
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: oktober 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een mooi seizoen en dat 
gaan wij goed afsluiten. Op 7 juni is 
het voetbalgala in de kantine van 
v.v. Woubrugge en vrijdag 13 juni 
de vrijwilligersavond. Op 14 juni 
gaan de E- en F pupillen 
(onderleiding van Martijn van Luling 
en Ferdi Dreef) met de bus naar 
een pretpark. Op 21 juni is het 
voetbal-event van "Leiden 
amateurvoetbal" met Dave de Wit 
in het sterrenteam. 22 juni roep ik 
op om met de hele familie en 
vrienden te gaan fietsen voor v.v. 
Woubrugge tijdens de Rabobank 
fietstocht in (en door) het "groene 
hart" om zo het sponsor potje voor 
v.v. Woubrugge te vullen. In het 
weekend van 28 en 29 juni gaan de 
D-pupillen en C-junioren op 
voetbalkamp. En natuurlijk dit jaar 
een toetje: Het WK met ons Oranje. 
 
Vanaf 1 juni zijn de velden 
gesloten. Ook het kunsgrastveld !!!. 
Noodzakelijk want in juni en juli 
gaat de onderhoudsploeg flink aan 
het werk om alles te prepareren 
voor het seizoen 2014-2015. Een 
hele klus voor onze mannen en 
vrouwen die zich vrijwillig inzetten 
om het sportcomplex er ook 
volgend seizoen weer piekfijn uit te 
laten zien. Deze periode is hiervoor 
ook echt nodig, respecteer dit !!! 
Terwijl iedereen aan vakantie denkt 
gaan deze mensen door. Echt waar, 
veel verenigingen zijn hier jaloers 
op, en terecht. Dat geldt ook voor 
de oud papier ploeg. Ga maar na, 
ook zomers wordt er gewoon 
opgehaald. Fantastisch werk 
waarvoor heel veel dank namens 
alle spelers, speelsters en het 
bestuur. In het bijzonder noem ik 
Gerard van Dijk en Henk Schijf die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hebben aangegeven het rustiger 
aan te willen doen. Mannen 
bedankt voor al die jaren inzet en 
betrokkenheid bij de vereniging. Wij  
wensen dat jullie betrokken blijven, 
als supporter of gewoon om met 
ons koffie te drinken en eindeloos 
over voetbal te praten. 
We sluiten een mooi seizoen af 
waarin de Dames en de E2 pupillen 
kampioen zijn geworden. Een 
fantastische prestatie en een  
stimulans voor de vereniging op 
sportief vlak. Dat betekent dat de 
Dames volgend seizoen in de derde 
klasse uitkomen. Vanaf hier wens ik 
jullie veel succes. Ook de jeugd van 
v.v. Woubrugge wacht een mooi 
seizoen. Het doet mij deugd dat de 
technische commissie een impuls 
geeft op voetbaltechnisch vlak. 
Bijvoorbeeld door het aanstellen 
van de Technisch Jeugd 
Coördinator, Chris Hoogeweij. Naast  
jeugdtrainer Willem van de Vegte 
die komend seizoen B- en C 
junioren onder zijn hoede neemt is 
er een nieuwe trainer voor de A 
junioren, te weten Jur Geus. 
Daarmee hebben wij voor volgend 
seizoen een ervaren kader met 
deskundigen die hun sporen reeds 
hebben verdient bij het 
amateurvoetbal in onze regio. 
Zoals gezegd is het toernooitijd. 
Voor jeugdspelers de mooiste 
competitie die er is. Lekker veel 
spelen en vaak tegen clubs die je 
niet zo vaak tegenkomt in de 
reguliere competitie. In Woubrugge 
hebben wij het Digo toernooi voor 
A- en B- junioren, op tweede 
paasdag, en het Westmaas toernooi 
voor C junioren en D pupillen, op 24 
mei. Beide toernooidagen waren 
een groot succes en we hopen  

