
CLUBBLAD VAN DE VOETBAL VERENIGING WOUBRUGGE

SCORE



 

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

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

Overige vestigingen:
 Rotterdam
 Bunnik, Het Kabinet
 Almere, Woondome

VooR iedeReen AndeRs

Voor uitgebreide informatie kijk op  www.uipkes.nl

Robijn 
behandeld met olie

      Floor
eiken 3 mm toplaag behandeld met olie

Peter 
eiken met 4 mm toplaag behandeld met olie

olivier
verouderd eiken behandeld met olie

Rustiek Frans eiken
behandeld met olie

OOK GESCHIKT

VOOR APPARTEMENT COMPLEET GELEGD 

VANAF 49,- EURO

Frans eiken
behandeld met 2x witte olie 

OOK GESCHIKT VOOR

“DE DOE HET ZELVER “

OOK GESCHIKT VOOR 

VLOERVERWARMING 

OOK GESCHIKT
VOOR NIEUWBOUW 

Euromarkt 113
2408 BD Alphen aan den Rijn
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S C O R E 
 

Colofon 
SCORE is een uitgave van het bestuur 
van de Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 5 keer per seizoen in 
een oplage van ca. 450 stuks. 
 
Redactie 
Robin Koetsier 
Vingerhoedtstraat 13 
2481 XD Woubrugge 
 
Daan Petri 
Schouw 21 
2481CP Woubrugge 
 
Bob van de Geijn 
Bateweg 55 
2481 AM Woubrugge 
 
Drukkerij 
De Zijl Bedrijven, Leiden 
 
Aanbieding kopij 
Kopij volgende Score: Mei 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze manier is het geweldig om 
er met elkaar de schouders onder te 
zetten. Natuurlijk gaat niet alles in 
één keer goed. Het blijft "mensen 
werk". Voetbal is beleving en 
emotie en dat geldt net zo goed 
voor het organiseren en besturen 
van de club. Voorop staat dat de 
intentie er is om het samen te doen 
en met respect met elkaar om te 
gaan. Als ik zondagochtend om 
6.00u achter mijn computer de 
voorzet zit te tikken en terug kijk op 
een mooie zaterdag kan ik niet 
anders dan tevreden zijn en mijn 
waardering uitspreken voor 
iedereen die zich inzet voor:  1946  
v.  v.  W o u b r u g g e 
 
Zo was er op 23 maart een 
cameraploeg op bezoek. Namens 
www.leidenamateurvoetbal.nl. 
Inmiddels is er een prachtige film 
voor de rubriek "amateurclub in 
beeld". Zij waren op die dag getuige 
van echte club liefde. Met dank aan 
Arie vrolijk weet iedereen waar je 
moet zijn en tegen wie je speelt. De 
oude bordjes, bij de entree, die in 
het verleden ook door Arie zijn 
gemaakt, hebben plaats gemaakt 
voor een mooi spandoek. Om het 
filmpje te zien nodig ik iedereen uit 
om een kijkje te nemen op de site 
www.leidenamateurvoetbal.nl. Hier 
vindt je van alle deelnemende clubs 
(waaronder Woubrugge) de 
wedstrijdverslagen, interviews, het 
spelers klassement, topscoorders, 
enz. 
Vanzelfsprekend bijna, gaat niet 
alles zoals je wenst. Tegenslag of 
nog erger is immers van alle dag. 
Daarom ben ik ben blij dat ik Henk 
Brunt weer op de voetbal heb  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gezien. Zwaaide Henk een tijdje 
geleden nog vanaf de tractor 
waarmee hij over het veld reed om 
te maaien, kunstmest te strooien, te 
rollen en noem het maar op. Nu 
gaat dat niet zo makkelijk meer en 
moet Henk knokken om weer terug 
te komen. Misschien zeggen we dat 
niet zo hard op, maar ik hoor dat 
iedereen bij de club met Henk mee 
leeft en wenst dat hij er over een 
tijdje weer bij kan zijn. Al was het 
maar om koffie te drinken met de 
veldploeg. Natuurlijk is daarmee 
niet alles gezegd en hebben ook 
andere VVW-ers te maken gehad 
met tegenslag. Ook hen wens ik 
sterkte en beterschap. 
 
Van het één komt het ander. Onder 
andere door het gemis van Henk 
heeft het Bestuur -op advies van 
André Vrolijk- besloten tot de 
aanschaf van een kooimaaier. Dat 
betekent echt een kwaliteitslag voor 
de club. Denk maar aan zo'n mooi 
voetbalveld waarin je de banen 
terug ziet, zondagsavond bij studio 
sport. Het gras kan nu gemaaid 
worden op 3 cm, hetgeen de KNVB 
aangeeft als ideale lengte voor de 
groene sprieten. Normaal ligt dit 
niet binnen het bereik van onze 
VVW maar door de zeer gewaarde 
inzet en slagvaardigheid van 
Jeanette en Arjan Dijkshoorn met 
hun DIGO hebben wij dit toch 
kunnen realiseren. De komende 15 
jaar kunnen we vooruit en spelen 
wij op een perfecte mat. 

Jaargang 45, nummer 4, April 2014 
Voorzet van de voorzitter 
De dug-outs staan er ondanks de windhoos in december 
weer perfect bij. Er wordt hard gewerkt om de clubwaarden 
hoog te houden. Wij hebben als vereniging de wind in de 
rug. Vooral omdat heel veel mensen een bijdrage leveren, 
elkaar waarderen en trots zijn op de club. 
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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 
Vicevoorzitter  G. Schouten Renaissancelaan 6  2408 DX Alphen a/d Rijn  0172 -426197 / 06-53248606 
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.G. 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

Tu inde rsweg  2  • 2 4 8 1  K K  Wo u b r u g g e  • Te l .  0 1 7 2  -  5 1 8 1 3 1  • F a x  0 1 7 2  -  5 1 7 6 8 0
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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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Nu de velden er goed bij liggen en 
het materieel er is om ze goed te 
onderhouden kunnen we ons gaan 
richten op de accommodatie -lees 
kleedkamers-. Daar zijn wij nu mee 
bezig en gaan wij ook mee door, al 
zal het waarschijnlijk in dit seizoen 
nog niet gaan lukken. We zouden 

wel willen maar kunnen niet alles te 
gelijk. Er zijn heel veel kleine 
klussen die aandacht vragen, inzet 
vergen en geld kosten. Het Bestuur 
heeft eenvoudig weg meer tijd 
nodig om grip te krijgen op het 
organiseren en financieren van de 
nieuwbouw. Wij moeten overzicht 

houden over het totaal plaatje van 
de BV v.v. Woubrugge om van 
daaruit verantwoorde besluiten te 
nemen.  
 
Sportieve groet, Hans Boer 
 

 

De prestaties van de Nolinaboys  
Woubrugge houdt Leidsche Boys op gelijkspel. Na het onverwachte puntverlies van 
Woubrugge bij DOSR afgelopen week, was het zaak voor de mannen van trainer 
Arie van Duijn om in het spoor te blijven van de bovenste plaatsen van de 
competitie. Na een beladen wedstrijd gingen beide teams met een punt naar huis, 
1-1. 
 
 

Ten opzichte van vorige week was 
de basisopstelling op enkele 
plaatsen gewijzigd, aanvoerder 
Chris Verhoef was fit genoeg 
bevonden om te starten bij de 
Nolinaboys. Een ware opsteker voor 
de thuisploeg. Woubrugge startte 
furieus aan de wedstrijd. Een, al 
dan niet bewuste, lange pass van 
achteruit viel pardoes bij spits 
Marco van Heuveln op zijn schoen. 
Na een knappe aanname nam hij de 
bal een keer mee en schoof in 
kansrijke positie voorlangs. Nog 
geen 5 minuten later was het 
Woubrugge dat over de rechterkant 
doorbrak, Glenn Elstgeest had een 
puntgave voorzet in huis en wist bij 
de tweede paal Ruud van der Sar te 
vinden. Ruud dacht niet na en nam 
het leder direct op zijn pantoffel, 
waarna de doelman van Leidsche 
boys redding kon brengen. Zo was 
de start voor Woubrugge, dat 
Leidsche Boys het spel liet maken. 
Na 17 minuten spelen was het 
bezoekende team de eerste die kon 
juichen deze middag. Na een lange 
voorzet, die door de wind gedragen 
werd, belandde de bal op de deklat. 
De rebound was een prooi voor Tim 
de Cler, die zo de 0-1 op het 
scorebord zette. Woubrugge wist 
hierna geen echte uitgespeelde 
kansen meer te creëren tot de rust 
en Leidsche Boys bleef de 
bovenliggende partij. Aan de 
tussenstand veranderde tot de rust 
niets.  
Na rust had trainer Arie van Duijn 

zijn manschappen opdracht 
gegeven meer druk naar voren te 
geven. Dit resulteerde al snel in 
twee goede mogelijkheden. Eerst 
was het Marco die, na een vrije trap 
van achteruit, Glenn een uitgelezen 
mogelijkheid bood om vanaf 14 
meter op doel te schieten. Ware het 
niet dat Glenn genoodzaakt was 
met zijn ‘mindere’ been te schieten. 
De bal werd een makkelijke prooi 
voor de doelman. Kort hierna was 
Ruud voor de tweede keer van de 
middag dichtbij een treffer, hij nam 
een voorzet in de zestien knap aan, 
speelde zich vrij, maar schoot 
voorlangs. Hierna nam Leidsche 
Boys maatregelen, ze lieten zich 
verder terugzakken en haalden 
Houssin Bezzai van het middenveld 
naar de verdediging voor de 
rugdekking. Na een uur spelen werd 
ook Ferdy Dreef binnen de lijnen 
gebracht om zo voor nog meer 
onrust te kunnen zorgen binnen het 
strafschopgebied van Leidsche 
Boys. Een wissel die in de loop van 
de wedstrijd goed uit zou pakken. 
Leidsche Boys brak meerdere keren 
goed uit, doormiddel van de snelle 
omschakeling. Eerst werd er 1 op 1 
naast geschoten en vijf minuten 
later was het doelman Lars van 
Halteren die Woubrugge in de 
wedstrijd hield bij een 1 op 1 
situatie. De aanvaller probeerde 
Lars te omspelen, maar Lars plukte 
vol overtuiging de bal klem van de 
voet van de aanvaller. Naarmate de 
wedstrijd richting het einde kroop, 

creëerde Woubrugge minder 
kansen. Het wachten was tot een 
corner in de 87e minuut. Joris van 
der Hoorn gaf de bal bij de tweede 
paal op het hoofd van Ruud, deze 
wist hem terug te leggen en bood 
Ferdy een buitenkansje. Daar wist 
Ferdy wel raad mee en kopte de 
gelijkmaker tegen de touwen, 1-1. 
In blessuretijd had het feest voor 
Woubrugge helemaal compleet 
kunnen worden toen Joris uitbrak 
over de linkerkant. Zijn schot ging 
echter naast en zo eindigde de 
beladen wedstrijd in 1-1. 
 
