen, Jan Schaap en Peter 
Timmermans een jaar te trainen. 
Later is deze lichting, toen ze in het 
eerste speelde, Kampioen van 
Nederland geworden. Wat er van 
Dirk Kuijt is geworden is bekend. 

Wat is je favoriete formatie? 
Wat is een formatie? Natuurlijk 
weet ik dat wel, maar het gaat 

erom hoe je bij balbezit eigen partij 
(opbouwend/aanvallend) en 
balbezit tegenpartij (verdedigend) 
speelt. Zelf ben ik een groot 
voorstander om zoveel mogelijk op 
de helft van de tegenstander (bij 
BBEP) te spelen en de tegenstander 
(BBTP) snel onder druk zetten, 
maar daar moet je wel de spelers 
voor hebben. Ik ga altijd, wat 
betreft de speelwijze/formatie, van 
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de kwaliteiten uit welke er binnen 
een selectie zitten. 

Wat probeer je de spelers bij te 
brengen? 
Dat spelers beter gaan worden 
binnen hun eigen kwaliteiten. Deze 
kwaliteiten dan koppelen aan de 
speelwijze en daarmee de 
teamprestaties te verbeteren. 

Wat is het leukste aan het 
trainerschap?  
Dat jouw manier van denken over 
voetbal overkomt bij de 
spelersgroep. Tevens vind ik het 
geweldig om het beste uit een 
speler te krijgen. Wat betreft het 
denken over voetbal gaat dat 
stapsgewijs.  

Welke trainer zie je als je 
voorbeeld? 
Ik heb niet zo’n voorbeeld denk. 
Van alle trainers die ik als speler 
heb gehad neem je bepaalde 
dingen over en die meng je met je 
eigen ideeën of denkwijze. Dat zijn 
zowel de positieve als negatieve 
dingen.

Hoe bereid je een training 
voor?  
Ik maak mijn trainingen, voor de 
aankomende week, altijd op 
zondagmorgen op de computer. 
Voor de dinsdag is dat een 
voetbalconditietraining en de 
donderdag een wedstrijdgerichte
training. De voetbalconditietraining 

herleid ik uit het Verheijen-principe, 
dat is een opbouwend 
voetbalconditieschema waarin alles 
met een bal gebeurd. Natuurlijk 
moet de arbeid uit de speler zelf 
komen maar als trainer kun/moet je 
de speler motiveren om de 
gewenste arbeid te leveren. 
De wedstrijdgerichte training is een 
training zoals we op zaterdag willen 
gaan spelen. Bijvoorbeeld als we 
full press (druk naar voren) willen 
spelen in de wedstrijd zal er in de 
partijspel op donderdag ook zo 
moeten worden getraind. 
Natuurlijk wordt er ruimte gemaakt 
voor diverse afrondvormen. Daarin 
wordt ook het passen en trappen 
verwerkt. Het is dus zaak dat alles 
wordt verwerkt in een training. 

Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 
Het behalen van het Algeheel 
Kampioenschap van Nederland met 
Quick Boys 2 is denk wel mijn 
mooiste prestatie, al is het behoud 
met Quick Boys 1 in de hoofdklasse 
denk wel mijn beste resultaat. De 
hoofdtrainer (Kees Tempelaar) werd 
op non-actief gezet door de club en 
op aandringen van de groep mocht 
ik het na de winterstop overnemen 
met als doelstelling, zoals gezegd, 
niet degraderen.
Twee wedstrijden voor het eind van 
de competitie, in de wedstrijd tegen 
Ter Leede uit, werd dit gerealiseerd. 

Wat is je ambitie als trainer 
verder?  
Ik zou graag nog een keer 
hoofdtrainer willen worden bij mijn 
club Quick Boys, maar dat zouden 
denk ik wel 1000 trainers willen. 
Voor mij is die club de mooiste club 
van Nederland. Ik ben daar als 7-
jarig jongetje gaan voetballen en
heb daar tot mijn 30e met heel veel 
plezier gespeeld. Tevens ben ik nog 
steeds lid bij die club en zal dat 
voor altijd blijven. 
Al moet ik wel zeggen dat ik op een 
leeftijd ben gekomen dat ambitie 
niet meer voorop staat. Ik wil graag 
werken bij een club die prestatie wil 
leveren, ongeacht het niveau, en 
waar ik met veel plezier naar de 
trainingen ga. 

Wat zou je de jeugd mee willen 
geven? 
Tegen de jongste jeugd (F t/m D) 
zou ik wil zeggen: heb plezier in het 
voetbal. De iets oudere jeugd (C 
t/m A): jullie hebben een keuze
gemaakt om te gaan voetballen, 
haal alles eruit wat je in je 
vermogen hebt.
Ik ben van mening als je iets wil 
bereiken in de voetballerij moet je 
in jezelf investeren en je eigen 
voetbalkwaliteiten koppelen aan het 
team. 

Heel veel succes daarmee…

Bedankt! 

Oud papier en karton. 
De opgehaald kilo’s van de maand november zijn volgende week bekend. In september is er 
iets meer opgehaald dan vorig jaar, maar oktober weer duidelijk minder. En over het gehele 
jaar 2013 is het aantal kilo’s minder dan 2012. 

Het is allemaal te verklaren en ik kan ook zien waar er minder wordt aangeboden. De maandelijkse overzichten 
laten zien waar er minder wordt opgehaald. En uiteindelijk is er over het gehele dorp een teruggang van het aantal 
kilo’s papier/karton. De economische situatie heeft hier duidelijk invloed op. 
Waar ik het zelf ophaal ben ik zeer verrast door een behoorlijke toename van het papier en karton en krijg ik het 
onmogelijk in 1 wagen. Mooi meegenomen dan maar. Door mindere consumptie is er ook minder verpakking . De 
oproep van onze minister president om toch maar eens die nieuwe auto te kopen en dat gokje te wagen heeft niet 
geleid tot meer verpakkingen. Diegene die zijn nieuwe wagen wil inpakken als kerstcadeau: wij willen wel 
langskomen om dit op te halen. Want we blijven ons best doen om elke kilo mee te pakken.
Allemaal bedankt voor alle hulp in het afgelopen jaar. En nogmaals de oproep , loop eens mee nu de winterstop 
eraan komt. Allemaal hebben we er profijt van om zoveel mogelijk binnen te halen. Hele fijne feestdagen en 
mogen we wensen dat we in 2014 gezond met elkaar bezig blijven voor de club. In welke vorm dan ook. 

K. Grandia. 
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De 11!
Allereerst willen wij van de De 11!-redactie een ieder bedanken voor zijn of haar inzending op 
de eerste editie van De 11. Op dit moment zijn wij hier erg content mee, echter kan het altijd 
beter! Daarom is door ons besloten dat we de antwoorden van de eerste editie van De 11 nog 
niet geven. Hierdoor kunnen de mensen die De 11 pas wat later hebben opgemerkt nog steeds 
hun antwoorden inleveren.

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 is
er per editie ook nog een aantal 
spectaculaire bonusvragen, waar je 
extra punten mee kan 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 een latere editie 
van de Score terug te vinden.
Maar waar kan je je antwoorden 
inleveren? In de kantine staat een 
prachtige melkbus in de kleuren van 
onze club. Zorg dat je voornaam, 
achternaam en telefoonnummer op 
jouw antwoordblaadje staan en 

gooi het in de bus. Pas dan maak je 
kans op die fantastische prijzen!
Met als hoofdprijs het shirt van 
Olympique Marseille!
Dit schitterende shirt hangt al mooi 
ingelijst in de kantine.

De tweede editie van De 11 gaat 
over alles wat te maken heeft met: 
Voetbalstadions.