Jaargang 45, nummer 5, Mei 2014
Voorzet van de voorzitter. 
Het seizoen 2013-2014 is bijna ten einde en we maken ons 
op voor de zomerperiode om de zinnen te verzetten en 
zodoende eind juli weer fris op te kunnen starten. Zover is 
het echter nog niet, want: tijdens dit schrijven speelt de 
nacompetitie- en het is toernooitijd.  
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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). 
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beiden toernooien ook komend jaar 
weer te mogen organiseren. 
Complimenten voor Digo 
Woubrugge en Westmaas Interieur 
die beide toernooien mogelijk 
maken en natuurlijk voor alle 
vrijwilligers die een enorme 
inspanning hebben geleverd achter 
de bar, de toernooi organisatie, de 
EHBO en nog veel meer.  
En ja die nacompetitie. Hmmm. Ons 
doel was te promoveren naar de 

derde klasse met Woubrugge 1. Na 
het tweeluik tegen WDS weten wij 
dat het dit seizoen niet is gelukt. 
Jammer maar het zit niet mee. 
Zonder iemand te kort te willen 
doen komen de blessures van Joris 
en Ruud (toppers dit seizoen) op 
een ongelukkig moment. Het is niet 
anders, wij moeten het doen met 
de complimenten van de voorzitter 
van WDS die liet weten het 
benauwd te hebben gehad in  de 1e 

helft van de terugwedstrijd. Mijn 
advies: hoofd leeg maken deze 
zomer en er volgend seizoen vol 
voor gaan. Door mijn oogharen zie 
ik een talentvolle groep die zich 
verder kan ontwikkelen en komende 
jaren succes kan afdwingen. 
 
Sportieve groet,  
 
Hans Boer 

 

De prestaties van de Nolinaboys 
Het is Woubrugge helaas niet gelukt om via de nacompetitie te promoveren naar de 3e klasse. 
Nadat Woubrugge op de 4e plaats was geëindigd in de competitie werd het in de nacompetitie 
gekoppeld aan WDS, uit Driebruggen. 
 
Op zaterdag 17 mei was de eerste 
wedstrijd, thuis op sportpark 
Bateweg Noord. Trainer Arie van 
Duijn kon om verschillende redenen 
niet beschikken over Ruud v/d Sar, 
Joris v/d Hoorn, Ferdy Dreef en 
Jimmy v/d Weiden en dit bleek 
vooral in opvallend opzicht een te 
groot gemis. Daar tegenover stond 
de aanwezigheid van een 
bloedsnelle aanvaller van WDS waar 
de Woubrugse verdedigers hun 
handen aan vol hadden. Het lukte 
echter niet om hem volledig af te 
stoppen en door een doelpunt en 
een assist van deze aanvaller werd 
het uiteindelijk 0-2. 
 
Een week later volgde de return in 
Driebruggen en 
supportersvereniging F-Side had 
een dubbeldekkerbus geregeld om 
met spelers, leiding en supporters 
naar deze wedstrijd af te reizen. De 
nederlaag van een week eerder had 
voor een kleine deuk in het 
zelfvertrouwen gezorgd, maar zoals 
bekend is is niets onmogelijk in het 
voetbal. Inmiddels waren Ferdy en 
Jimmy weer bij de selectie 
aangesloten, maar zij begonnen 
niet in de basis. De trainer koos 
verassend voor Chris Molleman als 
spits, omdat hij een fysiek sterk 
aanspeelpunt is. De Nolinaboys 