Stand 4e klasse A – West II 
 
1 UVS 20 50     
2 Leidse Boys 18 44     
3 VVSB 19 41     
4 Hazerswoudse Boys 19 39     
5 Woubrugge 19 38     
6 Blauw-Zwart 19 30     
7 Leiden 18 22     
8 Haagse Hout 19 20     
9 DOSR 19 17     
10 SVOW 20 17     
11 Boshuizen 19  12     
12 Football Factory 20  10     
13 Warmunda 19  9     
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Oproep van de dagploeg! 
Als vrijwilliger van de dagploeg wil ik een oproep plaatsen om vrijwilligers te werven. 
Nu er drie vrijwilligers om gezondheidsredenen gestopt zijn zit de ploeg om hulp verlegen. 
Vooral bij het verwerken van het oud papier zou hulp op zijn plaats zijn. We ruimen twee keer 
per dag (zes dagen in de week) het bushokje leeg. Dit houdt in dat we zo’n 4.000 kilo papier in 
een week verwerken. Dit levert de vereniging op jaarbasis ongeveer 12.000,- euro op. Als dit 
komt te vervallen dan heeft de club een groot probleem. 
Dus ben je een vutter of zit je thuis, dan ben je van harte welkom. We zijn ’s morgens om 9:00 
en in de middag om 15:45 aanwezig. Alvast bedankt. 
 
Groetjes, 
 
de dagploeg 
 

Seniorencommissie 
Zoals reeds eerder vermeld gaat Fred v/d Weiden  vanaf het volgende seizoen de 
seniorencommissie verlaten. Met Dimitry lamers hadden we al één fraaie versterking binnen 
weten te halen maar sinds een paar weken is de commissie weer compleet.  

Vanaf het aankomende seizoen zal 
namelijk ook Cindy van Schagen 
(aanvoerster damesteam) de 
seniorencommissie komen 
versterken. Zij zal zich echter wel 
achter de schermen begeven. Al het 
computerwerk en KNVB contact zal 
via Cindy gaan lopen. Met deze 
twee nieuwe mensen erbij durf ik 
wel te stellen dat de 
seniorencommissie volgend seizoen 
goed uit de startblokken zal komen.  
 
Ondertussen word er nog steeds 
stevig aan het huidige seizoen 
gewerkt maar staat ook het nieuwe 
seizoen alweer op het programma. 
Zo is er op 10 april weer een 
aanvoerders overleg waarbij 
centraal zal staan wat de bezetting 
van de teams voor het volgende 
seizoen zal zijn. Al de aanvoerders 
is vroeg van te voren gevraagd om 
hun eigen team alvast te 
inventariseren zodat er voor ons 
snel duidelijk is waar er mensen bij 
moeten komen of waar er juist te 
veel zijn. 
 
Op 11 februari is er in de 
commissiekamer weer een 
scheidsrechter bijeenkomst 
geweest. De avond was 
georganiseerd door onze 
coördinator Theus de Graaf. Vanaf 

20:00 uur was de commissiekamer 
goed gevuld met de leidsmannen 
die elke week de wedstrijden van 
de VVW weer in goede banen 
leiden. Onderling werden er de 
nodige ervaringen uitgewisseld en 
onder leiding van Theus werden er 
nog eens wat zaken doorgenomen 
die lopende het seizoen de revue 
passeerden. 
Al met al was het voor de heren 
scheidsrechters een nuttige avond 
die op Woubrugse wijze afgesloten 
werd met een biertje of een 
frisdrankje voor wie daar trek in 
had. 
 
De prestaties van de diverse 
seniorenteams variëren nogal. Het 
2e team staat in een competitie met 
slechts 8 tegenstanders op een 4e 
plaats. Deze plaats komt mede door 
het gebrek aan doelpunten. In alle 
wedstrijden werd tot nu toe slechts 
21 keer het doel gevonden wat aan 
de lage kant is. 
 
Het 3e team heeft wel een normaal 
aantal tegenstanders (11). Op dit 
ogenblik bezetten zij de 10e plek op 
de ranglijst. Zeker in het begin van 
het seizoen liep alles stroef maar 
gaandeweg de competitie is dat wel 
beter gegaan. Neemt niet weg dat 
er wel erg veel tegendoelpunten 

genoteerd worden deze jaargang. 
Hopelijk worden er zo aan het eind 
van de competitie nog wat punten 
bijgeschreven en kan er nog ietsje 
geklommen worden op de ranglijst. 
 
Het 4e team speelt dan weer in een 
competitie met maar 9 
tegenstanders. Met hun notering op 
plaats 6 bevinden zij zich dus in de 
middenmoot van de 7e klasse  
alwaar zij tot dusverre een 18 tal 
punten vergaard hebben. 
 
Ons 5e team speelt een klasse lager 
dan de zojuist benoemde teams 
namelijk de 8e klasse. Het gaat dit 
seizoen voor de wind met de heren 
van het 5e want zij staan keurig op 
een 4e plek. Helaas zullen zij bijna 
niet meer kunnen stijgen aangezien 
de concurrentie boven hun al een 
aardig aantal punten meer heeft. 
Echter complimenten voor de 
mannen van aanvoerder Jeroen 
Loedeman. 
 
Een ander team dat ook uitkomt in 
de 8e klasse is het 6e. In een 
volledige competitie (12 teams) 
staan zij net tegen de middenmoot 
aan te hikken (7e plek). Met wat 
geluk zullen zij nog een stuk 
kunnen stijgen op de ranglijst 
aangezien het in hun competitie erg 
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dicht op elkaar staat. Wie weet wat 
een eindspurt de heren van het 6e 
nog gaat brengen. 
 
Als één na laatste team van de 
senioren hebben we natuurlijk de 
veteranen. Helaas staan onze 
manen op leeftijd dicht tegen de 
onderste regionen van hun 
competitie aan. Op dit ogenblik 
bezetten zij de 9e positie. En echt 
grote  kansen om te klimmen zijn er 
ook 1,2,3 niet aangezien zij al de 

meeste duels van alle in hun 
competitie gespeeld hebben. Maar 
wie weet zijn de heren weer vers in 
het hoofd nadat er een flink aantal 
van hen laatst op wintersport 
geweest is. 
 
En dan eindigen we natuurlijk nog 
de standaard koploper van de 
ranglijst door het gehele seizoen 
heen. De dames onder de 
bezielende leiding van Cindy van 
Schagen staan ook na de 

winterstop gewoon weer bovenaan 
in de 4e klasse van de 
damescompetitie. De goals vallen 
soms als rijpe appelen, af en toe 
wat lastiger en heel soms moet er 
echt hard voor gewerkt worden 
maar al met al staan zij wel boven 
aan en dat kan toch mooi geen 
enkel ander team zeggen. Goed 
bezig meiden. 
 
De seniorencommissie

 

Training AED: meld je direct aan  
Bij een stilstand van de bloedsomloop is directe hulp ontzettend belangrijk. Een stilstand van de 
bloedsomloop wordt in 90% van de gevallen veroorzaakt door een hartritmestoornis. Met 
behulp van reanimatie kun je proberen om de hersenen van bloed te blijven voorzien en het 
kamerfibrilleren in stand te houden, tot de ambulance er is.  
 
De wettelijke aanrij tijd van een 
ambulance is vijftien minuten. Zeker 
als het erg druk is op de weg kan 
dit voor Woubrugge een probleem 
zijn.  Je wacht immers op een 
ambulance uit Alphen aan de Rijn of 
uit Leiderdorp. Elke minuut dat er 
niet gedefibrileerd wordt, nemen de 
kansen van overleving met 10% af. 
Als er een AED aanwezig is kan er 
direct gedefibrileerd worden. Voor 
onze leden die als hulpverleners op 
moeten treden is de AED een goed 
hulpmiddel.  
Training is daarvoor echt een 
zinvolle ervaring. Of je wilt of niet, 
je zult in zo'n situatie een diagnose 
moeten stellen en dat is tijdens 

"zo'n onverwachte situatie" een 
moeilijke klus. De AED helpt daarbij 
en neemt het stellen van een 
diagnose deels over of bevestigd 
die. Het gebruiken van een AED kan 
een mensenleven redden! Dan 
moet je de AED natuurlijk wel snel 
weten te vinden en er mee om 
kunnen gaan. 
 
Daarom willen wij dat er zoveel 
mogelijk VVW-ers kunnen omgaan 
met een AED. Van ieder senioren 
elftal moeten er minstens twee 
personen zijn die de training 
hebben gevolgd. Het is altijd beter 
als er meer zijn. Zodat je op het 
moment dat het zich voordoet niet 

ter plekke hoeft uit te vinden wie 
het toevallig weet en hoe de AED 
werkt. Toe kijken is geen optie en 
als je moet is het fijn om te weten 
waar je op moet letten. Zo'n 
training is absoluut een aanvulling 
voor mensen die al een BHV 
certificaat hebben en absoluut een 
must voor leden die nog geen 
ervaring hebben met een AED. 
Als je meer wilt weten kun je 
contact opnemen met Ruben van 
Dijk (seniorencommissie) of met 
Aad van der Linden 
(jeugdcommissie). Nogmaals twijfel 
niet en meld je aan via 
info@vvwoubrugge.nl 

 

De 11! 
Helaas dit keer weer geen 11, hierbij de elf eventuele redenen. 
 

1. Er was geen tijd. 
2. Er was geen zin. 
3. Er was geen inspiratie. 
4. Er was geen winterstop. 
5. Er was een nucleaire top. 
6. Het internet lag eruit. 
7. Het hek zat op slot. 
8. De middenstip was gejat. 
9. De Score zat al vol. 
10. Er was geen cup-a-soup om 16:00. 
11. Rieky stond niet in de keuken. 
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Woubrugge coryfeeën 
Voor deze editie van de Score heeft de redactie weer een echte clubman geïnterviewd. Ditmaal 
het woord aan de man die Lid van Verdienste en erelid is en de zilveren KNVB speld heeft 
gekregen voor zijn bijdrage bij de KNVB: Mees van Leersum. 