De vragen:
1. We beginnen in het belangrijke jaar 1946, om precies te zijn op 24 juli 1946. In dit jaar werd de mooiste club 
van Nederland opgericht. Wat is de naam van dit bekende sportpark?
2. Helaas zijn er wel een aantal sportparken groter in Nederland. Wat is de naam van het grootste voetbalstadion 
van Nederland? En hoeveel mensen kunnen er in?
3. Je hebt natuurlijk altijd baas boven baas! Wat is de naam van het grootste voetbalstadion in de wereld? En 
hoeveel mensen kunnen hier in?
4. Soms gebeuren er ook minder leuke dingen in voetbalstadions. Van welk Nederlands voetbalstadion stortte nog 
niet zo lang geleden een gedeelte van het dak in?
5. Noem 5 Europese voetbalstadions die worden gebruikt door meerdere clubs, waarvan er tenminste 1 in de 
hoogste divisie speelt?
6. Welke Nederlandse voetbalclub vernoemde zijn stadion naar een oud voetballer? Wat is de naam van dit 
voetbalstadion? 
7. In welk voetbalstadion in Nederland is het altijd “koud”?
8. Noem vier namen van bestaande dan wel niet meer bestaande West-Europese voetbalstadions waar alle 
windrichtingen in voorkomen?  (dus een stadion met zuid, een met noord enz.)
9. Welk Nederlands voetbalstadion raakt nooit “vol”?
10. Welk voetbalstadion heeft zijn naam te danken aan een militaire kazerne? Noem ook de voetbalclub!
11. Welke tribune in Nederland werd vernoemd naar: Martin, Ronald en Erwin? En in welk voetbalstadion staat 
deze tribune?

De wissels:
12. Welk Nederlands voetbalstadion heeft de grootste perstribune? En noem ook het aantal plaatsen!
13. In welk voetbalstadion kreeg een bekende Portugese voetballer een varkenskop naar zijn hoofd gegooid? 
Noem ook de naam van die Portugees.
14. In het voormalig FC Den Haag voetbalstadion het Zuiderpark zat de harde kern op de Midden – Noord tribune. 
Wat was de officiële naam van deze tribune?
15. Welke club wil haar nieuwe stadion de vorm van een band geven?
16. Een ontwerper had een stadion in de vorm van een boot in gedachten. Toen het bleek te lijken op een 
geslachtsdeel werd hij toch teruggestuurd naar de tekentafel. Welk stadion wordt hier bedoeld?
17. Welk stadion in de Benelux heeft een Koninklijk tintje?
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Score geeft de bal aan…
In deze editie van de Score, gaat de redactie vrolijk verder met het in het zonnetje zetten van 
vrijwilligers. Deze week geeft de redactie de bal aan onze keukenprinses : Riecky van der Velde.

Misschien dat de naam je niet 
bekend voor komt, maar haar 
kookkunsten die ken je zeker wel. 
Riecky is namelijk de vrouw achter 
de schermen in de kantine. Alle 
heerlijke gerechten die je in onze 
kantine kunt bestellen worden met 
veel plezier door haar bereidt. 

Tijdens het interview word er veel 
gelachen, want lachen doet Riecky 
als ze in de keuken staat. Elke 
zaterdag staat ze al acht jaar lang 
de hele dag goedgehumeurd in de 
keuken. Vroeger deed ze ook het 
schoonmaken van de kleedkamers 
erbij, maar dat heeft ze afgestoten, 
”de keuken is meer dan genoeg 
voor me” zegt Riecky. “Ik heb mijn 
hele leven in de horeca gewerkt (in 
de keuken). En ook al werk ik al 
een tijdje niet meer, je wilt toch 
bezig blijven”. Acht jaar geleden 
was er iemand nodig in de keuken 
en de toenmalige voorzitter 
benaderde Riecky om dit te doen. 

Ook al heeft Riecky nog het fysiek 
van een jonge godin heeft ze nooit 
gevoetbald. ”Niks voor mij” zegt 
Riecky, ik kijk niet eens naar 
voetbal. De gezelligheid hier op de 
club spreekt me gewoon heel erg 
aan. “Het is beter dan de oude van 
dagen club” voegt een lachende 
Riecky later toe. Verder heeft de 
bijna 70-jarige Riecky in een ver 
verleden nog de contributie 
opgehaald van 1968 tot 1971.

Riecky heeft wel een goede 
verbetering voor de club: namelijk 
het aantal barmedewerkers mag 
wel wat omhoog. Wekelijks zijn er 
vooral in de middag en ochtend 
problemen mee en staan er vaak 
dezelfde mensen, het zou mooi zijn 
als er wat meer mensen kwamen 
om mee te helpen achter de bar. 

Als hoogtepunt en dieptepunt 
noemt Riecky de degradatie en 
promotie van het 1e elftal in 

opeenvolgende seizoenen. Nog een 
laatste vraag: Beschrijf Woubrugge 
in één zin?
Riecky denkt even na en zegt dan: 
“De allertofste club van heel 
Nederland”.

Riecky, bedankt

Zaal 2 schrikt weer wakker
De mannen van Zaal 2 zijn ook bijna halverwege de competitie en na een wervelend begin (tien 
punten na vier wedstrijden) werden er vier competitiewedstrijden verloren. Tussendoor werd er 
nog even gebekerd, maar ook daar werd slechts één puntje behaald. Crisis?

In de vorige Score werd nog 
lacherig gedaan over de situatie en 
werd gezegd dat er expres minder 
gepresteerd werd, omdat Zaal 2 
lekker in de 3e klasse wil blijven. Dit 
laatste is nog steeds het geval, 
maar dan hoeft er natuurlijk niet 
overdreven verloren te worden, dan 
is met één doelpunt verschil 
verliezen ook goed. Nu vlogen er in 
vier wedstrijden 27 ballen om de 
oren van de mannen. Om niet het
lachertje van de competitie te 
worden moest er maar weer even 
orde op zaken gesteld worden.

De volgende tegenstander was 
Watergras, wat een vrij bijzondere 
naam is voor een zaalteam, dat met 
geen van beide componenten iets 
te maken heeft. Maar goed, 

Watergras dus. De voorbereiding 
was niet zo goed, want Zaal 2 
kampt al weken met een heuse 
blessuregolf. De afgelopen jaren is 
er ongeveer één speler geblesseerd 
geraakt van de topfitte formatie, 
maar dit seizoen lijkt de ouderdom 
toe te slaan bij de mannen en
vallen ze met bosjes. Dan weer een 
gebroken teen, een onwillige knie of 
blaren ter grootte van middencirkels 
onder de voeten. Er wordt daarom 
met spoed een teamarts gezocht, 
het liefst geen vrouw, niet 
discriminerend bedoeld, maar 
anders komt er zeker geen einde 
aan de ‘blessures’.

Bij Watergras werd er nog maar 
even gebruik gemaakt van de 
diensten van Robert-jan en Dick. 

Daarnaast werd er een tactische 
wissel gemaakt om de tegenstander 
wat zand in de ogen te strooien: 
keeper Sebas wisselde namelijk met 
speler Bart van positie. Hier was 
Watergras zo van ondersteboven, 
dat ze pas na de wedstrijd bij het 
douchen doorhadden wat er nu 
eigenlijk gebeurd was. Ze waren 
namelijk met 8-2 opgerold, 
afgedroogd, opzij gezet, 
weggeblazen en met de staart 
tussen de benen naar huis gejaagd. 

Inmiddels lijkt de lappenmand van 
Zaal 2 ook weer leeg te raken en de 
hoge hoed van aanvoerder Aad zit 
nog vol met andere tactische 
slimmigheidjes, dus 3e-klassers: 
wees gewaarschuwd!
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De redactie zoekt het uit…
De redactie van de Score leest en plaatst niet alleen al uw bijdragen, maar voert tussendoor 
ook nog andere journalistieke vaardigheden uit. Zo worden er diverse interviews gehouden en 
schrijven zij zelf ook nog columns en wedstrijdverslagen (ja, we zitten niet stil daar bij de 
redactie). Om u ook nog een beetje van dienst te zijn, heeft de redactie besloten speciaal voor 
u onderzoek te doen binnen de vereniging. Dus mocht u een vraag hebben en komt u er zelf 
niet meer uit, laat de redactie het uitzoeken!  

De eerste vraag die gesteld is (en 
waar waarschijnlijk weinig mensen 
nog over nagedacht hebben) gaat 
over de clubkleuren van VVW. 
Want hoe zijn deze nu eigenlijk 
bepaald?

Hieronder volgt het resultaat van 
uitgebreid onderzoek door de 
redactie:
Bij de oprichting van VVW in 1946 
moest er uiteraard gekozen worden 
voor een bepaald tenue. Dat ging 
toen nog niet zo makkelijk als nu, 
omdat het land net de Tweede 
Wereldoorlog achter de rug had. 
Het land was aan het herstellen en 
zat economisch nog helemaal aan 
de grond. Hierop werd besloten om 

bepaalde goederen ‘op de bon’ 
beschikbaar te stellen. Dit gold ook 
voor kleding, waardoor het dus 
duur en niet makkelijk was om 
nieuwe tenues aan te schaffen.