begonnen ijzersterk aan de 
wedstrijd en zette WDS al vroeg 
onder druk. Tot heel veel kansen 
leidde dit niet direct, maar 
Woubrugge voelde zich zichtbaar 
goed en creëerde  langzaamaan 
steeds meer kansen. Met name de 
voorzetten van Michel Wolvers 
zorgde voor gevaar in het 
strafschopgebied van WDS. Uit één 
van deze voorzetten volgde wat 
gerommel voor het doel, waarop de 
bal voor de voeten van Thom 
Buntsma eindigde. Die aarzelde 
geen moment en schoot met een 
droge knal de bal keihard achter de 
keeper: 0-1. WDS wist het niet 
meer en Woubrugge kreeg vleugels. 
Niet veel later werd Robin Burgman 
diep gestuurd en punterde hij de 
bal langs de keeper, maar helaas 
ook net naast het doel. Na nog een 
paar aanvallen van Woubrugge 
kwam WDS er een keer uit. Toen 
Dave de Wit de bal ongelukkig 
miste kon een aanvaller van WDS 
profiteren en werd het 1-1. Dit was 
tevens de ruststand. 
 
Na de rust wilde Woubrugge de 
draad weer oppakkken en WDS 
direct weer onder druk zetten. Dit 
liep echter iets anders, want vlak na 
rust maakte doelpuntmaker Thom 
een overtreding die (op advies van 

de grensrechter) met rood werd 
bestraft. Terecht of niet, 
Woubrugge stond met tien man en 
het leek een verloren zaak. Aan de 
inzet van het tiental lag het niet, 
maar echte kansen creëren lukte 
niet meer tegen de elf van WDS. 
Michel was met een knappe vrije 
trap nog wel dichtbij een treffer, 
maar de goal viel niet veel later aan 
de andere kant. De snelle aanvaller 
die in de eerste wedstrijd al een 
hoofdrol vervulde maakte een paar 
mooie acties en sloot deze af met 
een hard laag schot dat achter 
doelman Lars van Halteren 
verdween. Een paar minuten voor 
het einde zorgde invaller Jimmy v/d 
Weiden er nog wel voor dat de 
stand gelijk werd en 2-2 was dan 
ook de einduitslag. 
 
Woubrugge speelde een hele goede 
tweede wedstrijd, maar zal dus niet 
promoveren dit jaar. Met het 
vertoonde spel van de laatste 
wedstrijd is er echter goede hoop 
dat het volgend seizoen 
daadwerkelijk gaat gebeuren. Zoals 
trainer Arie van Duijn zei: “Dan 
moet het volgend jaar maar, drie 
keer is immers scheepsrecht!” 
 
De Redactie 
 

 

 



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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Seniorencommissie 
Het seizoen zit er weer op en de balans kan dus weer opgemaakt worden. Welk team heeft het 
goed gedaan en welk team moet feitelijk de gehele zomer doortrainen om volgend seizoen 
goed voor de dag te komen? Nou, zo gek zal het niet worden maar er zit wel redelijk verschil in 
de eindklassering van de verschillende teams. 

Zo beginnen we natuurlijk met het 
team dat de beste prestaties 
geleverd heeft. En eigenlijk zeg ik al 
heel het seizoen in elke Score weer 
hetzelfde. De dames van de VVW 
doen het prima, en zelfs zo goed 
dat aan het eind van de competitie 
de kampioensvlag in de top 
gehesen mocht worden. In de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
moest er gewonnen worden van 
Rijnvogels. Na een achterstand in 
de eerste helft wisten onze dames 
de stand in de tweede helft gelijk te 
trekken om vervolgens in de aller-, 
allerlaatste minuut de winst naar 
zich toe te trekken. Omdat 
Rijnvogels nog een paar inhaalduels 
op het programma had staan was 
het nog even afwachten of het 
kampioenschap gevierd kon gaan 
worden. Gelukkig bleek dat bij het 
eerstvolgende duel van Rijnvogels 
al een feit te zijn. Zij verspeelden 
punten tegen Koudekerk en de 
Woubrugse dames werden dol. Een 
bescheiden intiem feestje volgde op 
zaterdag 3 mei (inclusief platte kar 
natuurlijk). Vanuit de vereniging 
werd er op zaterdag 17 mei een 
officieel kampioensfeest gehouden 
in de stralende zon op het terras 
van de VVW.  
Dames nogmaals van harte 
gefeliciteerd. 
 