Op 11-jarige leeftijd werd Mees 
gevraagd of hij in de jeugd van 
VVW wilde komen voetballen. Dat 
wilde hij wil, maar omdat spelers 
minimaal 12 jaar moesten zijn werd 
dit een probleem. Dit was gelukkig 
zo opgelost, want door Mees op 
papier iets ouder te maken kon hij 
gewoon beginnen met voetballen. 
Na een paar jaar in de jeugd mocht 
hij natuurlijk ook al vroeg naar de 
senioren (hij was immers ouder) en 
toen hij als invaller mocht 
debuteren bij VVW 1 scoorde hij 
vlak voor tijd gelijk de belangrijke 
gelijkmaker tegen VVSB. “Ik moest 
het vooral hebben van mijn 
werklust en doorzettingsvermogen, 
een echt voetbaltalent was ik niet. 
Uiteindelijk heb ik drie jaar in het 
eerste van Woubrugge gespeeld als 
linksback, terwijl ik eigenlijk spits 
was.” 

De jaren daarna speelde Mees in 
het tweede, waar hij zo belangrijk 
was dat er af en toe geld werd 
ingezameld om hem over te laten 
komen vanuit Zwolle, waar hij in 
militaire dienst zat. “Een retourtje 
kostte toen zeveneneenhalve 
gulden en dat kon ik net niet 
betalen, maar het restant werd dan 
door de jongens betaald.” In het 
tweede was hij weer spits en 
maakte hij de nodige 
kopdoelpunten. “Daarom heb ik nu 
zo’n kaal voorhoofd, haha.” 

In diezelfde tijd nam Mees de 
grensrechtersvlag ter hand bij het 

eerste als de vaste vlagger (Piet van 
Luling) niet kon. Na een wedstrijd 
die hij goed gevlagd had kwam de 
dienstdoende scheidsrechter naar 
hem toe en zei dat hij niet langs de 
lijn hoorde, maar binnen de lijnen. 
Met andere woorden: hij vond dat 
Mees scheidsrechter moest worden. 
Mees twijfelde hierover en toen 
diezelfde scheidsrechter hem een 
jaar later weer tegen kwam en hem 
nogmaals adviseerde om 
scheidsrechter te worden besloot 
Mees het te doen. Hij volgde de 
cursus en toen ging het hard, want 
Mees mocht al snel op hoog niveau 
fluiten, door heel Nederland. “Ik 
heb toen zelfs een auto 
aangeschaft, omdat ik soms zo ver 
van huis moest fluiten.”  

In 1987 stopte Mees als 
bondsscheidsrechter van de KNVB 
en floot hij nog een paar jaar als 
clubscheidsrechter bij Woubrugge. 
Naast zijn activiteiten op het veld 
heeft Mees ook nog de nodige 
activiteiten naast het veld als 
vrijwilliger doorgebracht. Zo heeft 
hij twee periodes in het bestuur 
gezeten, waarvan zijn tweede 
periode als vice-voorzitter (achter 
Henny van den Berg), iets wat hij 
niet altijd even makkelijk vond. “Als 
scheidsrechter kon ik heel goed 
optreden, maar als ik vanuit het 
bestuur ergens tegen op moest 
treden vond ik dat altijd erg lastig.” 
Ook het onderhoud van het 
clubgebouw heeft Mees jarenlang 
met veel plezier op zich genomen. 

“Door ziekte is dat helaas minder 
geworden en ik mis het wel om 
lekker bezig te zijn bij de 
vereniging.” 

Inmiddels is Mees alweer 62 jaar lid 
van voetbalvereniging Woubrugge. 
Een periode die natuurlijk hoogte- 
en dieptepunten heeft gekend. De 
oplevering van het nieuw 
clubgebouw in 1965 ervaart Mees 
als het hoogtepunt bij de 
voetbalvereniging. Ook over het 
dieptepunt hoeft hij niet lang na te 
denken, dit was het plotselinge 
overlijden van Henny van den Berg, 
naast voorzitter ook vriend van 
Mees. 

Gevraagd naar zijn visie op de 
toekomst van de club ziet Mees een 
opgaande lijn. Er wordt hard 
gewerkt om het voetbal naar een 
hoger niveau te tillen en om extra 
kleedkamers te realiseren. Tot slot 
geeft Mees aan een echte 
Woubruggeman te zijn, die de VVW 
als een hele fijne club ervaart. “Ik 
kan de vereniging niet missen, niet 
als vrijwilliger en niet als supporter. 
Wat andere mensen met Ajax of 
Feyenoord hebben heb ik met 
Woubrugge. Ik ga ook nog steeds 
met een vast groepje naar de 
wedstrijden en dat is altijd 
beregezellig.” 

De redactie bedankt Mees hierbij 
voor het gezellige gesprek en hoopt 
dat hij nog jaren van Woubrugge 
kan genieten. 

 
 

Erelijst mr. Mees van Leersum: 
 Lid van Verdienste 
 Erelid 
 KNVB speld zilver 

Als speler: 
 3 jaar in VVW 1 

Als scheidsrechter: 
 14 jaar KNVB-scheidsrechter 
 Clubscheidsrechter VVW 

Als bestuurslid: 
 8 jaar in het bestuur (2 periodes) 
 Vice-voorzitter 
 Lid van elftalcommissie 
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Onpersoonlijk 
Naam: Arjan Dijkshoorn 
Functie bij VVW:  
Leider trainer C1/ lid van de JC 
Geboren:  
03-09-1965 in Woubrugge 
Woonplaats:  
Woubrugge 
Broers/ Zussen: 
2 broers 1 zusje 
Beste vriend:  
Brammetje 
Vriendin/Vrouw:  
Marja 
Kinderen:  
4 
Werk:  
Administratief medewerker PostNL 
Opleiding:  
LEAO / MBO Logistiek 
Hobby’s:  
Voetbal, Wielrennen, Hardlopen 
Favoriete auto:  
Seat Alhambra 
Muziek:  
U2 / Madness  
Hekel aan:  
Mensen die niet na komen wat ze 
beloven 
Geloof:  
NH niet actief 
Bewondering voor:  
Philip Cocu 
Film:  
Pirates of the Caribbean 
Tijdschriften:  
VI  
Drank: 
Amstel bier en goede Whisky 
Eten:  

Hollandse pot en Japans  
Vakantie:  
Frankrijk / Nederland 
Opwindend:  
Een leuke film  
Ambities: 
In 2015 Kampioen worden met de 
C1  
Beste eigenschap:  
Stom lullen 
Slechtste eigenschap:  
Geen 
Lijfspreuk:  
Kalmte kan je redden 
Typisch Woubrugge:  
Mogguh 
Hoogtepunt:  
Moet nog komen  
Dieptepunt:  
VVW 1 in de 4de klasse 
Wat vindt je van VVW 1:  
Team met perspectief 
Opstelling VVW 1:  
Laat ik aan de hoofd trainer over 
Verbetering VVW:  
Kantine upgrade 
Beste voetballer VVW:  
Dave de Wit 
Onderschatte voetballer VVW:  
Geen idee 
Favoriete club:  
PSV 
Beste voetballer Nederland:  
Memphis Depay 
Beste voetballer Buitenland:  
Lionel Messi 
Beste voetballer aller tijden:  
Diego Maradona 
Bondscoach:  

Guus Hiddink 
Beste trainer:  
Dick Advocaat 
Oranje:  
Wordt geen Wereld kampioen 
Opstelling oranje:  
Mag Louis van Gaal bepalen 
Kunstgras:  
Ideaal 
Hans Boer:  
Ambitieuze voorzitter 
Aad v.d Linden:  
Nieuwe Jeugdvoorzitter 
Cees van Delft:  
Prima gastheer 
Dirk v.d Horst:  
Mn beste voetbalmaat 
Arie van Duijn:  
Ambitieuze trainer / goeie vriend     
Andre Vrolijk:  
Is op zaterdag heel vroeg op de 
club        
Eldert van Luling:  
De Volendammer 
Cor Buntsma:  
Sportmasseur 
Erna v.d Meer:  
Is altijd op de club 
Ricky v.d Velde:  
Prinses achter de frituur 
Commissie Seniorenvoetbal:  
Werken hard aan de toekomst 
F-side:  
Regelen leuke feestjes 
Score:  
Leuk en informatief verenigingsblad 
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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. Ditmaal de man die de restgroep iedere donderdag een 
beetje beter probeert te laten voetballen: Hans Beck. 

Waarom ben je trainer 
geworden? 
Ongeveer 15 jaar geleden stond ik 
bij Arentina te kijken bij de training, 
van o.a. Joris, Tim enz. Ze vroeg 
mij of ik geen zin had te helpen. 
Samen met Michel van der Meer 
heb ik toen de cursus JVT gedaan 
en jaren de jeugd getraind. 
Wat is je favoriete formatie? 
1-4-3-3 Dit is voor de jeugd de 
meest te begrijpen formatie. Alle 
posities zijn bezet en je kan 
duidelijk aangeven wat er verwacht 
wordt op de verschillende posities. 
Dit kan je dan later aanpassen naar 
andere systemen, maar dat is 
voornamelijk afhankelijk van de 
kwaliteit van je spelers. 

Wat probeer je de spelers bij te 
brengen? 
In de jeugd vooral plezier maken en 
proberen hiermee een zo goed 
mogelijk resultaat. Ik heb het geluk 
gehad dat ik altijd leuke en goede 
teams heb getraind. Het is vooral 
leuk dat je een groot aantal spelers 
tegenkomt in het 1ste. 

Wat is het leukste aan het 
trainerschap? 
Proberen de spelers te laten 
nadenken over het spelletje. En ook 
plezier hebben om bezig te zijn met 
mensen die dezelfde hobby hebben 
als jij.  

Welke trainer zie je als je 
voorbeeld? 
Geen. Hoewel, bij Wassenaar 
hadden we een trainer Harry van 
Ooy, een geweldige vent die je het 
idee gaf dat je geweldig kon 
voetballen. Helaas was het een 
militair die het leuk vond om je over 
ruiterpaden te laten rennen. Hij had 
ook leuke oefenstof. Helaas is de 
man veel te vroeg overleden. 