Er moest dus creatief omgegaan 
worden met deze situatie. Maar 
welke kleuren waren hiervoor 
geschikt? Er is toen gekozen voor 
de combinatie groen-wit, omdat het 
speelveld (gras en krijt) ook uit die 
kleuren bestaat. De spelers 
moesten toen zelf een wit 
overhemd (!) regelen en dan werd 
er een baan van een groen 
geverfde laken opgenaaid door één 
van de spelersvrouwen. En zo is het 
VVW-shirt geboren. Voor de 

bijbehorende zwarte broek werd 
gekozen omdat deze wel makkelijk 
te verkrijgen was (en anders kon 
een andere kleur broek eenvoudig 
zwart geverfd worden). De kousen 
waren toentertijd nog wit met een 
groene band, maar verder is het 
tenue dus al bijna 70 jaar hetzelfde.

Kijk bij de volgende wedstrijd dus 
maar eens goed naar het mooie 
tenue van Woubrugge en denk 
even aan de geschiedenis die eraan 
vooraf is gegaan. 

Met dank aan: Arie Vrolijk

De Redactie

Kunstgras is kwetsbaar, daarom 
zijn regels noodzakelijk!
Ons kunstgrasveld is er alweer drie jaar en we hebben er in die korte tijd al heel veel plezier 
van gehad. Met het hek en de extra pupillendoeltjes ligt het kunstgrasveld er schitterend bij. 
We hebben veel geluk gehad dat we konden kiezen voor een nieuw soort  kunstgras. Met 
donkergroene vezels (kunstgrassprieten) en daartussen zand en een laag van 2 à 3 cm 
rubberkorrels die zorgen voor stabiliteit voor de vezels en een goede ondergrond waarop je 
veilig kunt voetballen.

Sinds het kunstgrasveld is 
aangelegd, is er veel veranderd. 
Onze jeugdafdeling groeit en bloeit 
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De wedstrijden gaan veel vaker 
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gebeuren heeft een recent 
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was de directe aanleiding om met 
het hoofdbestuur, de 
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jeugdcommissie en de 
onderhoudscommissie bij elkaar te 
gaan zitten voor nadere instructies 
voor het gebruik van het 
kunstgrasveld. Een kunstgrasveld 
kan hoogstens 12 tot 15 jaar goed 
gebruikt worden, mits we er goed 
mee omgaan! Maar wat is goed ? 
De technologie is redelijk nieuw.
Veel ervaring hebben we nog niet, 
dus leren we dagelijks bij door te 
ervaren, er over te praten en om 
ons heen te kijken. We weten 
inmiddels dat een eventuele 
renovatie van het kunstgrasveld 
onmogelijk via de contributies 
gefinancierd kan worden. Daarom 
vragen we aan alle leden van 
Woubrugge om heel bewust om te 
gaan met het kunstgrasveld. Zodat 
we er nog langplezier van kunnen 
hebben.

Garantie
Het veld in Woubrugge is aangelegd 
onder de garantie dat het circa 12 
tot 15 jaar mee kan. Het wordt 
jaarlijks gekeurd door de 
hoofdaannemer en periodiek door 
de KNVB. Uit de rapporten blijkt 
echter dat de slijtage harder gaat 
dan is voorzien en als wij zo 
doorgaan de 12 jaar niet gehaald 
gaat worden en de garantie in het 
geding is.  Als we nu met elkaar 
maatregelen nemen, dan kunnen 
we deze versnelde slijtage nog 
tegen gaan. 

Wat is het nu exact het 
probleem?
De vezels  splijten en slijten, de 
rubberkorrels verdwijnen te snel, 
waardoor vezels plat gaan liggen. 
Eenmaal plat krijg je ze niet meer 
overeind. Een sliding wordt 
daardoor gevaarlijk en zorgt voor 
brandplekken. Dit gebeurt nu vooral 
in de doelgebieden. Om dit tegen te 
gaan, gaan we vanaf 1 januari 2014 
twee hele belangrijke regels 
opleggen aan iedereen die gebruik 
wil maken van het kunstgras. Deze 
regels zullen actief worden 
gehandhaafd en consequenties voor 
iemand die zich er niet aan houdt 
worden niet uitgesloten. Via het 
senioren- en jeugdkader worden 
alle spelers en teams hierover 
geïnformeerd tijdens de winterstop. 
We verwachten van de leden, maar 
ook van de ouders, dat we elkaar 

hierbij helpen en het zo nodig aan 
elkaar uitleggen. Vervelende 
situaties willen we absoluut 
voorkomen.

Regel 1: Voetbalschoenen verplicht 
op het kunstgrasveld
Het kunstgrasveld mag alleen nog 
maar met voetbalschoenen worden 
betreden. Dat geldt voor spelers 
tijdens trainingen en wedstrijden, 
trainers, scheidsrechters en 
vlaggers.  

Regel 2: Geen gebruik buiten de 
openingstijden van het 
sportcomplex
Het is niet meer toegestaan om het 
sportcomplex buiten de 
openingstijden te betreden. Dit 
staat nu ook al op de website maar 
wordt in de praktijk helaas vaak niet 
nageleefd. Op zondagen, 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag, 
in vakanties en tijdens de winter- 
en zomerstop zien we doorlopend 
personen op het veld voetballen. 
Meestal met gewone schoenen.  

Wat mag wel (met 
voetbalschoenen)
Op zaterdag is het tussen 9.00-
18.30u toegestaan op het kunstveld 
een balletje te trappen mits er geen 
training of wedstrijd gespeeld wordt 
en er voetbalschoenen worden 
gebruikt. Betreden van het 
kunstgrasveld is dus uitsluitend 
toegestaan met "schone" 
voetbalschoenen. Loop altijd over 
de schoonloop mat via het draaihek 
het veld op. Het gebruik van 
voetbalschoenen vertraagt de 
slijtage  (bijvoorkeur schoenen met 
vaste noppen). Gebruik van 
kunstgras- en gewone 
sportschoenen zal de levensduur 
van het kunstgrasveld in negatieve 
zin beïnvloeden. De sportschoen 
trapt de vezel plat en door de 
draaiing splijt deze vezel.

Tenslotte willen wij nog een aantal 
algemene zaken ten aanzien van 
het kunstgrasveld aan de orde 
stellen. 
Vuil, kauwgom en sigaretten
Vuil en etenswaren, vooral 
kauwgom, zijn moeilijk uit het 
kunstgrasveld te verwijderen. 
Brandgaten door sigaretten zijn 
helemaal niet meer te herstellen. 

Houdt hier op en rond het 
kunstgrasveld rekening mee!
Train niet altijd op dezelfde plek
Gebruik bij trainingen zo veel 
mogelijk het gehele speelveld. 
Doelgebieden en penaltystip blijven 
altijd een kwetsbaar gebied. 
Verplaats de trainingsposities 
doorlopend.  

Extra rubber
De invulling met rubberkorrels geeft 
stabiliteit aan de vezels van het 
kunstgrasveld. Het zorgt ervoor dat 
de vezels recht overeind blijven 
staan en terug rechtop veren 
wanneer hierover wordt gelopen.  
Als de hoogte van de invulling te 
laag is, steekt de vezel meer boven 
de invulling uit. Hierdoor verliest de 
kunstgrasvezel zijn stabiliteit. De 
vezel gaat plat liggen en is daardoor 
onderhevig aan extra slijtage.

Korrel in schoenen en sokken
Rubberkorrels verdwijnen door de 
diverse factoren. Omdat tegen te 
gaan wordt er frequent  aangevuld 
met rubberkorrels. Vooral rond de 
penaltystippen en in de 
doelgebieden. Tijdens het wekelijks 
onderhoud wordt er standaard altijd 
25 kg bij gestrooid. Dit jaar wordt 
er bovenop die wekelijkse handeling 
nog eens 2000 kilo extra rubber 
gestrooid. 

Borstelen
Borstelen van het kunstgrasveld 
gebeurt minimaal 1x per twee 
weken. Dit geldt ook voor vuil en 
blad verwijderen. Bij het  borstelen 
hangt de machine altijd achter de 
tractor, wielen rijden de vezel plat 
en worden gelijk weer omhoog 
getrokken door de borstelmachine.

Wij verwachten dat iedereen zich 
vanaf nu aan de regels gaat 
houden. Dat is in het belang van de 
club en daarmee is het ook jullie 
belang.