De Veteranen van Woubrugge 
onder de bezielende leiding van 
Frank Treuren en Hans Beck staan 
aan het einde van het seizoen op de 
9e plaats. Echter zouden zij nog een 
paar plekjes kunnen zakken omdat 
de onderste tegenstanders nog niet 
helemaal klaar zijn met de 
competitie en de komende dagen 
nog een aantal wedstrijden te 
spelen hebben. Al met al is het een 
zwaar seizoen geworden voor de 
mannen op leeftijd, waarbij 
onderweg ook de nodige spelers 
geblesseerd afgehaakt zijn. 
Gelukkig komen er volgend seizoen 

wat spelers bij en hoop ik dat het 
ietsje beter zal gaan. 
 
Bij het 6e team valt er niet veel te 
klagen deze jaargang. Met een 
keurige 4e plaats zullen zij de zomer 
ingaan, wat op zich een prima 
resultaat te noemen is. Helaas net 
geen europees voetbal, maar dan 
ligt daar misschien de uitdaging 
voor het volgende seizoen. Van de 
22 wedstrijden werden er elf 
gewonnen en gingen er ook negen 
verloren. De overige twee keer 
werd er gelijk gespeeld. Als het 
aantal verloren duels iets 
teruggedrongen kan worden zit een 
toppositie er misschien zomaar in 
volgend seizoen. 
 
Ook Jeroen Loedeman (aanvoerder 
5e) mag terugkijken op een leuk 
seizoen. Net als het 6e wist ook het 
5e team beslag te leggen op de 4e 
plek op de ranglijst. Van de 22 
wedstrijden werd er één keer meer 
gelijk gespeeld maar één keer 
minder verloren als het 6e team. 
Wat wel opvalt op de ranglijst is dat 
het aantal gescoorde en tegengoals 
bijna gelijk is. 58 goals voor en 53 
goals tegen. Misschien volgend 
seizoen een spits contracteren die 
er een flink aantal weet te maken 
en zo naar boven kijken op de 
ranglijst. 
 
Voor het 4e team onder leiding van 
Peter v/d neut (volgend seizoen 
Alex Schoneveld overigens) geldt 
dat de middenmoot prima bezet is. 
Met een 5e plaats in een competitie 
van tien teams kan je dan stellen 
dat je tot de helft gekomen bent. 
Van de achttien wedstrijden zijn er 
acht verloren gegaan en werden er 
zeven gewonnen. Ook kwam er nog 
drie keer een gelijkspel op het 
scorebord te staan. Opvallend is het 
gebrek aan doelpunten. In de 
achttien wedstrijden werd in totaal 
maar 38 keer gescoord. Dit is 
opvallend weinig en hopelijk weten 

de heren volgend seizoen vaker 
doel te treffen. 
 
Voor het 3e team zijn de druiven 
erg zuur deze jaargang. Uitkomend 
in de 7e klasse zijn zij geëindigd op 
de allerlaatste plek. Dit is mede 
veroorzaakt doordat er aan het eind 
van het seizoen één team uit de 
competitie gehaald is en dit koste 
het 3e team erg veel punten en 
plekken op de ranglijst. Helaas is 
het niet anders en zal het voor 
volgend seizoen niet meer nodig 
zijn aangezien het 3e team ophoudt 
te bestaan. Maar hierover straks 
meer. 
 
Ons 2e team heeft ook nu weer een 
erg wisselend seizoen achter de 
rug. Vaak werden er onnodig veel 
punten weggegeven en plotseling 
werd er zomaar vanuit het niets 
weer een wedstrijd gewonnen. Al 
met al zijn zij in de 4e klasse 
geëindigd op de 5e positie en dat is 
matig aangezien er in deze 
competitie maar negen deelnemers 
waren. Voor het 2e team gaat er 
volgend seizoen ook aardig wat 
veranderen en hopelijk komt het 
geheel dan beter uit de verf. 
 