Hoe bereid je een training 
voor? 
In de jeugd had ik vaak een 
papiertje met wat oefeningen. Nu 
bij de restgroep doe ik het uit mijn 
hoofd. Samen met Danny Schijf 
verdelen we de oefeningen een 
afronden op de goal en de ander 
een positiespel of partij vorm. Arie 
heeft altijd alles netjes op papier en 
soms pikken we daar een oefening 

van. Het is nooit duidelijk hoeveel 
er zijn om te trainen en je hebt 
geen vast team. 

Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 
Kampioen met de B1 

Wat is je ambitie als trainer 
verder? 
Nog 1 of 2 jaar de restgroep 
trainen. Dan is het wel leuk 
geweest. 

Wat zou je de jeugd mee willen 
geven? 
Ik zou eigenlijk de vele vrijwillige 
trainers wat mee willen geven, en 
vooral bij de  jongste jeugd. Niet 
zelf mee gaan voetballen en 
proberen de kinderen met plezier te 
laten voetballen. En belangrijk bij 
de B en A: kijken of je een leuk 
buitenlands toernooi kan spelen. Dit 
geef ik meer mee aan de jeugd 
commissie. Ik ben zelf met de 
jongens naar Duitsland geweest en 
dat was een geweldige ervaring. 

Tennissen in de zomer 
Het begint weer heerlijk weer te worden en dat betekent dat het voetbalseizoen bijna voorbij is. Hoe 
zorg je er nou voor dat je topfit blijft voor het nieuwe seizoen? Speciaal hiervoor heeft Tennisvereniging 
Woubrugge het zomerlidmaatschap geïntroduceerd. Voor slechts € 25,- kun je de maanden juli en 
augustus alle dagen van de week onbeperkt tennissen bij de tennisvereniging. In de zomermaanden is 
het clubgebouw eigenlijk dicht, maar mede vanwege deze actie is in de maanden juli en augustus elke 
donderdagavond onze zomerbar en terras open. Een soort trainingsavond dus, maar dan op de 
tennisclub. Opgeven kan via: ledenadministratie@tvwoubrugge.nl. Wie weet wil je tennislid blijven. Tot 
en met 25 jaar kost een volledig lidmaatschap slechts € 75,-.  

Als je nog twijfelt is deelname aan 
het beruchte Smash it toernooi 
misschien een goeie eerste stap. Op 
donderdag 29 mei 
(Hemelvaartsdag) is er weer een 
Smash it toernooi, terug van 
weggeweest. Een populair 
tennistoernooi waar je niet voor 

hoeft te kunnen tennissen en geen 
lid hoeft te zijn. In het verleden 
hebben altijd veel voetballers hier 
aan mee gedaan. Vanaf de middag 
samen tennissen, wat biertjes 
drinken en ’s avonds een gezellig 
feest. Opgeven kan in tweetallen 
via: smashit2014@hotmail.com. 

Misschien een leuke afsluiting van 
het seizoen samen met je elftal? 
Wij hopen jullie op de tennisbaan te 
zien. Misschien al bij het Smash it 
toernooi! 

Laurens Cramer, 
Namens bestuur T.V. Woubrugge



Piet Kroone
Weegbree 3

2481 CA Woubrugge
06 102 20 226
0172 411 825

piet.kroone@gmail.com

Schilder

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

Uw eigen publicatie maken?

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

Wij verzorgen nieuwsbrieven,  
sponsored magazines, websites, 
(jubileum)boeken, persberichten, 
advertenties, folders en mailings.  
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HOOGENDOORN
Kerkweg 30 - 32, Woubrugge
Telefoon 0172 - 518553
Fax 0172 - 519127

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

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?

van der post assurantiën H. de Boerstraat 33
 2481 XW  Woubrugge

 t. 0172 519720
 f. 0172 518314
 m. 06 55891440

 ALLE VERZEKERINGEN

 HET VERZEKERINGSKANTOOR BIJ U OM DE HOEK

   Adviesbureau op het gebied 
van assurantiën.
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Score geeft de bal aan… 
De eerste indruk is de belangrijkste word er wel is gezegd. Dat geldt voor mensen, maar 
helemaal voor verenigingen, als je rond kijkt op de vereniging ziet alles er piekfijn verzorgt uit. 
De man die vandaag door de score in het zonnetje gezet word heeft aan alles wat je ziet 
meegewerkt. Maar misschien nog wel belangrijker hij onderhoudt het ook nog is, van de 
gebouwen tot de velden deze meneer doet het allemaal. Daarom in deze editie 
geeft de SCORE de bal aan André Vrolijk. Voor vele een bekend gezicht op de 
voetbal en afkomstig van een gerenommeerde VVW-familie

André begon al op 6 jarige leeftijd 
bij de F’jes van Woubrugge, waarna 
hij alle selectie elftallen tot de A1 af 
werkte. Op 18 jarige leeftijd kwam 
er een einde aan zijn 
voetbalcarrière. André ging in de 
dienst en raakte daar dusdanig 
geblesseerd aan zijn enkel dat aan 
zijn diensttijd en daarop volgend 
zijn voetbalcarrière abrupt een 
einde kwam. “Ik heb later nog wel 
geprobeerd te voetballen in het 3de 
en 4de elftal van Woubrugge, maar 
ik ben nooit meer volledig herstelt”. 
Andre kijkt enigszins weemoedig en 
vervolgt: ”Ik speelde immers in een 
goed lichting met onder andere Cor 
Brunt en Danny Schijf en wie weet 
wat er nog meer ingezeten had.” Na 
zijn voetbalcarrière wilde André nog 
steeds actief blijven bij de 
vereniging en heeft hij een tijd 
jeugdtrainingen gegeven en is hij 
leider geweest van zowel het eerste 
als het tweede elftal van 
Woubrugge. 

Ook al ligt zijn sportieve carrière al 
weer een tijdje achter hem, helpt 
André de club nu nog steeds een 
‘handje’. Eerst voor drie seizoenen 
in een bestuurlijke rol onder de  

noemer onderhoud, maar gelukkig 
voor de club is het hier niet 
bijgebleven. André verzorgd nu al 
12 jaar voor onze velden en 
groensingels. Vele onder ons zullen 
er niet bij stil staan wat dit allemaal 
met zich mee brengt. “Voor het 
onderhoud van de velden is veel 
kennis en tijd nodig” zegt een trotse 
André. Hij vervolgt: “Ik zorg steeds 
dat ik bekend ben met de nieuwste 
inzichten en ontwikkelingen door 
cursussen, grasdagen en lezingen 
te bezoeken”. De velden worden 
periodiek bemonsterd en 
geanalyseerd in het lab, waarna 
André met de uitgekomen uitslagen 
een passend beleid vormt, om zo de 
kwaliteit van onze velden te 
waarborgen. Daarnaast is hij de 
vertegenwoordiger van  VVW bij de 
Stichting Beheer Gemeentelijk 
Buitensport-accommodatie (SBGB) 
waar hij gezamenlijk met de andere 
vertegenwoordigers tot een plan en 
beleidsvorming komen betreft 
groenvoorziening van de 
voetbalclubs. 

Op de vraag waarom André zich 
zoveel inzet voor de voetbalclub 
antwoorde hij net zoals vele “Mijn 
cluppie, mijn dorp, ik ben hier 

opgegroeid en alles 
wat we bereikt 
hebben, hebben we 
samen bereikt”. De 
samenhorigheid 
binnen de club is 
echt heel bijzonder 
volgens André.  
Maar liefst 150 
vrijwilligers houden 
de club op de been. 
Bij goede tijden en slechte tijden 
zijn we er allemaal voor elkaar en 
dat maakt v.v. Woubrugge zo 
bijzonder.  
Wat volgens André beter kan is het 
jeugdplan, er zijn genoeg 
mogelijkheden om de 
jeugdopleiding te verbeteren en 
daarmee het niveau van 
vvWoubrugge op te schroeven. Er is 
in elk geval kennis genoeg op de 
club om dit te realiseren en als dat 
daarmee niet lukt moeten we 
misschien investeren in trainers 
en/of in de accommodatie om dit 
plan wel te realiseren. Gelukkig zijn 
er ondertussen plannen om hier 
vanaf volgend jaar ook wat mee te 
doen. “Zo gaat de club er steeds 
verder op vooruit” 
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Henny van den Berg toernooi 
Dit toernooi dient als herinnering aan de op 26 september 2005 plotseling overleden 
fantastische voorzitter Henny van den Berg. De voorbereidingen voor het toernooi op de laatste 
zaterdag van de basisschoolvakantie, dit jaar op zaterdag 30 augustus, zijn grotendeels al 
afgerond. In navolging van het toernooi in 2013 zijn weer zeventallen uitgenodigd.  

Dit keer nemen de volgende teams 
deel aan het openingstoernooi van 
het seizoen 2014/2015: Alkmania, 
Alphen, Alphense Boys, ARC, 
Hazerswoudse Boys, Kickers ‘69, 
Koudekerk, Leiden, Lugdunum, 
MMO, Quick Boys, RCL 1, RCL 2, 
SIVEO, Sportief, Woubrugge, 
Zandvoort 1 en Zandvoort 2. Niet 
eerder hebben zoveel teams op dit 
toernooi acte de présence gegeven. 

Deelnemers zijn vroegere 
selectiespelers van 40 jaar of ouder. 
De wedstrijdduur is 2 x 12,5 
minuten met wisseling van 
speelhelft, maar zonder pauze. Er 
mag doorlopend worden gewisseld.  
Elk van de drie velden wordt in 
twee deelvelden gesplitst, zodat er 
zes teams tegelijk kunnen spelen. 
Om de wedstrijden in goede banen 
te leiden hebben de volgende twaalf 
scheidsrechters hun medewerking 

toegezegd: Ruud Augustien, Nico 
Groen in ‘t Wout, Martien Hendrix, 
Henk de Jong, Albert Kamping, Jan 
Kranenburg, Peter Lit, Bert Rietveld, 
Theo van Rossenberg, Giel 
Schildmeijer, Hans Steenbergen en 
Tiko Verwoerd. Jan Kranenburg is 
de coördinatorscheidsrechter.  

Het concept speelschema is al 
gereed. RCL zal het niet 
gemakkelijk krijgen om de grote 
wisselbeker, in 2006 geschonken 
door Bert Moleman, te behouden. 
Carina en Ria hebben toegezegd 
een verloting met veel leuke prijzen 
te organiseren. Het toernooi start 
om 9:30 uur en omstreeks 14:45 
uur is de prijsuitreiking. Ook op 
deze negende editie zorgt Bert 
Moleman weer voor de prachtige 
bekers en de bijzondere trofeeën 
voor de topscorer en de minst 

gepasseerde keeper van dit 
toernooi.  