Hans Boer & Aad van der Linde
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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   06-23487579  
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, Wilhelminalaan 12, 2481 BD, 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 CP Woubrugge    06-10476641

Sponsor 1  Rudy Jansen Betonboringen
Sponsor 2  Mazda Alphen a/d Rijn
Sponsor 3  Vacant
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 VVWoubrugge?  

Kijk dan snel op www.vvwoubrugge.nl
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Jaarplanner 2013-2014
Dag Datum Jaar Omschrijving
Woensdag 11/dec 2013 Start training Ukken in de zaal
Donderdag 12/dec 2013 Laatste training
Zaterdag 14/dec 2013 Boutmiddag/avond
Zaterdag 21/dec 2013 Boutmiddag Jeugd
Zaterdag 21/dec 2013 Verloting Blauwe Zeelt
Zaterdag 21/dec 2013 Feestdagenstop
zaterdag 28/dec 2013 Oliebollen Toernooi Jeugd
Zaterdag 28/dec 2013 Feestdagenstop

2014
Zaterdag 4 en 11 jan 2014 Feestdagenstop
Zaterdag 4/jan 2014 Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 25/jan 2014 Mega Afro ski feestje
Zaterdag 15/feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 22/feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 29/mrt 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 12 apr 2014 Themafeest F-Side
Maandag 21/apr 2014 Digo Paastoernooi
Zaterdag 26/apr 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 26/apr 2014 Koningsdag
Zaterdag 10/mei 2014 Laatste speeldag competitie 
Vrijdag 23/mei 2014 Chill-avond A en B
Zaterdag 24/mei 2014 C en D Westmaastoernooi
Woensdag 28/mei 2014 Ouder/kind training tevens laatste 

training jeugd
Zaterdag 31/mei 2014 F-side toernooi 
Zaterdag 31/mei 2014 Jaarplanner 2014/2015 gereed
Maandag 2/jun 2014 Velden dicht
Zaterdag 7/jun 2014 Voetbalgala
Zondag 8/jun 2014 Rabo Fietstocht
Maandag 16/jun 2014 Algemene Ledenvergadering voorjaar
Zaterdag 21/jun 2014 Waterrecreatiedag
Vrijdag 27,28,29/jun 2014 Kampweekend C en D in Loon op 

Zand
Vrijdag 18/jul 2014 Begin zomervakantie scholen
Zaterdag 31/aug 2014 Henny van den Berg toernooi
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Donderdag 12/dec 2013 Laatste training
Zaterdag 14/dec 2013 Boutmiddag/avond
Zaterdag 21/dec 2013 Boutmiddag Jeugd
Zaterdag 21/dec 2013 Verloting Blauwe Zeelt
Zaterdag 21/dec 2013 Feestdagenstop
zaterdag 28/dec 2013 Oliebollen Toernooi Jeugd
Zaterdag 28/dec 2013 Feestdagenstop

2014
Zaterdag 4 en 11 jan 2014 Feestdagenstop
Zaterdag 4/jan 2014 Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 25/jan 2014 Mega Afro ski feestje
Zaterdag 15/feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 22/feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 29/mrt 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 12 apr 2014 Themafeest F-Side
Maandag 21/apr 2014 Digo Paastoernooi
Zaterdag 26/apr 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 26/apr 2014 Koningsdag
Zaterdag 10/mei 2014 Laatste speeldag competitie 
Vrijdag 23/mei 2014 Chill-avond A en B
Zaterdag 24/mei 2014 C en D Westmaastoernooi
Woensdag 28/mei 2014 Ouder/kind training tevens laatste 

training jeugd
Zaterdag 31/mei 2014 F-side toernooi 
Zaterdag 31/mei 2014 Jaarplanner 2014/2015 gereed
Maandag 2/jun 2014 Velden dicht
Zaterdag 7/jun 2014 Voetbalgala
Zondag 8/jun 2014 Rabo Fietstocht
Maandag 16/jun 2014 Algemene Ledenvergadering voorjaar
Zaterdag 21/jun 2014 Waterrecreatiedag
Vrijdag 27,28,29/jun 2014 Kampweekend C en D in Loon op 

Zand
Vrijdag 18/jul 2014 Begin zomervakantie scholen
Zaterdag 31/aug 2014 Henny van den Berg toernooi
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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.

Op een zaterdagmiddag heb ik het 
Nederlands elftal zien spelen in 
België tegen Japan. Japan overliep 
Nederland, zeker in de tweede helft, 
compleet. Ik had daarom weinig 
vertrouwen meer in de wedstrijd van 
Nederland tegen Colombia. Toen 
vielen ook nog steeds meer 
"belangrijke" spelers af met dubieuze 
redenen. En de heer Lens kon zich 
niet beheersen en moest nog voor 
de rust met rood naar de 
kleedkamers, toen waren mijn 
verwachtingen helemaal tot nul 
gedaald. Ik was dan ook aangenaam 
verrast dat de overige tien spelers 
met wissels eigenlijk beter waren 
dan Colombia, en dat is echt geen 
slecht elftal (nummer 4 op de FIFA 
wereldranglijst). Na een spannende 
wedstrijd ging ik best tevreden naar 
huis, ondanks het 0-0 gelijkspel. 

Een week later ben ik naar Ajax - 
Barcelona geweest. Daar kom je als 
Feyenoord-supporter natuurlijk 
alleen maar om te genieten van de 
sterren van Barça. Het doet een 
beetje pijn om op te schrijven, maar 
Ajax speelde super, zeker in de 
eerste helft. Wat mij betreft tegen 
alle verwachtingen in, was Ajax 
beter dan Barça. Door vanaf de 
eerste minuut druk te zetten op alle 
spelers van Barça, ontstonden er 
kansen voor Ajax en de 2-0
voorsprong was dik en dik verdiend. 
Ook Ajax kwam met tien man te 
staan, maar hield heel knap stand en 
overleefde het tegenvallende 
aanvalsspel van Barça. 

Waarom nu deze lange inleiding. 
Voetbal is een teamsport en het zijn 
de spelers die kunnen zorgen voor 
een goed resultaat. Als alle spelers 
hun uiterste best doen, dan verhoogt 
dat de kans op winst. En dan is het 
helemaal niet nodig dat één of 
enkele spelers beter zijn dan de 
andere spelers. Maar de spelers 
kunnen het niet alleen. Op elk 
niveau, van Ajax of Feyenoord tot 
Woubrugge of TAVV, staat er een 
hele verenging om heen en binnen 
die vereniging werkt iedereen mee 
aan het behalen van het beste 
resultaat.  

Vele vrijwilligers zijn bezig met het 
behalen van hun resultaat. De 
onderhoudsploeg zorgt voor 
optimale velden en de 
barmedewerkers zorgen voor een 
hapje en een drankje. De 
jeugdcommissie zorgt ander andere 
voor scheidsrechters en vlaggers, 
leiders en trainers. En die leiders en 
trainers zorgen er weer voor dat de 
spelers beter worden ten behoeve 
van het beste resultaat op het veld. 
Als je lid bent van een vereniging 
mag je wat verwachten, namelijk dat 
alles zo geregeld is dat er op 
zaterdag lekker gevoetbald kan 
worden en door de week lekker 
getraind. 

Maar als lid heb je ook verplichtingen 
en daar wil ik iedereen ook op 
wijzen. De laatste tijd merken wij 
namelijk dat er nog al eens voorbij 
gegaan wordt aan deze 
verplichtingen, ook door ouders. 
Spelers worden onverwachts en 
tussentijds afgemeld als lid of 

Van de Jeugdcommissie
De laatste weken heb ik in de Arena (zeker niet zo mooi als 
De Kuip) een paar zeer interessante voetbalwedstrijden 
bezocht. Namelijk de wedstrijden Nederland - Colombia en 
Ajax - Barcelona. Wat deze wedstrijden voor mij zo bijzonder 
maakte, is dat werd aangetoond dat in voetbal niks 
onmogelijk is. Als je er maar met elkaar, als elftal of team,
voor de volle 100% voor gaat.
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spelers worden op het laatste 
moment (vrijdag na 20:00 uur, voor 
een verjaardag) afgemeld voor een 
specifieke wedstrijd. Ook komen 
spelers zonder afzegging niet op de 
trainingen en spelers die wel komen 
gaan zo vroeg van huis dat ze 
andere trainingen gaan verstoren. 
Daarnaast worden scheidsrechters 
en vlaggers regelmatig negatief 
benaderd. 