Zoals zojuist al vermeld zal de 
teambezetting en het aantal teams 
volgend seizoen veranderen. 
Aangezien het dit jaar al erg krap 
was bij het 3e team en daar geen 
verbetering in zat richting het 
aankomende seizoen (eerder 
verslechtering) heeft de 
Seniorencommissie helaas moeten 
besluiten het 3e team op te heffen. 
De heren die hier nu in spelen zijn 
ondertussen ondergebracht bij 
andere seniorenteams en zo zal elk 
team een plekje op gaan schuiven 
aankomend seizoen. Het 2e blijft 
natuurlijk het 2e, maar daaronder 
zal het 4e het 3e worden het 5e het 
4e en het 6e het 5e. Vooral voor de 
spelers en alles eromheen zal het 
even wennen zijn, maar helaas is 
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het niet anders. Door een aantal 
opzeggingen bij de senioren en 
veteranen kon er niet anders 
besloten worden. 
 
Door deze verschuivingen binnen de 
vereniging zullen we volgend 

seizoen van start gaan met 
natuurlijk het 1e en het 2e team. 
Daaronder zullen er drie 
seniorenteams, een veteranenteam 
en een  dameselftal uit gaan komen 
voor Woubrugge. 
 

Rest mij een ieder nog een 
fantastische zomer toe te wensen 
en hopelijk tot volgend seizoen. 
 
De Seniorencommissie 
 

 
 

Notulen Algemene 
Ledenvergadering 20-11-2013  
1. Opening 
Voorzitter Hans Boer opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een afmelding ontvangen van Martin Dijkshoorn. Het door het bestuur opgestelde 
document ‘v.v. Woubrugge kijkt vooruit!’ wordt verspreid onder de aanwezige leden. Het 
document schetst een beeld van de huidige situatie en de koers voor de komende jaren. Het 
stuk zal op de website worden gepubliceerd. 
 
2. Ingekomen en uitgaande 
stukken 
Er zijn geen ingekomen en 
uitgaande stukken t.b.v. deze 
vergadering. 
 
3. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 17 juni 
2013 
De notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 17 juni 2013 
worden, met inachtneming van 
tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen 
vraagt Cees Wijhenke of de aan 
sponsorborden gerelateerde 
sponsorgelden inmiddels allemaal 
geïncasseerd zijn. Dick van der Post 
antwoordt bevestigend. 
Vragen over de contributies en de 
VVW boxershorts zullen later in de 
vergadering worden behandeld. 
 
4. Financieel verslag seizoen 
2012-2013 
Het exploitatieoverzicht van het 
seizoen 2012-2013, de balans, en 
de begroting voor het seizoen 2013-
2014 worden aan de vergadering 
ter beschikking gesteld. 
Penningmeester Edward van Dijk 
geeft een toelichting.  
 
In het exploitatieoverzicht zijn de 
baten en lasten op een iets andere 
wijze gepresenteerd dan in 
voorgaande jaren. Aan de 

batenkant zijn onder de contributies 
nu ook de contributies van de F-
side leden opgenomen. Aan de 
lastenkant zijn de kosten voor 
beheer en onderhoud hoger 
uitgevallen door de renovatie van 
de velden. Door de verhoging van 
de btw en accijnzen zijn de lasten 
voor de afdeling kantine hoger dan 
begroot. De immateriële vaste 
activa behelzen afschrijvingskosten 
voor het zakelijk recht op het 
gebruik van de sporthal. Het 
resultaat van het seizoen 2012-
2013 is een batig saldo van €653,-. 
 