Op deze officiële opening van het 
seizoen zal het aan sfeer zeker niet 
ontbreken, mede door gezellige 
livemuziek in de namiddag (en niet 
te vergeten de geserveerde hapjes). 
De toernooicommissie hoopt dan 
ook dat het ‘volle bak’ wordt op 
Sportpark Bateweg Noord, al was 
het alleen maar om de vroegere 
coryfeeën weer eens in actie te 
zien. Het zal zeker druk worden 
voor onze mensen achter de bar, 
maar hopelijk niet voor onze EHBO-
man Jan Verhoef. De Henny van 
den Berg toernooicommissie bestaat 
uit de volgende personen: Sylvia 
Hinderks, Susanne Thiels, Ruben 
van Dijk, Eldert van Lüling, Mark de 
Vlaming en Cees Wijhenke. Tot 
zaterdag 30 augustus

Klaverjassen 
Vanaf januari 1968 (!) organiseren Jan en Gré Vos tijdens het ‘winterseizoen’ op de 
dinsdagavond om de week voor jong en oud hun befaamde klaverjasavonden. Weliswaar zijn er 
mooie prijzen te verdienen, maar de gezelligheid staat voorop. Het seizoen 2013/2014 is alweer 
bijna ten einde. De laatste avond van dit seizoen is op dinsdag 8 april. Hieronder de uitslagen 
van de laatste twee keer.  

11 maart: 
1. Dirk Wittebol met 5389 punten
2. Cor Brunt met 5234 punten
3. Rien Terhorst met 4985 punten
4. Piet Verlooy met 4786 punten
5. An Nisters met 4746 punten
De poedelprijs was voor Ben 
Kellerman met 3468 punten. 

25 maart: 
1. Dirk Wittebol met 5337 punten
2. Lia Uithol met 5328 punten

3. Dirk Uithol met 5203 punten
4. Cees Kroon met 5126 punten
5. Cor Brunt met 5113 punten
De poedelprijs ging dit keer naar 
Kesting met 3428 punten.  

De totaalstand  na 11 ronden is: 
1. Piet Verlooy met 52254 punten
2. Cees Kroon met 51593 punten
3. Gré Vos met 51227 punten
4. Willem Jacobi met 51130 punten
5. Klaas Koster met 51090 punten

De eerstvolgende en laatste 
klaverjasavond is dus op dinsdag 8 
april, aanvang 20:00 uur. Deze 
avond zal in het teken staan van 
het naderende Paasfeest. Eind 
september start het nieuwe 
klaverjasseizoen.  

Het contactadres is: 
Familie J.Vos,  
H. de Boerstraat 24,  
telefoon 0172-518624. 
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5. An Nisters met 4746 punten
De poedelprijs was voor Ben 
Kellerman met 3468 punten. 

25 maart: 
1. Dirk Wittebol met 5337 punten
2. Lia Uithol met 5328 punten

3. Dirk Uithol met 5203 punten
4. Cees Kroon met 5126 punten
5. Cor Brunt met 5113 punten
De poedelprijs ging dit keer naar 
Kesting met 3428 punten.  

De totaalstand  na 11 ronden is: 
1. Piet Verlooy met 52254 punten
2. Cees Kroon met 51593 punten
3. Gré Vos met 51227 punten
4. Willem Jacobi met 51130 punten
5. Klaas Koster met 51090 punten

De eerstvolgende en laatste 
klaverjasavond is dus op dinsdag 8 
april, aanvang 20:00 uur. Deze 
avond zal in het teken staan van 
het naderende Paasfeest. Eind 
september start het nieuwe 
klaverjasseizoen.  

Het contactadres is: 
Familie J.Vos,  
H. de Boerstraat 24,  
telefoon 0172-518624. 
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De Blauwe Zeelt 
Vrijdagavond 14 maart 2014 werd de leden vergadering gehouden in de kantine van de V.V.W. 
De opkomst was goed er waren 3 afwezigen met kennisgeving, in de elk jaar weer goed 
bezochte vergadering met enthousiaste leden is het fijn om met elkaar de zaken die de visclub 
aangaan te bespreken.  
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teksten van de wedstrijden in 2013. 
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correcte wijze beheren van de 
penningen. De wedstrijd kalender 
2014 die in concept aan de leden 
werd overhandigd is met een paar 
kleine aanpassingen aangenomen 
en zo is er naar een ieders zin en 
tevredenheid een mooi 
wedstrijdprogramma samengesteld. 
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voorzitter van de V.V.W. dhr.  Hans 
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jaar achter elkaar wat inhoudt dat 
hij de wisselbeker blijvend mag 
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brasem, met een lengte van 55 cm, 
ging naar Ron v.d Spek. De 
grootste voorn vangst, met een 
lengte met van 33 cm, was voor 
Flip Landwaart. Tot slot werd ook 
een prijs uitgereikt voor de visser 
met het grootste vangstgewicht, 
deze was ook voor Ron v.d. Spek in 
totaal wist hij 91.717 gram vis te 
verschalken in 2013, een mooi 
resultaat. Als dank voor het gebruik 
van de kantine deze avond mocht 
Hans Boer een bal in ontvangst 
nemen die in voor overleg met 
Andre Vrolijk is bestemd voor de 
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gaan wij met de visclub ”De Blauwe 
Zeelt” in de toekomst verder, het is 
al enige jaren een feit de visclub 
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leden worden ouder en haken af op 
een zekere leeftijd. Er is jong bloed 
nodig om het voortbestaan van de 
visclub te kunnen garanderen. Er 

zijn goede discussies gehouden en 
is er een werkgroepje opgestaan 
die met elkaar een onderzoek naar 
aanpassing in het beleid zullen gaan 
doen om zo te proberen een groter 
aantal vissende leden te kunnen 
verwerven. Het bestuur wenst deze 
mannen succes en ziet met hoge 
verwachtingen de uit komsten te 
gemoet. 
Ook zijn er natuurlijk meerdere 
mogelijkheden om leden te 
verwerven, een ieder die hiervoor 
een idee heeft of zelf lid wilt 
worden is van harte welkom. Na de 
rondvraag sluit de vergadering met 
een bedankje aan Ricky voor het 
beheren de bar en Hans Boer voor 
het aanwezig zijn in de vergadering 
en het uitreiken van de prijzen van 
2013. Het visseizoen start 12 april 
2014 met een wedstrijd in Noord 
Holland plaats Spijkerboor een 
mooie locatie. 

Het bestuur bedankt alle leden voor 
hun aanwezigheid en positieve 
inbreng en wenst een ieder een 
heel fijn en gezond visseizoen voor 
2014. 
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Het grote zaalverhaal 
Er zijn diverse sprookjes en stripverhalen waar ze in voor komen, drielingen. Zo bestaan er 
verhalen over de neefjes van Donald Duck (Kwik, Kwek en Kwak) en het sprookje met de wolf 
en de drie biggetjes (Knir, Knar en Knor). Woubrugge heeft sinds een paar jaar een eigen 
eeneiige sprookjesdrieling: Tim, Bob en Kamaran. 

Het was op een donkere dag in 
september, het jaar 1981, dat er in 
Alphen aan de Rijn iets bijzonders 
gebeurde, iets wat sinds de 
geboorte van Cruijff niet meer was 
voorgekomen: een voetbalwonder 
werd geboren. Met grootse 
zorgvuldigheid werd dit verborgen 
gehouden voor de grote boze 
buitenwereld, want de eerste jaren 
is zelfs zo’n drieling natuurlijk 
hartstikke kwetsbaar. De opvoeding 
was hard, maar eerlijk en de 
jongens werden al vroeg 
klaargestoomd voor hun taak: het 
redden van Woubrugge.  

Nu denkt u natuurlijk “Woubrugge 
heeft toch geen vijanden?” en dat 
klopt ook als een bus, tenminste, 
niet in het dagelijks leven. Maar als 
u zich in de wondere wereld van het 
zaalvoetbal begeeft ziet u snel 
genoeg dat dit een heuse 
onderwereld is en dat hier keiharde 
vetes worden uitgevochten. 

Na jaren van trainen en 
voorbereiden was het zover, de 
volwassen geworden Tim, Bob en 
Kamaran waren klaar voor 
Woubrugge. Het zou natuurlijk 
teveel opvallen als zij direct alle 
zaalproblemen kwamen oplossen, 
dus ze moesten met een list 
binnengesmokkeld worden. De 

grote meester John had een goed 
idee, richtte een zaalvoetbalteam bij 
VVW op en nam twee van de drie 
jongens mee in dat team. “En die 
derde dan?” denkt u. Het zou 
argwaan wekken om direct met drie 
helden in spe aan te komen zetten. 
Kamaran werd in eerste instantie 
dus nog even thuis gehouden, waar 
hij rustig verder kon trainen. 

Dit plan werkte uitstekend en 
zonder dat iemand het door had 
drongen de jongens door tot de 
harde kern van de Woubrugse 
zaalvoetballers. Tim en Bob leerden 
snel en hadden binnen de kortste 
keren door hoe de verhoudingen 
lagen. Dit laatste werd vooral na de 
wedstrijd aan de bar onderzocht, de 
uitgelezen plek voor zaalvoetballers 
om hun plannen kenbaar te maken.  

Toen de tijd rijp was werd Kamaran 
er ook langzaamaan bijgehaald en 
het trio was weer compleet, tijd 
voor John om ze los te laten dus. 
Het team werd opgeheven en de 
drieling was klaar om de 
Woubrugse teams te redden. Alle 
aanvoerders van Woubrugse 
zaalvoetbalteams hebben inmiddels 
het noodnummer in hun telefoon 
staan en wanneer zij iemand tekort 
komen wordt dit nummer direct 
ingetoetst. Het meest recente 

voorbeeld is dat Zaal 2 tegen 
Watergras moest aantreden. Dit zou 
een hele lastige uitwedstrijd 
worden, zeker toen aanvoerder Aad 
nog een paar afmeldingen kreeg. 
Gelukkig kon hij een beroep doen 
op de drieling en zonder enige 
moeite werden de Goudanezen aan 
de kant geblazen, met liefst 7-3. 

Het huidige seizoen worden de 
helden voornamelijk ingehuurd door 
Zaalsa, omdat de mannen naast het 
voetballen nog een andere kwaliteit 
tot in de puntjes beheersen. Zij 
hebben het ‘spelen’ van de derde 
helft namelijk tot een kunst 
verheven en zijn met name goed in 
het onderdeel ‘slap ouwehoeren’. 