Spelers en ouders, willen jullie 
rekening houden met alle 
vrijwilligers die voor jullie bezig 
zijn. Het zijn maar kleine dingen die 
ik van jullie vraag, maar het maakt 
het voor de vrijwilligers een stuk 
leuker en vooral makkelijker. 

Als vrijwilliger werk je mee aan het 
invullen van de verwachting van de 
leden. En dat is niet geheel 
vrijblijvend, want het schept ook een 

verplichting. Mensen rekenen op 
jullie en dat is terecht. En kan je een 
keer niet aan deze "verplichting" 
voldoen, dan is er alle begrip. Zorg 
dan wel dat je tijdig een goede 
vervanger hebt gevonden. Alles in 
het belang van het beste resultaat! 

Fijne feestdagen namens de gehele 
jeugdcommissie  

Aad

Pupil van de Week
Zaterdag 26 oktober
Pupil v/d Week 
Tim van Gorkom – E6
Woubrugge – DOSR 2-0

Ik kreeg een bijzondere zaterdag. 
Eerst een uitwedstrijd tegen 
Sassenheim, jammer genoeg 
verloren, en toen kreeg ik te horen 
dat ik Pupil van de Week was deze 
zaterdag, van “Berend” mijn coach. 
En dat ook nog een op de dag dat 
ook het hoofdveld officieel werd 
geopend. 

Na de voetbalwedstrijd ben ik naar 
huis gegaan en even snel gedoucht. 
Om daarna snel weer naar 
Woubrugge te gaan met mijn ouders 
om mee te doen aan het penalty
schieten. Ik mocht als eerste 
beginnen met penalty schieten en 
toen gingen we naar de 
bestuurskamer. Hier was het heel 
erg druk, er was ook iemand van de 
krant omdat het hoofdveld werd 
geopend. Daar kreeg ik iets te 
drinken en mocht ik een koek eten.

Toen kwam de aanvoerder van het 
eerste, Stan Verwoerd, mij ophalen 
om mee te gaan naar de 
kleedkamer. Hier mocht ik een Pupil 
van de Week trainingspak 
aantrekken en kreeg ik een mooie 

bal waar alle spelers hun naam op 
gingen zetten. Ook heeft mijn coach 
foto’s gemaakt. Mijn ouders bleven 
boven in de bestuurskamer zitten. 
Toen kwam de coach en begon de 
voorbespreking en daar mocht ik ook 
bij aanwezig zijn. Toen ben ik weer 
naar mijn ouders in de 
bestuurskamer gegaan en daarna 
weer naar beneden waar ik mee heb 
gedaan aan de warming-up voor de 
wedstrijd, wat heel vermoeiend was, 
maar ook heel leuk!

Toen kregen we een praatje van de 
wethouder en iedereen die het 
nieuwe hoofdveld nieuw had 
gemaakt en mocht ik daarna op de 
middenstip de aftrap nemen na het 
tossen van de euro (die ik mocht 
houden, yes!). Ik mocht die aftrap 
samen nemen met de wethouder en 
schoot hem daarna in het doel! De 
wedstrijd was begonnen.

Tijdens de wedstrijd mocht ik 
meekijken vanuit de dug-out en heb 
ik een mooie wedstrijd gezien, 
Woubrugge heeft gewonnen. In de 
pauze weer naar de bestuurskamer 
en kreeg ik een lekker AA-tje en een 
lekker hapje. Daarna weer de 
wedstrijd vanuit de dug-out gevolgd.

Na de wedstrijd zijn we weer naar de 
bestuurskamer gegaan waar we 
allemaal hele lekkere hapjes hebben 
gekregen, ik heb nog even 
gesproken met de wethouder en de 
voorzitter en ik kreeg van de 
voorzitter een mooie oorkonde. De 
bal mocht ik houden en die hangt nu 
boven mijn bed. 

Het was heel erg gaaf om mee te 
lopen met het eerste team van 
Woubrugge en omdat het zo druk 
was op deze feestdag in de 
bestuurskamer heb ik Stan en het 
hele team niet meer persoonlijk 
kunnen bedanken voor deze mooie 
dag, maar doe ik dat graag nu nog!

Bedankt voor deze geweldige dag! 

Groetjes, Tim van Gorkom. 

Zaterdag 23 november
Pupil v/d Week 
Martijn de Beer– E4
Woubrugge – Poortugaal 6-6

De leider vertelde na de wedstrijd 
dat ik Pupil van de Week was en ik 
was heel blij. Om ongeveer half 2 
moesten we aanwezig zijn. Eerst 
ging ik naar boven (bestuurskamer) 
en na wat gedronken te hebben 
haalde één speler mij op. Toen 
gingen we naar de kleedkamer. Ik 
kreeg Pupil van de Week kleding 
aan. En toen kreeg ik een bal van 
Woubrugge en ik mocht rondlopen in 
de kleedkamer voor een 
handtekening van de spelers. 

Toen gingen we naar buiten, naar 
het veld, een warming-up doen. We 
moesten ballen over tikken, rekken
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spelers worden op het laatste 
moment (vrijdag na 20:00 uur, voor 
een verjaardag) afgemeld voor een 
specifieke wedstrijd. Ook komen 
spelers zonder afzegging niet op de 
trainingen en spelers die wel komen 
gaan zo vroeg van huis dat ze 
andere trainingen gaan verstoren. 
Daarnaast worden scheidsrechters 
en vlaggers regelmatig negatief 
benaderd. 

Spelers en ouders, willen jullie 
rekening houden met alle 
vrijwilligers die voor jullie bezig 
zijn. Het zijn maar kleine dingen die 
ik van jullie vraag, maar het maakt 
het voor de vrijwilligers een stuk 
leuker en vooral makkelijker. 

Als vrijwilliger werk je mee aan het 
invullen van de verwachting van de 
leden. En dat is niet geheel 
vrijblijvend, want het schept ook een 

verplichting. Mensen rekenen op 
jullie en dat is terecht. En kan je een 
keer niet aan deze "verplichting" 
voldoen, dan is er alle begrip. Zorg 
dan wel dat je tijdig een goede 
vervanger hebt gevonden. Alles in 
het belang van het beste resultaat! 

Fijne feestdagen namens de gehele 
jeugdcommissie  

Aad

Pupil van de Week
Zaterdag 26 oktober
Pupil v/d Week 
Tim van Gorkom – E6
Woubrugge – DOSR 2-0

Ik kreeg een bijzondere zaterdag. 
Eerst een uitwedstrijd tegen 
Sassenheim, jammer genoeg 
verloren, en toen kreeg ik te horen 
dat ik Pupil van de Week was deze 
zaterdag, van “Berend” mijn coach. 
En dat ook nog een op de dag dat 
ook het hoofdveld officieel werd 
geopend. 

Na de voetbalwedstrijd ben ik naar 
huis gegaan en even snel gedoucht. 
Om daarna snel weer naar 
Woubrugge te gaan met mijn ouders 
om mee te doen aan het penalty
schieten. Ik mocht als eerste 
beginnen met penalty schieten en 
toen gingen we naar de 
bestuurskamer. Hier was het heel 
erg druk, er was ook iemand van de 
krant omdat het hoofdveld werd 
geopend. Daar kreeg ik iets te 
drinken en mocht ik een koek eten.

Toen kwam de aanvoerder van het 
eerste, Stan Verwoerd, mij ophalen 
om mee te gaan naar de 
kleedkamer. Hier mocht ik een Pupil 
van de Week trainingspak 
aantrekken en kreeg ik een mooie 

bal waar alle spelers hun naam op 
gingen zetten. Ook heeft mijn coach 
foto’s gemaakt. Mijn ouders bleven 
boven in de bestuurskamer zitten. 
Toen kwam de coach en begon de 
voorbespreking en daar mocht ik ook 
bij aanwezig zijn. Toen ben ik weer 
naar mijn ouders in de 
bestuurskamer gegaan en daarna 
weer naar beneden waar ik mee heb 
gedaan aan de warming-up voor de 
wedstrijd, wat heel vermoeiend was, 
maar ook heel leuk!

Toen kregen we een praatje van de 
wethouder en iedereen die het 
nieuwe hoofdveld nieuw had 
gemaakt en mocht ik daarna op de 
middenstip de aftrap nemen na het 
tossen van de euro (die ik mocht 
houden, yes!). Ik mocht die aftrap 
samen nemen met de wethouder en 
schoot hem daarna in het doel! De 
wedstrijd was begonnen.