Op de balans zijn onder voorraden 
de kantinevoorraden en 
spelmaterialen opgenomen. De 
vorderingen lopen terug. Deze 
bestaan voornamelijk uit nog niet 
ontvangen sponsorgelden. Onder 
passiva is de bestemmingsreserve 
opgenomen ten behoeve van de 
beoogde ontwikkeling van nieuwe 
kleedkamers. De hypotheek is 
opgenomen onder langlopende 
schulden. De kortlopende schulden 
omvatten crediteuren en 
omzetbelasting. Edward dankt 
Jeanette Dijkshoorn voor haar inzet.  
 
5. Verslag van de 
kascontrolecommissie 
Sjaak Kliffen brengt namens de 
kascontrolecommissie verslag uit 
van de kascontrole over de 
verantwoording van het seizoen 

2012-2013. Sjaak geeft aan dat de 
opzet in Sportlink veel inzicht tot op 
detailniveau verschaft en als prettig 
wordt ervaren. Op advies van de 
kascontrolecommissie, bestaande 
uit Sjaak Kliffen, Evert-Jan van der 
Horst en Anja van Halen, verleent 
de Algemene Ledenvergadering 
decharge aan het bestuur voor het 
gevoerde financiële beleid over het 
seizoen 2012-2013. De voorzitter 
bedankt de commissie voor haar 
werkzaamheden. 
 
6. Verkiezing nieuw lid van de 
kascontrolecommissie 
Sjaak Kliffen en Anja van Halen 
treden af als lid van de 
kascontrolecommissie. Hans van der 
Neut en Daan Petri stellen zich 
beschikbaar en treden toe tot de 
commissie. 
 
7. Begroting 2013-2014 
Penningmeester Edward van Dijk 
geeft een toelichting op de 
begroting 2013-2014. In de begrote 
baten en lasten zijn ten opzichte 
van het voorgaande seizoen enkele 
verschillen waarneembaar. Op de 
sponsorbijdragen wordt iets hoger 
ingezet. De lasten voor de afdeling 
voetbal zijn hoger begroot door het 
beschikbaar stellen van een budget 
t.b.v. opleidingen tot 
pupillentrainer. De begroting sluit 
met een positief resultaat van 
€1.000,-. André Vrolijk merkt op dat 
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de gemeente de 
verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van groen en drainage 
naar de verenigingen heeft af 
gestoten. Hans Boer geeft aan dat 
de te ontvangen subsidie voor 
onderhoud zal worden bijgesteld, 
omdat vorig jaar in de subsidie 
rekening is gehouden met de 
renovatie van de velden. 
Verwachting is dat de kosten voor 
onderhoud daarmee gedekt zijn. 
Arie Vrolijk signaleert dat de 
verhouding inkoop en kantineomzet 
uit balans raakt en stelt voor een 
verhoging van de kantineprijzen 
door te voeren per 01-01-2014. 
Binnen de Algemene 
Ledenvergadering is draagvlaak 
voor het voorstel. Het bestuur 
neemt het voorstel over en zal voor 
verdere uitwerking zorgen. Hans 
van der Neut adviseert goed te 
kijken naar eventuele nieuwe 
inkoopafspraken en marges te 
onderzoeken alvorens eventuele 
prijsverhogingen door te voeren. De 
begroting 2013-2014 wordt 
vastgesteld.  
  
 
8. Mededelingen van de diverse 
commissies 
Seniorencommissie 
Ruben van Dijk brengt verslag uit 
van de prestaties van de 
seniorenteams. De dames en het 1e 
draaien bovenin mee. Het 2e, 4e en 
5e elftal spelen in de middenmoot. 
Het 3e staat onderaan, een steeds 
wisselende samenstelling is hier 
mede debet aan. Het 6e en de 
veteranen bevinden zich ook in het 
rechterrijtje op de ranglijst. In de 
beker is alleen het 1e nog actief. 
Voor alle teams is het Digitaal 
Wedstrijdformulier (DWF) in gebruik 
genomen. Hiertoe zijn in de 
commissiekamer werkplekken 
gecreëerd. Na wat 
opstartproblemen verloopt het 
gebruik van het DWF nu naar wens. 
I.s.m. de technische commissie 
wordt gewerkt aan de invulling van 
de technische staf van volgend jaar. 
Tijdens het aanvoerdersoverleg is 
de AED cursus onder de aandacht 
gebracht. Deze zal later dit seizoen 
gegeven worden. Het vinden van 
scheidsrechters wordt steeds 
lastiger. Met het oog op de 
toekomst is het verstandig hier 