Het kan niet anders dan dat u al 
van deze mannen gehoord hebt, 
maar het is ook zeker aan te raden 
om ze een keer in het echt aan het 
werk te zien. Omdat het 
superhelden zijn hebben ze 
natuurlijk geen vast programma, 
maar als u gewoon een keertje op 
een woensdagavond naar de 
Woubrugse sporthal komt, is de 
kans groot dat u ze treft. Wees wel 
gewaarschuwd, als u ze eenmaal 
heeft gezien kunt u niet meer 
zonder ze! 

R. Grimm 

De redactie zoekt uit! 
Heb jij een brandende vraag over v.v. Woubrugge? 
Stuur dan een e-mail naar scorevvw@hotmail.com en wij zoeken het voor je uit
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Sponsorcommissie 
De voetbalvereniging biedt bedrijven en particulieren diverse mogelijkheden voor sponsoring: 
een reclamebord langs het hoofdveld, advertenties op de website of in de Score, het sponsoren 
van een elftal tot het schenken van een wedstrijdbal.  

Maar Woubrugge gaat verder. We 
zijn een club met sportieve 
ambities, voor zowel prestatief als 
recreatief voetbal. We willen met 
het 1e naar de 3e klasse, een goede 
jeugdopleiding, leuke toernooien of 
spelen tegen bijzondere 
tegenstanders en bovenal minder 
uitval bij de junioren. Daarom gaan 
we veel meer inzetten op 
ontwikkeling en plezier in lagere 
jeugdelftallen. Om die ambities te 
kunnen verwezenlijken zijn naast 
een goede technische staf, een 
gemotiveerd kader en enthousiaste 
leden voldoende financiële middelen 
nodig.  

Samen met contributies, bar en oud 
papier is de sponsoring een 
essentiële levensader voor onze 

club. Daarvoor is bij Woubrugge de 
Sponsorcommissie actief. De 
commissie is dit seizoen nieuw 
leven is ingeblazen met het 
opstellen van een sponsorplan. Zij 
spant zich in om structureel 
(financiële) middelen voor de 
vereniging binnen te halen door een 
aantrekkelijk klimaat voor de 
sponsors te creëren. Het liefst 
gericht op een langdurige relatie 
waar alle betrokkenen voordeel aan 
hebben. Het is leuk werk, want we 
drijven al jaren op trouwe sponsors 
en we hechten veel waarde aan die 
goede relaties.  

Om nog beter te kunnen inspelen 
op de veranderende wereld en 
sponsoring meer te koppelen aan 
beleid en het voetbalplan zoeken 

we minimaal twee nieuwe 
commissieleden. Mede om de 
verschillende taken te spreiden, 
zodat jij er als commissielid niet 
alleen voor staat en de 
tijdbesteding niet knelt met jouw 
andere verplichtingen. Dus schroom 
niet en neem contact op met Dick 
van der Post, Marja Dijkshoorn of 
het Bestuur. Je hoeft niet gelijk ja 
te zegge,n maar een gesprek helpt 
altijd om een beter inzicht te krijgen 
en na te gaan wat het precies 
inhoudt.  

Dick: dvanderpostvvw@hotmail.com 
Marja: armar@casema.nl 
Bestuur: info@vvwoubrugge.nl 
Voorzitter: hansboer@casema.nl 

De Sponsorcommissie!

Jaarplanner Woubrugge 2014 
Zaterdag 12-apr 2014 Leidsche middag F-side 
Woensdag 17-apr 2014 4x4 toernooi E en F 
Maandag 21-apr 2014 Digo Paastoernooi 
Zaterdag 26-apr 2014 Inhaal/Beker 
Zaterdag 26-apr 2014 Koningsdag 
Zaterdag 10-mei 2014 Laatste speeldag competitie 
Donderdag 15-mei 2014 Laatste trainingsdag senioren 
Zaterdag 17-mei 2014 Nacompetitie Woubrugge 1 
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 
Donderdag 29-mei 2014 Hemelvaartsdag 
Zaterdag 31-mei 2014 F-side-toernooi 
Maandag 2-jun 2014 Grasvelden 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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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  - 06-31949033 
Keepercoördinator  Mathijs Rietveld, Witte Klaver 86, 2481 CL Woubrugge      06-51175378 
Scheidsrechtercoördinator Eldert van Luling, Javastraat 38, 2405 CS Alphen a/d Rijn 0172-493412  -  06-20155182 
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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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  

HOLLAND WEST MAKELAARDIJ
ar • zeventig jaar • zev

www.hollandwest.nl • T. 0172 - 49 16 46

Prins Hendrikstraat 224 • 2405 AP Alphen aan den Rijn • Postbus 200 • 2400 AE Alphen aan den Rijn

T.  0 1 7 2  -  4 9  1 6  4 6  •  F.  0 1 7 2  -  4 7  6 8  0 5  •  M .  i n f o @ h o l l a n d w e s t . n l  •  w w w. h o l l a n d w e s t . n l

U kunt beter
ons bellen 

als u een huis
van binnen 

wilt zien!

UW AANKOOP ADVISEURS



Dichterbij dan u denkt...
Teelmanstraat 3, Aalsmeer • Tel.: 0297 - 32 43 20 • auto_maas@seat.nl • www.AuTomAAs.nl
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J E U G D S C O R E
Colofon 
JeugdScore is een onderdeel van Score 
en is de officiële jeugdrubriek van de 
V.V. Woubrugge. 

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

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

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

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

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

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

Tweedehands voetbalspullen 
Gebruikte voetbalspullen kunnen NIET 
meer gebracht of gehaald worden bij  
Harry van der Weiden. Mocht u dit 
voortaan willen regelen, geef dit dan 
door bij de Jeugdcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook willen wij jeugdleden meer 
kunnen bieden zodat zij in de lagere 
leeftijden niet hoeven te kiezen voor 
clubs uit de regio, of in de hogere 
leeftijden besluiten om te stoppen 
omdat ze andere dingen leuker 
vinden. Daarmee hopen we de 
doorstroming naar de 
seniorenselectie te verbeteren zodat 
ook het eerste en tweede op een 
hoger niveau kunnen gaan spelen. 

Dat houdt in dat er geïnvesteerd 
moet worden in onze jeugdspelers, 
jeugdleiders en trainers. En dat gaat 
ook gebeuren. Ik wil hiervoor Hans 
Boer een groot compliment geven. 
Hij heeft vanaf het begin van zijn 
voorzitterschap laten merken hoe 
belangrijk hij de jeugd vindt en dat 
wordt nu ook omgezet in daden. In 
samenspraak met Hans, de 
technische commissie, de 
seniorencommissie en de 
jeugdcommissie is een nieuwe 
structuur neergezet waarbij enkele 
functies met taken zijn omschreven.  

Inmiddels zijn er enkele personen 
gevonden die deze functies gaan 
invullen. Om te beginnen is Chris 
Hoogeweij aangesteld als Technisch 
Jeugd Coördinator. Hij zal zich gaan 
bezig houden met alle technische 
zaken die betrekking hebben op de 
jeugd van onze vereniging. Zijn 
eerste focus ligt bij de onderbouw 
(D, E en F) en binnenkort staan er 
gesprekken gepland om nadere 
invulling te geven aan de verdeling 
van de taken voor de training en 
begeleiding van de teams in deze 
leeftijdscategorieën 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard is Chris ook betrokken bij 
de ontwikkeling van de A, B en C 
jeugd. Daarbij zal hij ondersteund 
worden door 2 trainers. Het contract 
met Willem van Vegten is verlengd. 
Willem wordt trainer van de B1 (2 
keer) en van de C1 (1 keer). Ook is 
hij coach van de B1 bij alle 
wedstrijden die zij gaan spelen. 
Momenteel zijn de 
sollicitatiegesprekken gaande met 
een kandidaat voor trainer van de A1 
(2 keer) en assistent trainer bij het 
1e (1 keer). Deze kandidaat wordt 
ook coach van de A1 en het elftal 
voor spelers onder 23 jaar bij alle 
wedstrijden die deze elftallen gaan 
spelen. 

We zijn op de goede weg en hopen 
dat dit al snel tot betere resultaten 
gaat leiden.  

Dit jaar zien we dat het beste 
resultaat dat behaald kan worden, 
namelijk kampioen worden, nog 
mogelijk is voor de A1, D1, E2 en de 
E4. Dus jongens nog even een paar 
wedstrijden goed je best doen en 
dan kan er misschien een feestje 
gevierd worden. 

Voor de jeugdcommissie staan de 
komende weken in het teken van 
allerlei activiteiten. Samen met vele 
vrijwilligers zijn de voorbereidingen 
in gang van de thuistoernooien voor 
de A tot en met D jeugd, het 
kampweekend voor de C en D, het 
uitje voor de E en F en de chill-
avond voor de A en B. Er wordt op 
23 april om 19.00 uur door de C1, 
aangevuld met B spelers, een 
wedstrijd gespeeld tegen een Engels 

Van de Jeugdcommissie 
In mijn vorige artikel in score 3 van dit seizoen heb ik al aangegeven welke 
doelstellingen we hebben voor onze jeugd, maar ik herhaal ze nog graag een 
keer. We willen het niveau omhoog halen en we willen dat de resultaten 
beter worden. Dit met als absolute voorwaarde “plezier in het spel en met 
elkaar”. Op dit moment zijn de E1, C1 en B1 de hoogst spelende jeugdteams, 
zij spelen in de derde klasse. Het doel is om alle 1e teams per 
leeftijdscategorie minimaal 3e klasse te laten spelen, maar liefst nog een 
klasse hoger. 
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Nationaal Jeugd Elftal. En zo zijn er 
nog wel meer leuke activiteiten op 
komst. Dus let goed op de agenda 
en zorg dat je niks mist! 

Tenslotte wil ik nog de spelers en 
andere betrokkenen bij de jeugd die 
de laatste tijd te maken hebben 
gehad met slecht nieuws sterkte  

wensen. Ik noem geen namen, 
maar de betrokkenen weten zelf 
wel wie ik bedoel. 

Aad 

De F1 en het mysterie van de 
gestolen overwinning 
Hier volgt een relaas van de spannende gebeurtenissen van de f1, met nu het achtste deel in 
de reeks: Het mysterie van de gestolen overwinning. 