Tijdens de wedstrijd mocht ik 
meekijken vanuit de dug-out en heb 
ik een mooie wedstrijd gezien, 
Woubrugge heeft gewonnen. In de 
pauze weer naar de bestuurskamer 
en kreeg ik een lekker AA-tje en een 
lekker hapje. Daarna weer de 
wedstrijd vanuit de dug-out gevolgd.

Na de wedstrijd zijn we weer naar de 
bestuurskamer gegaan waar we 
allemaal hele lekkere hapjes hebben 
gekregen, ik heb nog even 
gesproken met de wethouder en de 
voorzitter en ik kreeg van de 
voorzitter een mooie oorkonde. De 
bal mocht ik houden en die hangt nu 
boven mijn bed. 

Het was heel erg gaaf om mee te 
lopen met het eerste team van 
Woubrugge en omdat het zo druk 
was op deze feestdag in de 
bestuurskamer heb ik Stan en het 
hele team niet meer persoonlijk 
kunnen bedanken voor deze mooie 
dag, maar doe ik dat graag nu nog!

Bedankt voor deze geweldige dag! 

Groetjes, Tim van Gorkom. 

Zaterdag 23 november
Pupil v/d Week 
Martijn de Beer– E4
Woubrugge – Poortugaal 6-6

De leider vertelde na de wedstrijd 
dat ik Pupil van de Week was en ik 
was heel blij. Om ongeveer half 2 
moesten we aanwezig zijn. Eerst 
ging ik naar boven (bestuurskamer) 
en na wat gedronken te hebben 
haalde één speler mij op. Toen 
gingen we naar de kleedkamer. Ik 
kreeg Pupil van de Week kleding 
aan. En toen kreeg ik een bal van 
Woubrugge en ik mocht rondlopen in 
de kleedkamer voor een 
handtekening van de spelers. 

Toen gingen we naar buiten, naar 
het veld, een warming-up doen. We 
moesten ballen over tikken, rekken
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en strekken. Na de warming up 
gingen we weer naar de kleedkamer. 
Toen kwam de scheidsrechter mij 
ophalen en gingen we samen de 
twee teams ophalen uit de 
kleedkamer. Toen gingen we het
veld op voor de aftrap. Ik mocht een 
nep-aftrap doen en scoren in de 
tegenstander zijn doel en toen 
begon de echte wedstrijd. 

Ik ging langs de kant zitten en 
bekeek de wedstrijd. In de rust 
kregen we thee en gaf de coach 
aanwijzingen aan het team. De 
wedstrijd duurde erg lang. De stand 
was 6-6 na afloop. Daarna werden er
penalty’s genomen. Woubrugge 
miste er twee waardoor ze verloren. 

Na de wedstrijd gingen we naar de 
bestuurskamer om wat te drinken en 
de bitterballen op te eten. Boven in 
de bestuurskamer zette de beide 
voorzitters en de scheidsrechter ook 
nog hun handtekening op de bal. 
Al met al een top dag. 

Martijn de Beer

Zaterdag 7 december
Pupil v/d Week 
Jesse Schouten – E1
Woubrugge – Hazerswoudse 
Boys 2-1

Op 7 december na de wedstrijd 
vertelde de leider van mijn team 
(mijn vader!) dat ik Pupil van de 
Week zou zijn die middag bij de 
wedstrijd Woubrugge - 
Hazerswoudse Boys. Eerst dacht ik 
nee hè, niet in de regen. Maar 
natuurlijk maakte ik een grapje, ik 
vond het hartstikke leuk.

Die middag begon met de 
bespreking van het 1e elftal in de 
bestuurskamer. Van te voren was ik 
al in de bestuurskamer geweest en 
had ik even een snelle opstelling 
gemaakt op het bord wat daar 
hangt. Wat blijkt later… Het was 
precies de opstelling die de trainer 
Arie wilde gebruiken. En het was de 
juiste zou later blijken.

Toen kreeg ik een trainingsjasje met 
Pupil van de Week en mocht ik met 
de bal, die ik later zou krijgen, langs 
alle spelers voor een handtekening. 
We gingen inschieten, dat ging 
goed! Daarna gingen we naar het 
scheidsrechters hok om de grens- en 
scheidsrechter te ontmoeten. De 
scheidsrechter kwam me halen, ik 
kreeg de bal en we gingen naar het 
hoofdveld.

Aan het begin van de wedstrijd 
mocht ik de aftrap nemen en ik 
scoorde natuurlijk. Het was een 
spannende wedstrijd, gelijkwaardig 
en af en toe op het randje van 
overtreding. Maar de scheidsrechter 
hield het goed in de gaten en kon de 
kaarten op zak houden. Uiteindelijk 
wonnen we met 2-1, in de laatste 
minuut.

Na de wedstrijd mocht ik nog mee 
naar de bestuurskamer waar ik 
lekkere bitterballen kreeg en wat te 
drinken, mijn zusje, vader en 
moeder waren er ook nog bij. 
Volgens de trainer had ik geluk 
gebracht. 

Groetjes,

Jesse 

Nieuwe E- en F-trainers
Zoals aangekondigd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering ontwikkelt het bestuur in 
samenwerking met de Jeugdcommissie en de Seniorencommissie een Voetbaltechnisch plan. 
Onderdeel van dit plan is het aanstellen van gediplomeerde trainers.

Binnen de vereniging hebben we nog 
niet voldoende trainers met een 
diploma. Vooruitlopend op de 
uiteindelijke invoering van het 
Voetbaltechnisch plan gaan we begin 
2014 starten met de opleiding van 
pupillentrainers. Het bestuur heeft 
hiervoor ook een budget beschikbaar 
gesteld. Mogelijk in samenwerking 
met andere verenigingen uit de 
omgeving om de cursus in 
Woubrugge te kunnen houden en 

om aan het daarvoor benodigde 
aantal cursisten te komen. 

We zijn blij dat een aantal 
jeugdleden uit de A- en B-junioren 
zich heeft aangemeld om deze 
uitdaging met ons aan te gaan. Op 
dit moment verzorgen zij al een 
aantal trainingen voor onze jongste 
jeugdteams. Dit zijn Berend Jan 
Bregman (F2), Etienne de Boer (F2), 
Brian Vesseur (F5), Rick Bruggeman 

(F5), Danny da Silva (E6) en Jeroen 
Jouvenaar (F-trainend). Daarnaast 
zullen enkele ouders de cursus gaan 
volgen. 

Eventueel geïnteresseerden kunnen 
zich op korte termijn nog aanmelden 
bij Glenn Elsgeest of Gerben 
Schouten . 

De Jeugdcommissie
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B1 komt op stoom in competitie 
Na een teleurstellende bekerpoule, waarin de B1 maar twee van de zeven wedstrijden wist te 
winnen, werd Woubrugge alsnog ingedeeld met ongeveer dezelfde teams. Daaronder valt ook 
Hazerswoudse Boys. 

In de eerste wedstrijd werd 
Hazerswoudse Boys met 2-6
verslagen. De Hazerswoudenaren
bleken te hoog zijn ingedeeld, want 
ze werden na twee competitieduels 
teruggezet naar de 4e klasse. 
Daardoor stond Woubrugge weer op 
nul punten. Dat bleef nog even zo, 
want de eerstvolgende wedstrijd 
ging met 1-4 verloren tegen 
Zwammerdam. 

De ronde erna was het wel raak: 
Alphen werd in eigen huis met 3-2
opzij gezet. In de rust was de stand 
nog 1-2 in het voordeel van de 
Alphenaren, maar na de thee werd 
deze achterstand op een prachtige 
wijze omgebouwd in een 3-2
overwinning. 

Vervolgens stond TAVV op het 
programma. Vooraf werd er lichtjes 
gedacht over de ploeg uit Ter Aar, 
maar dat bleek vies tegen te vallen. 
De B1 ging nog met een 1-1 stand 
de rust in, maar moest de gelijke 
stand in de tweede helft toch uit 
handen geven: 1-2. 

Een week later, op bezoek bij 
Nieuwkoop, waren de punten toch 
weer voor Woubrugge. In de eerste 
zes minuten scoorde Nieuwkoop 
tweemaal, en de koppies bij 
Woubrugge gingen hangen. Toch 
wist de B1 voor rust nog de 
aansluitingstreffer te maken en er de 
tweede helft met 3-2 over heen te 
lopen. 