aandacht aan te besteden. I.s.m. de 
KNVB zal de commissie zich richten 
op het werven en eventueel 
opleiden van scheidsrechters. 
 
Score  
Bob van de Geijn deelt mede dat er 
een aantal nieuwe rubrieken in de 
Score zijn opgenomen, welke goed 
worden ontvangen. Daarnaast 
wordt er meer kopij ontvangen. De 
Scorecommissie zou nog wel graag 
meer kopij zien van met name de E 
en F jeugd, de dames en de 
veteranen. 
 
Bar 
Michel Wolvers meldt dat 
versterking van het barpersoneel 
gewenst blijft. Diverse 
mogelijkheden voor de inkoop 
worden onderzocht. Hiertoe 
behoren ook gesprekken met 
Heineken. De eerste voorstellen zijn 
binnen. Hans van der Neut vraagt 
naar het beleid van de gemeente 
ten aanzien van horeca-activiteiten 
van sportverenigingen. Michel geeft 
aan dat de controle op de naleving 
van het beleid mogelijk scherper zal 
worden. 
 
F-side  
Lex van Vliet doet verslag. De F-
side wil meer terug naar de basis: 
een supportersvereniging zijn. Dit 
betekent dat zij zich meer wil gaan 
inzetten voor het promoten van de 
wedstrijden van Woubrugge via 
posters en social media. Rick 
Geuzenbroek is binnen de F-side 
aangesteld als “penningmeester” en 
zal administratie voeren over de 
kosten en baten van de F-side. Niels 
Ras en Martijn van Luling zijn 
toegetreden tot de commissie. De 
commissie zoekt nog naar een 
speelster van het dameselftal die 
het team wil versterken. De F-side 
telt momenteel ca. 150 betalende 
leden. Voor dit seizoen zijn er zes 
evenementen gepland. In oktober is 
de Hollandse Middag succesvol 
verlopen. Het Après Ski Feest zal dit 
jaar voor het laatst door Esther van 
den Berg en Mike Prangers worden 
georganiseerd. Na vijf jaar dragen 
zij de organisatie van het feest over 
aan de F-side. Voor de lange 
termijn wordt gekeken naar 
invulling van het 70-jarig bestaan in 
2016. Sjaak Kliffen vraagt naar de 

wijze waarop het ledenbestand is 
opgeschoond. Hij is, zonder dat hij 
dit zelf heeft verzocht, ineens geen 
lid meer. De F-side zal dit 
onderzoeken en herstellen. 
 