Voor diegene die de eerste zeven 
delen gemist hebben, volgt hier een 
kleine samenvatting van dit 
hartverscheurende heldenepos. In 
deel één lazen we hoe Noah voor 
de maandagavond training de 
ingang van een geheime gang vond 
onder de omgewaaide nieuwe dug-
outs van veld 1. Gevolgd door de 
andere F1 spelers trok hij de 
duistere gang in en kwam in een 
middeleeuws gangenstelsel terecht, 
waarin ze uiteindelijk uitkwamen in 
een diepe ondergrondse grot. Daar 
kwam voor het eerst 'De Schim' ten 
tonele, die in de donkere grot Jens 
ontvoerde uit de groep. 

In deel twee lezen we dat onder 
leiding van Karel, Jens heldhaftig 
werd bevrijd uit de klauwen van 'De 
Schim'. In een wilde achtervolging, 
waarbij 'De Schim' zijn bloedhonden 
achter de rennende F1 spelers aan 
jaagt, weet Jim een luik te vinden in 
een door de schaduw verstopte 
zijgang. Na een steile afdaling langs 
een gammele trap komen de F1'ers 
in de schatkamer van de stichter 
van Woubrugge: Wout van Brughe, 
de gevreesde groene ridder uit de 
middeleeuwen. 

Deel drie begint in de schatkamer 
diep onder de grond, waar tussen 
alle gouden munten en zilveren 
borden een klein houten kistje 
staat. Als Thom het kistje opent, 
komt er een klein mannetje uit met 
een haakneus en paars piekhaar. 
Het mannetje blijkt eeuwenlang 
door 'De Schim' gevangen te zijn 
gehouden in het kistje en is dolblij 
dat hij eruit mag. Het mannetje 
blijkt Sjappie te heten en beschikt 
over een bijzondere gave (die in 

deel vijf op miraculeuze wijze wordt 
onthuld). In de tussentijd vindt 
Oskar tussen alle schatten een fel 
blinkend zwaard die half in de 
grond steekt. Met de hulp van Jim 
trekken de beide F1 spelers met 
vereende krachten het zwaard uit 
de grond, waarbij ze een 
ondergronds mechanisme in 
werking stellen, die een luik naar 
het woeste water van de Wetering 
opent. In een grote golf spoelen de 
helden met Sjappie, door het 
ondergronds gangenstelsel waarbij 
ze uiteindelijk hoestend en 
proestend belanden in een 
ondergronds meer. 

In deel vier weten de F1 helden een 
klein eiland in het midden van het 
meer te bereiken, waar ze een 
stenen hut vinden met een rokende 
schoorsteen. Als Pieter voorzichtig 
op de deur klopt wordt hij door 
twee harig handen naar binnen 
getrokken en verdwijnt het stenen 
huisje razendsnel in de kleigrond 
van het eiland. Christiaan weet op 
het allerlaatste moment een 
uitstekende dakpan te grijpen en 
vasthoudend aan elkaars voeten 
verdwijnen ze alle acht in de 
zompige grond. Binnen tien 
seconden ploft het stenen huisje 
neer in een bosrijke omgeving 
omringd door honderden dichte 
dennenbomen. De F1 spelers 
buitelen over elkaar heen op de 
zachte mosgrond, maar niemand 
lijkt gewond. Na een ingenieus plan 
weten ze Pieter uit het stenen 
huisje en de klauwen van de harige 
handen te bevrijden en ontsnappen 
ze in het dichte dennenbos. 

In deel vijf onthult Sjappie zijn 
bijzondere gave, als de F1 in een 
netelige situatie belandt in een 
doolhof vol stekelige dorenstruiken. 
Briesende paarden bereden door 
witte geesten, denderen door het 
doolhof op zoek naar de F1 spelers. 
Het is Boris die per ongeluk de 
haakneus van Sjappie raakt, die 
daarbij uitgroeit tot een vijf meter 
lange reus met paars piekhaar. 
Sjappie verjaagd de briesende 
paarden en witte geesten en leidt 
de F1 helden uit het gevaarlijke 
doolhof, waarna hij spoorloos 
verdwijnt. 

In deel zes komt 'De Schim' weer 
op het pad van de F1 en jaagt hij 
hun een oud kasteel in, dat 
verborgen ligt op de grens van 
Woubrugge en Hoogmade. Het 
kasteel is eens in de honderd jaar 
zichtbaar als alle planeten van ons 
zonnestelsel om precies 24.00 uur 
in één rechte lijn staan met de zon. 
In de kerkers van het kasteel vindt 
Karel een roestige sleutel, die in het 
slot van een klein ijzeren deurtje 
past. De deur brengt onze helden 
naar een vergeten keuken van het 
kasteel. Tussen alle potten en 
pannen glijdt de slijmerige bewaker 
van het kasteel richting Jim. Door 
een duw van Jens weet Jim de 
gladde bewaker te ontwijken en 
vluchten de mannen de keuken uit 
richting de buiten opkomende zon. 
In alle paniek blijft Oskar achter een 
stoel haken en weet hij niet op tijd 
buiten te komen. Na een heldhaftig 
gevecht met de glijdende bewaker 
komt Oskar als winnaar uit de strijd 
en sprint hij de andere F1'ers 
achterna. 
Het zevende deel in de reeks: De 
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Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
Schilderwerken Watersportwinkel

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

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

echte bakker
arnold blok

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

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

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

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

Tu inde rsweg  2  • 2 4 8 1  K K  Wo u b r u g g e  • Te l .  0 1 7 2  -  5 1 8 1 3 1  • F a x  0 1 7 2  -  5 1 7 6 8 016 

Nationaal Jeugd Elftal. En zo zijn er 
nog wel meer leuke activiteiten op 
komst. Dus let goed op de agenda 
en zorg dat je niks mist! 

Tenslotte wil ik nog de spelers en 
andere betrokkenen bij de jeugd die 
de laatste tijd te maken hebben 
gehad met slecht nieuws sterkte  

wensen. Ik noem geen namen, 
maar de betrokkenen weten zelf 
wel wie ik bedoel. 

Aad 

De F1 en het mysterie van de 
gestolen overwinning 
Hier volgt een relaas van de spannende gebeurtenissen van de f1, met nu het achtste deel in 
de reeks: Het mysterie van de gestolen overwinning. 

Voor diegene die de eerste zeven 
delen gemist hebben, volgt hier een 
kleine samenvatting van dit 
hartverscheurende heldenepos. In 
deel één lazen we hoe Noah voor 
de maandagavond training de 
ingang van een geheime gang vond 
onder de omgewaaide nieuwe dug-
outs van veld 1. Gevolgd door de 
andere F1 spelers trok hij de 
duistere gang in en kwam in een 
middeleeuws gangenstelsel terecht, 
waarin ze uiteindelijk uitkwamen in 
een diepe ondergrondse grot. Daar 
kwam voor het eerst 'De Schim' ten 
tonele, die in de donkere grot Jens 
ontvoerde uit de groep. 

In deel twee lezen we dat onder 
leiding van Karel, Jens heldhaftig 
werd bevrijd uit de klauwen van 'De 
Schim'. In een wilde achtervolging, 
waarbij 'De Schim' zijn bloedhonden 
achter de rennende F1 spelers aan 
jaagt, weet Jim een luik te vinden in 
een door de schaduw verstopte 
zijgang. Na een steile afdaling langs 
een gammele trap komen de F1'ers 
in de schatkamer van de stichter 
van Woubrugge: Wout van Brughe, 
de gevreesde groene ridder uit de 
middeleeuwen. 

Deel drie begint in de schatkamer 
diep onder de grond, waar tussen 
alle gouden munten en zilveren 
borden een klein houten kistje 
staat. Als Thom het kistje opent, 
komt er een klein mannetje uit met 
een haakneus en paars piekhaar. 
Het mannetje blijkt eeuwenlang 
door 'De Schim' gevangen te zijn 
gehouden in het kistje en is dolblij 
dat hij eruit mag. Het mannetje 
blijkt Sjappie te heten en beschikt 
over een bijzondere gave (die in 

deel vijf op miraculeuze wijze wordt 
onthuld). In de tussentijd vindt 
Oskar tussen alle schatten een fel 
blinkend zwaard die half in de 
grond steekt. Met de hulp van Jim 
trekken de beide F1 spelers met 
vereende krachten het zwaard uit 
de grond, waarbij ze een 
ondergronds mechanisme in 
werking stellen, die een luik naar 
het woeste water van de Wetering 
opent. In een grote golf spoelen de 
helden met Sjappie, door het 
ondergronds gangenstelsel waarbij 
ze uiteindelijk hoestend en 
proestend belanden in een 
ondergronds meer. 

In deel vier weten de F1 helden een 
klein eiland in het midden van het 
meer te bereiken, waar ze een 
stenen hut vinden met een rokende 
schoorsteen. Als Pieter voorzichtig 
op de deur klopt wordt hij door 
twee harig handen naar binnen 
getrokken en verdwijnt het stenen 
huisje razendsnel in de kleigrond 
van het eiland. Christiaan weet op 
het allerlaatste moment een 
uitstekende dakpan te grijpen en 
vasthoudend aan elkaars voeten 
verdwijnen ze alle acht in de 
zompige grond. Binnen tien 
seconden ploft het stenen huisje 
neer in een bosrijke omgeving 
omringd door honderden dichte 
dennenbomen. De F1 spelers 
buitelen over elkaar heen op de 
zachte mosgrond, maar niemand 
lijkt gewond. Na een ingenieus plan 
weten ze Pieter uit het stenen 
huisje en de klauwen van de harige 
handen te bevrijden en ontsnappen 
ze in het dichte dennenbos. 

In deel vijf onthult Sjappie zijn 
bijzondere gave, als de F1 in een 
netelige situatie belandt in een 
doolhof vol stekelige dorenstruiken. 
Briesende paarden bereden door 
witte geesten, denderen door het 
doolhof op zoek naar de F1 spelers. 
Het is Boris die per ongeluk de 
haakneus van Sjappie raakt, die 
daarbij uitgroeit tot een vijf meter 
lange reus met paars piekhaar. 
Sjappie verjaagd de briesende 
paarden en witte geesten en leidt 
de F1 helden uit het gevaarlijke 
doolhof, waarna hij spoorloos 
verdwijnt. 