Afgelopen week werd er weer met 
een minimale uitslag gewonnen: 2-1. 
De tegenstander was Alphense Boys, 
waar we in de beker nog 2-3 van 
verloren hadden. Natuurlijk moesten 
we eerst op een achterstand komen, 
om deze in de tweede helft weer om 
te zetten naar een 2-1 overwinning. 

De drie nipte overwinningen 
bezorgen ons een nette vijfde plek in 
de competitie, met maar liefst vijf 
punten voorsprong op TAVV. We 
kunnen voorlopig dus alleen maar 
omhoog kijken! 

Brian

De rijmpiet voor de C1
Zie ginds komt de C1 
uit Woubrugge weer aan,
ze brengen ons een leuke wedstrijd,
ik zie ze al staan…

Nou het was helemaal geen leuke wedstrijd! De graspollen vlogen door de lucht! Zowel de Kickers als de C1 van 
Woubrugge waren aan het hakken, breken en … (piep). Zelfs onze ouwe trouwe supporter, de opa van, liep 
hoofdschuddend weg. Glenn v/d Gijp had er ook zijn gedachtes over. Die ziet trouwens echt alles, zelfs meer als dat 
er is…

Rolf en Marc   Sinterklaasje bonne bonne bonne…
Gino    Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is een “mars”
Luc    Hij is er voor groot en klein, groot en klein, groot en klein
Cheik    Hij komt, hij komt, die goede lieve Cheik
Daan Als hij wist hoezeer wij wachten, ja gewis dan kwam hij wel, ja gewis dan kwam hij wel (niet 

dus)
Leon Zou de goede Leon nog komen, nu hij ’t weer zo lelijk vind, nu hij ’t weer zo lelijk vind
Rody    Hoor de wind waait door de bomen, hier in ’t doel zelfs waait de wind
Bob    ’T is een vreemd’ling zeker, die verdwaald is zeker
Martijn Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie klopt daar kind’ren, Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 

de bal
Mitchel    O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind!!!
Wybe    Sinterklaas is jarig, ‘k zet mijn schoen vast klaar!!!
Thymen en Vincent Wat jammer, wat jammer, zijn buikje doet zo’n pijn, wat zou er nou toch zijn?
Scheids   Wees maar gerust mijn kind, ik ben een goede vrind
Dirk, Sjaak, Arjan Jongens, heb je al vernomen, tiralalali, tiralalala…

Op naar de kerst…
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Woubrugge E1 on tour 
Nadat de mannen in de 4e klasse aan de beker begonnen zijn heeft de KNVB het team 
doorgeschoven naar de 3e klasse. Ook in deze klasse deed de E1 wat het moest doen, wedstrijden 
winnen. Alleen de uitwedstrijd tegen Noordwijk E2 werd verloren. Dat was ook nog onverdiend. 
Met deze resultaten werd de competitie begonnen in de 3e klasse.

Op zaterdag 2 november werd de 
competitie gestart met een 
uitwedstrijd tegen ARC. Met een 
klinkende overwinning, 2-12, was de 
start voortvarend. Een week later 
werd tegen Nieuwkoop E2 gespeeld. 
De drie punten bleven in 
Woubrugge. De uitslag (2-0) viel 
uiteindelijk wat mager uit. Dat was 
de verdienste van een uitstekende 
Nieuwkoopse doelman, anders was 
de uitslag zeker groter uitgevallen.

16 november kwam de E1 van de 
buren uit Ter Aar op bezoek. Na een 
spannend scoreverloop trok 
Woubrugge aan het langste eind, de
5-2 uitslag was een terechte. Een 
mooie start met negen punten uit 
drie wedstrijden.

Een week later mochten ze 
aantreden tegen Alphense Boys E2. 
Binnen vijftien seconden keken de 
mannen tegen een achterstand aan. 
Nog voor rust werd de stand 
omgebogen naar een 1-5
voorsprong. De tweede helft zijn we 
snel vergeten. De eindstand 2-5.

Vol vertrouwen werd 30 november 
een wedstrijd tegen Olympia uit 
Gouda gespeeld. Na een snelle 
voorsprong kon deze niet worden 
uitgebouwd. De mooiste kansen 
werden gemist. Na een 2-1 ruststand 
werd het na rust al snel 2-2. Het was 
wachten op nog een Woubrugs 
doelpunt. Hoe het kan weet nog 
niemand maar de bal ging er niet in. 
Een oude voetbalwet luidt als je de 

kansen zelf niet benut, krijg je de 
deksel op de neus. Drie minuten 
voor tijd gebeurde dit dan ook. In de 
laatste minuut werd het zelfs nog 4-
2. Een teleurstellend, maar ook zeer 
onverdiend, resultaat.

Tot slot werd nog Be Fair aan de 
zegekar gebonden. Een mooie 6-3
overwinning. In deze wedstrijd 
bracht Michiel Tinga de handen op 
elkaar met een werkelijk 
schitterende stift waar Dennis 
Bergkamp jaloers op zou zijn 
geweest.

Ga zo door mannen.

Gerben

Agenda VVW
14 december Boutmiddag 
21 december  Jeugdboutmiddag 
21 december Verloting Blauw Zeelt 
30 december Zaalvoetbaltoernooi Woubrugge Heren 
2 januari   Zaalvoetbaltoernooi Woubrugge Dames 
4 januari   Nieuwjaarsreceptie 
25 januari  Mega Afro Ski Feestje



20

VVW E5 begint sterk aan het 
seizoen
Laten we het team eerst even voorstellen. Op doel staat Casper Reumerman. In de verdediging
doen Indi Bijsterveld, Rens v/d Laan en Lars Hage het werk. Op het middenveld spelen Thijmen 
de lange en Yoeri Braat. In de aanval staan Michiel v/d Hoogt, Milan de Pater en Edwin 
Hoogendoorn.

Samen vormen zij de E5 van VVW. 
Het begin van het seizoen was pittig. 
We begonnen gelijk met zware 
bekerwedstrijden, de eerste drie 
verloren we dik. Maar na de derde 
wedstrijd raakte we een beetje op 
elkaar ingespeeld. In de bekerpoule 
hebben we gelukkig wel wat puntjes 
gepakt uiteindelijk. 

Nu zijn we aan de competitie 
begonnen en het gaat superlekker. 
Tot nu toe hebben we alle 

wedstrijden gewonnen en staan we 
gedeeld op de eerste plaats met 
ROAC. Tegen hen moeten we nog 
spelen, maar die gaan we gewoon 
weer winnen! Er zijn nu vier 
wedstrijden gespeeld: 
VVW-Wilhelmus 9-1, Leidscheveen-
VVW 0-9, Zoetermeer-VVW 1-2, 
VVW-HVV 3-1. 

Onze topscoorders zijn Milan en 
Yoeri, maar Thijmen, Michiel en Lars 
hebben ook al gescoord. Casper 

houdt veel ballen tegen, zodat we 
weinig tegendoelpunten hebben, drie 
stuks maar. 

We hopen dit nog lang vol te 
houden, zodat we lekker kampioen 
gaan worden. Kom gerust eens 
kijken naar ons. Veel supporters 
vinden we leuk. 

Groetjes van de E5

Jeugdzaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 28 december 2013 wordt weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdspelers in sporthal 
Oudendijk georganiseerd. Via de leiders zullen alle spelers persoonlijk worden uitgenodigd. De jeugdspelers hebben 
dan tot 22 december de tijd om zich aan te melden bij hun leider. Daarna kan per leeftijdscategorie een teamindeling 
en wedstrijdschema worden opgesteld. 
Voor de enthousiaste supporters volgen hieronder als vast de tijden waarop de verschillende leeftijdscategorieën en 
elftallen zijn ingedeeld: 

F jeugd 08:30 - 10:00 
E jeugd 10:00 - 12:00 
D2, D3 en MC1 12:00 - 13:30 
D1 en C2 13:30 - 15:00 
C1 en B2 15:00 - 16:30 
A1 en B1 16:30 - 18:00 

Tot 28 december! 
De Jeugdcommissie 



Zeevishandel Gijs

Elke donderdag op de markt, iets bestellen

dan 06 - 53 39 58 74 bellen

b.g.g. 033 - 298 64 91

Lubbe

Groente - Fruit
Aardappelen

En op zaterdag
van 11.15 - 13.30 uur

Zeevishandel
Leen de Jong & Zn

Katwijk
Tel.: 071 - 4026619 / 4071850

Mobiel: 06-45800824

BAKKERIJ ‘T STOEPJE
Elke donderdagmiddag
van 11.00 - 17.30 uur
op de markt in

WOUBRUGGE

Postadres : Krabbescheer 32
2481 CK Woubrugge

Telefoon : 0172 - 519 381
Mobiel : 06 - 27 414 477

G.J. de Wilde
schilder

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
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Woubrugge

Tel. 0172-519294

Nieuwbouw Osmosebehandelingen
Betimmeringen Polyesterschadeherstel
Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
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2481 AS Woubrugge
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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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wedstrijd raakte we een beetje op 
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Tot nu toe hebben we alle 

wedstrijden gewonnen en staan we 
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weinig tegendoelpunten hebben, drie 
stuks maar. 