In deel zes komt 'De Schim' weer 
op het pad van de F1 en jaagt hij 
hun een oud kasteel in, dat 
verborgen ligt op de grens van 
Woubrugge en Hoogmade. Het 
kasteel is eens in de honderd jaar 
zichtbaar als alle planeten van ons 
zonnestelsel om precies 24.00 uur 
in één rechte lijn staan met de zon. 
In de kerkers van het kasteel vindt 
Karel een roestige sleutel, die in het 
slot van een klein ijzeren deurtje 
past. De deur brengt onze helden 
naar een vergeten keuken van het 
kasteel. Tussen alle potten en 
pannen glijdt de slijmerige bewaker 
van het kasteel richting Jim. Door 
een duw van Jens weet Jim de 
gladde bewaker te ontwijken en 
vluchten de mannen de keuken uit 
richting de buiten opkomende zon. 
In alle paniek blijft Oskar achter een 
stoel haken en weet hij niet op tijd 
buiten te komen. Na een heldhaftig 
gevecht met de glijdende bewaker 
komt Oskar als winnaar uit de strijd 
en sprint hij de andere F1'ers 
achterna. 
Het zevende deel in de reeks: De 

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

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

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

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

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



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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spannende avonturen van de F1, 
draagt de titel: 'Het geheim van de 
rode baron'. Als Oskar zich aansluit 
bij de andere F1 spelers valt Pieter 
over een uitstekend voorwerp in het 
gras vlakbij de zwemplaats van de 
Wijde Aa. Het voorwerp blijkt een 
leren koker te zijn waar een 
perkamenten kaart in zit. Een rood 
kruis geeft de plaats aan waar Het 
geheim van de Rode Baron moet 
zijn begraven. Boris vindt op de 
achterkant van de perkamenten 
kaart een vreemde spreuk. Als hij 
de spreuk hardop uitspreekt, 
verschijnt pardoes de aartsvijand 
van de Rode Baron, de Blauwe 
Sultan. De Blauwe Sultan zwaait 
woest met zijn kromme sabel en 

schampt daarbij Christiaan zijn arm. 
Christiaan valt en de Blauwe Sultan 
buigt zich over hem heen om 
genadeloos toe te steken. In paniek 
pakt Boris nogmaals het perkament, 
maar zonder het door te hebben, 
leest hij de spreuk nu 
achterstevoren en de Blauwe Sultan 
verdwijnt als sneeuw voor de zon. 
Opgelucht gaat het negental op 
zoek naar de plaats van het rode 
kruis. Via een speurtocht door de 
smalle straatjes van het 
ontwakende Woubrugge, komen ze 
uit bij de stenen grafkist aan de 
zijkant van de Hervormde Kerk, vlak 
waar Noah woont. Daar ontdekken 
de F1 helden het verschrikkelijke 
geheim van de Rode Baron. Het is 

uiteindelijk Thom die besluit het 
gruwelijke geheim te verstoppen op 
een plek die niemand, behalve de 
F1, kent. 

En zo belanden we bij het achtste 
deel van dit helden epos: Het 
mysterie van de gestolen 
overwinning. Als koning van de 
anticlimax en de verhalen die nooit 
worden afgemaakt, kan ik kort zijn. 
We speelden met de F1 in de beker 
tegen een tegenstander waar ik de 
naam even van vergeten ben. We 
speelden goed, maar wonnen niet. 
Hoe het kon, weet ik nog steeds 
niet, dat blijft een mysterie. 
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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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F-Side 
Organisatie F-Side 
Jeffrey Buntsma (voorzitter) 

Lex van Vliet (vanuit bestuur) 

Robin Koetsier 

Els van ’t Wout 

Rick Geuzebroek 

Danny van Iterson 

Marcel Donker 

Martijn van Luling 

Niels Ras 

Erna van der Meer (barcommissie) 

E-mailadres 
fside@live.com 

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

Facebook 
Supportersvereniging VVW 

Contributie leden 
€15,- per jaar 

Evenementenagenda 
12 April Leidsche middag 
31 Mei F-side-toernooi 
7 Juni Voetbal gala 
8 Juni Rabobank fietstocht

 
 

 
 
 
 
 

 

En ook al is het seizoen dan bijna 
afgelopen, de F-Side heeft nog 
genoeg op het programma staan 
waarvoor u sportpark Bateweg 
Noord kunt bezoeken. Op zaterdag 
12 april organiseert de F-Side 
namelijk de eerste Leidsche Middag. 
Nadat VVW 1 het heeft opgenomen 
UVS (de huidige koploper) zal 
Rubberen Henkie de kantine komen 
voorzien van echte Leidse muziek. 
Iedere vaste kantinebezoeker weet 
dat de nummers van Rubberen 
Robbie altijd uit volle borst worden 
meegezongen door menig 
voetballer. Zo stralen de 
Nederlandse sterren bijna iedere 
zaterdag en wordt ook de 
ambulance regelmatig bezongen. 
Helaas bestaat de band Rubberen 
Robbie zelf niet meer, maar de 
rockband Maximum Overdrive 
speelt onder hun alter-ego 
Rubberen Henkie de nummers van 
de opgeheven band. Dit doen ze 
jaarlijks op 3 oktober in Leiden en 
hebben zij al eerder in de kantine 
gedaan, met veel succes. Dus kom 
eerst naar de voetbaltopper kijken 
en sluit de middag gezellig af in de 
kantine met de Leidsche Middag! 

Wanneer het seizoen echt 
afgelopen is staan er nog een paar 
evenementen op het programma. 
Op zaterdag 31 mei zal het 
jaarlijkse F-Side-toernooi weer 
plaatsvinden. Vorig jaar werd 
noodgedwongen voor een 7-tegen-
7-toernooi gekozen, omdat dit  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

zo goed is bevallen zal ook dit jaar 
voor dit concept gekozen worden. 
De voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang en de meeste teams 
hebben al toegezegd om aan te 
treden, met dit jaar een oude 
bekende, het Friese Wijnjewoude 

Na dit toernooi is het seizoen nog 
niet helemaal voorbij, want het 
weekend daarna staat ook weer 
volledig in het teken van de voetbal. 
Op zaterdag 7 juni zullen er weer 
prijzen verdeeld worden op het 
Voetbalgala en een dag later is de 
fietstocht van de Rabobank. Bij het 
Voetbalgala gaat het erom dat het 
seizoen op een gezellige manier 
afgesloten wordt en dit is de 
afgelopen jaren altijd goed gelukt. 
Door een dag later deel te nemen 
aan de fietstocht kunt u op een 
sportieve manier bijkomen van het 
gala én nog geld ophalen voor de 
vereniging ook. De F-Side zal er 
vervolgens voor zorgen dat u onder 
het genot van een hapje en een 
drankje kunt uitrusten.  

Tot slot heeft Els aangegeven te 
stoppen als commissielid van de F-
Side. Zij zal op de Leidsche Middag 
voor de laatste keer aan het werk 
zijn als F-Sider. Hierbij willen wij Els 
bedanken voor alle jaren dat zij zich 
heeft ingezet om van de F-Side 
weer een gezellige en bekende 
supportersvereniging te maken!  

Met sportieve groet, 

De F-Side 

Aftrap van de F-Side 
Het is maart en we hebben de winter overgeslagen. Voor de 
fervente schaatser of sneeuwpoppenarchitect natuurlijk heel 
vervelend, maar de gemiddelde voetballer is er heel blij 
mee. Er kon namelijk lekker doorgevoetbald worden, met 
als resultaat dat alle Woubrugse teams hun seizoen er bijna 
op hebben zitten. Het enige nadeel hiervan is dat nu het 
echt mooi weer wordt er nog maar een paar wedstrijdjes op 
het programma staan. Maar ach, kleinigheidjes hou je altijd. 
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge 
Emailadres     
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen) 
jeugdef@gmail.com (D, E, F en Ukken) 

JEUGDCOMMISSIE 
Voorzitter 
Aad van der Linde        06-10476641 

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

Scheidsrechterscoördinator A en B 
Eldert van Luling 06-20155182 

Scheidsrechterscoördinator E en F 
Esther Schouten  06-41844295 

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 -37199247 

Organisatie activiteiten/ 
kleedkamer/veldindeling 
Erna vd 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 vd Horst 06-16344964 
Arjan Dijkshoorn 0172-519415 

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

Dirk vd Horst 06-16344964 
Arjan Dijkshoorn 0172-519415

06-13769056 
C2 Leider: 
Ton Roosemalen 0172-897977 

Trainers: 
Rudy Jansen 
Marco Zuidam  0172-518763 

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

Trainers: 
Glenn Elstgeest 0172-519141

06-28196994 
Cor Brunt  0172-518445 

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

D3 Leiders/Trainers: 
Peter Bekkering 0172- 519665  

06-47008615 
Alan van Aerde 0172-518069 

06-24155932 
MD4 Leider: 
Haiko Tinga 06 -37199247 

Trainers: 
Emma en Peter Bekkering      0172-519665 
Bob van de Geijn   06-15652332 

Trainer: 
Kevin Hoogendoorn  0172-532183 

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

06-53248606 
Trainers: 
Gerben Schouten 0172-426197 

06-53248606 
Martijn van Luling 06-57880720 

E2 Leider: 
Edward van Dijk 06-21130142 

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

06 -37199247 
E3 Leiders: 
Hans Bosman 0172-519634

06-53185190 
Randy Heijmans 06-21164342 

Trainers: 
Ron Bronsgeest 

Randy Heijmans 06-21164342 

E4 Leiders: 
Erwin de Beer 

Trainer: 
Richard v. Egmond 06-29921158 

E5 Leider:  
Marcel Reumerman  0172-851253

06-10035900 
Oscar Konijn 

Trainers: 
Marcel Reumerman 0172-851253 

06-10035900 
Cursist  

E6 Leider: 
Berend Schilstra 0172-519343 

Trainer: 
Danny da Silva 06-46362471 
Jos van Veen  

F1 Leider: 
Evert-Jan vd Horst 0172-518601 

06-51540577 
Andre Köster 0172-518249 

Trainers 
Evert-Jan vd Horst 0172-518601 

06-51540577 
Daan Petri 06-24460864 

F2 Leiders: 
Gert-Jan Domburg 06-15419676 

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

F3 Leider: 
Roland Speet 0172-410531

06-25072168 
Milko Zuijdendorp 06-21521470 

Trainer: 
Bart Stronkhorst 0172-497414 

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

Trainer:  
Jeroen Bokhuizen 0172-740454 

F5 Leider: 
Nickel vd Vorm 0172-518655 

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

F-trainend Trainer: 
Bart Stronkhorst 0172-497414 

Ukken trainer: 
Bart Stronkhorst 0172-497414 

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

Ron van Veen 06-31042356 

Keepers C,D Trainer: 
Matthijs Rietveld 06-51175378 
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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