We hopen dit nog lang vol te 
houden, zodat we lekker kampioen 
gaan worden. Kom gerust eens 
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Op zaterdag 28 december 2013 wordt weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdspelers in sporthal 
Oudendijk georganiseerd. Via de leiders zullen alle spelers persoonlijk worden uitgenodigd. De jeugdspelers hebben 
dan tot 22 december de tijd om zich aan te melden bij hun leider. Daarna kan per leeftijdscategorie een teamindeling 
en wedstrijdschema worden opgesteld. 
Voor de enthousiaste supporters volgen hieronder als vast de tijden waarop de verschillende leeftijdscategorieën en 
elftallen zijn ingedeeld: 

F jeugd 08:30 - 10:00 
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D1 en C2 13:30 - 15:00 
C1 en B2 15:00 - 16:30 
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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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De Grote VVW Ken Je Club 
KerstPuzzel
Een heerlijke puzzel voor onder de Kerstboom, op de bank of tijdens je werk, om eens te kijken 
hoe goed jij jouw eigen club kent! Bij iedere regel staat een omschrijving die op een zekere 
(oud-) VVW’er van toepassing is. Weet jij wie er bedoeld wordt?

Spelregels:
• Gebruik alleen de witte vakjes
• Meestal moet je voor- én achternaam invullen
• Soms moet je een bijnaam invullen
• Vul de namen in zonder spaties (Doutzen Kroes wordt dus DoutzenKroes) 
• van = v (Lieke van Lexmond wordt dus LiekevLexmond) 
• van der / van de / van den = vd (Marly van der Velden wordt dus MarlyvdVelden) 
• de = de (Eva de Goede blijft dus EvadeGoede) 
• Als je alle namen correct invult, dan komt er in de gemarkeerde kolom een slagzin te staan
• Antwoorden in de volgende Score

Omschrijving:
1. Woubrugge, Katwijk, Capelle
2. Eerste zoon van den trainer
3. De grootste van de kleinsten
4. Onze grote leider
5. Heeft zelfs bij 30 graden een muts en handschoenen in zijn tas
6. VVW coryfee!
7. Spreek hem aan in het halletje
8. Avontuurlijk!
9. Valt graag aan maar schuwt ook haar achterwerk niet
10. Laat er nooit gras over groeien
11. Keurt de spelers geen blik waardig
12. Draait nog steeds soepel om zijn as
13. Eén na laatste Lid van Verdienste
14. Geeft het begrip 'coaching' een nieuw volume
15. Deze doelman wordt ook wel de betonkoning genoemd
16. Moet eens zijn grote mond houden
17. Altijd het laatste VVW-nieuws
18. Stuurt zijn team aan
19. Biggen, VVW 1, spelregelwedstrijden, Jeugdbestuur
20. Deze VVW'er heeft in het buitenland gekeept
21. Deze VVW'er kan nog beter spugen dan Frank Rijkaard
22. De 1 na slechtste voetballer van Woubrugge
23. Blaast hoog van de toren
24. Beste zanger van VVW
25. Doe uw kraagje nog even recht!
26. Voor niets gaat de zon op
27. Staat meestal achter het doel
28. Naamgever van een toernooi
29. Geen idee wat zijn functie bij de VVW is
30. De beste stuurlui zitten er altijd naast

Veel succes! 

Brammers
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Jan van Klaveren T 0172 517 281      E jan@keukensolutions.nl      Woubrugge - Katwijk

Kompleet in KeuKens

 Met ingang van seizoen 2010
verhuizen wij van de Bronsweg naar de Zinkweg.

Zinkweg 7A - Alphen aan den Rijn - Tel.: 0172-501400

  • Onderhoud

 • Reparatie

• Apk

w
w

w
.keukensolutions.nl

Keukenhulp nodig?

Kompleet in KeuKens
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os

m
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Natuurlijke verzorgings- en

Eco-cosmetics.nl
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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 

Els van ’t Wout

Rick Geuzebroek

Danny van Iterson

Marcel Donker

Erna van der Meer (barcommissie)

Martijn van Luling

Niels Ras

E-mailadres
fside@live.com 

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

Facebook
Supportersvereniging VVW

Contributie leden
€15,- per jaar

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

In januari zal de jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie weer 
plaatsvinden, namelijk op zaterdag 
4 januari (vanaf 17:00). Dit is 
natuurlijk weer een uitgelezen 
mogelijkheid om onder het genot 
van een hapje en een drankje uw 
clubgenoten een gelukkig Nieuwjaar 
te wensen en de feestdagen even 
te evalueren. Zoals elk jaar zal er 
ook dit keer een artiest langs 
komen om deze borrel van muziek 
te voorzien. Wie dat is, is nog even 
een verassing, ook voor ons 

Een paar weken later zal het Mega 
Afro (!) ski feestje weer 
plaatsvinden (zaterdag 25 januari). 
De organisatoren Esther v/d Berg 
en Mike Prangers doen dit al jaren 
met succes, want bij de meeste 
edities waren alle wedstrijden 
afgelast, maar stond toch de 
kantine vol. Esther en Mike hebben 
echter aangegeven dat dit de
laatste keer zal zijn dat zij het 
organiseren en hebben de F-Side 
gevraagd of zij het (ski)stokje over 
willen nemen. Een gezellig en 
succesvol evenement is altijd 
welkom en de F-Side zal dit met 
liefde aan de agenda toevoegen. 
Esther en Mike, bedankt voor het 
opzetten van zo’n leuk evenement 
en laten we er ook komend jaar 
weer een mooi feest van maken.

In de vorige Score werd vermeld 
dat Martijn van Luling de gelederen 
van de F-Side kwam versterken en 
dat er nog druk onderhandeld werd 
met twee andere personen. 
Inmiddels is duidelijk dat ook Niels 

Ras bij de F-Side-commissie is 
gekomen. Niels is speler van de A1 
en kan de F-Side van een frisse, 
jeugdige kijk op de vereniging 
voorzien. Later dit seizoen zal er 
nog één laatste persoon aan de F-
Side toegevoegd worden, maar 
daarover later meer.

Tot slot kan het jaar 2013 niet 
afgesloten worden zonder dat de 
decemberloterijen gehouden zijn. 
Op de zaterdagen 14 december 
(boutavond) en 21 december 
(jeugdbout en verloting Blauwe 
Zeelt) zullen er weer mooie prijzen 
verloot worden, waardoor de 
feestdagen misschien nog wel 
feestelijker kunnen beginnen.

De F-Side wenst u alvast hele fijne 
feestdagen, een gezellige 
jaarwisseling en we hopen u op 4 
januari te mogen begroeten in de 
kantine.

Met vriendelijke groet,

De F-Side  

Aftrap van de F-Side
Koning Winter staat alweer voor de deur en de eerste 
competitiehelft lijkt wel voorbij gevlogen, ook voor de F-Side. 
Het eerste feest (Hollandsche Middag) was weer een groot 
succes, Zanger Arie wist zelfs een ouderwetse polonaise in 
gang te zetten (voor wie er niet was: de foto’s staan op de 
website). Natuurlijk mogen we dan even nagenieten van een 
geslaagd evenement, maar er moet ook weer vooruit gekeken 
worden.
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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 v/d 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 v/d Meer  06-52068124

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

06-14308550

Technische 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 v/d Horst  06-16344964
Arjan Dijkshoorn 0172-519415 

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

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

Trainers:
Rudy Jansen
Marco Zuidam   0172-518763

MC1 Leider/Trainer:
Haiko Tinga  06-53248606

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 
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 v/d Horst 0172-518601 

06-51540577
Andre Köster  0172-518249

Trainers
Evert-Jan v/d 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 v/d 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
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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