PR en Sponsorcommissie 
Dick van der Post meldt dat de 
verkoop van VVW boxershorts goed 
loopt. Lex vult aan en geeft aan dat 
bij de aantreding van het nieuwe 
bestuur is besloten beleid te maken 
met zoveel mogelijk structuur, 
heldere doelstellingen en meetbare 
vooruitgang. Doelstellingen hierbij 
zijn sponsors meer op de hoogte 
houden van en betrekken bij 
ontwikkelingen binnen de club. 
Daarnaast worden nieuwe vormen 
van sponsoring, zoals website 
advertenties, bekeken. De 
Sponsorcommissie is uitgebreid met 
Marja Dijkshoorn. In de toekomst is 
de wens, om de beoogde 
doelstellingen te realiseren, de 
commissie uit te breiden naar een 
omvang van vier personen. Co 
Voets heeft de vereniging in contact 
gebracht met een potentiële 
sponsor en vraagt naar de status. 
Dick meldt dat deze sponsor in 
ieder geval een sponsorbord 
afneemt. Arie Vrolijk adviseert om 
bij beëindigingen van 
sponsorovereenkomsten de 
sponsors via het clubblad te 
bedanken voor hun geleverde 
bijdrage. Daarnaast vraagt hij naar 
de mogelijkheid om gebruikte 
sponsorborden te hergebruiken. 
Dick geeft aan de mogelijkheid te 
bespreken met betrokken partijen. 
André Vrolijk vraagt of een 
shirtsponsor van een seniorenteam 
nog daadwerkelijk een 
sponsorbijdrage levert. Dit blijkt 
niet het geval. Dit seizoen zal er 
nog met deze shirts gespeeld 
worden. Voor volgend seizoen zal er 
een nieuwe shirtsponsor gevonden 
moeten worden. Cees Wijhenke 
adviseert om in het clubblad 
regelmatig alle sponsors te 
vermelden. André Vrolijk brengt het 
aantal afgenomen terrasborden 
onder de aandacht. Dick geeft aan 
dat dit bekend is en er gewerkt 
wordt aan sponsors voor 
terrasborden. 
 
Onderhoud 
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André Vrolijk brengt verslag uit. De 
renovatie van veld 1 en het 
pupillenveld is in juni gestart en in 
september voltooid. Het hekwerk en 
de dug-outs zijn eerst verwijderd. 
Vervolgens zijn drainages en een 
nieuwe toplaag aangebracht. De 
nieuwe dug-outs zijn in 
samenwerking met Gerard van der 
Mark zelf gebouwd. Het 
eindresultaat van de renovatie is 
goed. De velden zijn nog niet 
perfect. Dit heeft te maken met de 
aanlegstructuur. De velden moeten 
matter worden, dit heeft echter tijd 
nodig. Verwachting is dat de 
kwaliteit van de velden volgend jaar 
beter zal zijn. Fred van der Weiden 
uit complimenten naar MMO voor 
het bieden van 
uitwijkmogelijkheden gedurende de 
renovatie.  
 
Het huidige materiaal voor het 
maaien van de velden is niet 
toereikend om de graslengte op 
gewenst niveau te krijgen. Met het 
huidig materiaal kan tot 4 
centimeter gemaaid worden, 
hetgeen eigenlijk te hoog is. Ten 
aanzien van het kunstgrasveld heeft 
er een goed gesprek met de 
stichting en de aannemer 
plaatsgevonden. Er zal frequenter 
geborsteld en meer rubber 
gestrooid moeten worden. André 
benadrukt dat het veld bij onjuist 
gebruik kwetsbaar is. Hans Boer 
geeft aan samen met Aad van der 
Linde communicatie te verzorgen 
waarbij de regels voor het gebruik 
van het kunstgrasveld onderstreept 
worden. 
 

Jeugdcommissie 
Aad van der Linde meldt dat er 
gestart is met twintig jeugdteams 
maar er inmiddels een D-team is 
opgeheven en een meisjesteam in 
de C is geformeerd. Het innen van 
de contributies is goed verlopen. 
Jaarlijks worden er nu drie à vier 
trainersavonden georganiseerd die 
geleid worden door Willem van 
Vegten. De reacties op deze 
avonden zijn positief. Gerben 
Schouten vult aan en deelt mee dat 
een aantal jeugdspelers is benaderd 
om een team te gaan trainen, 
waarbij hen de mogelijkheid wordt 
verschaft een opleiding tot 
pupillentrainer te volgen.  
 
Zaalcommissie 
Aad van der Linde brengt verslag 
uit. Er zijn momenteel acht 
zaalteams actief, waarvan één 
damesteam. Een enkel lid heeft nog 
geen contributie betaald en is 
daarom niet speelgerechtigd. Er 
komen nu al aanmeldingen voor 
volgend seizoen binnen.  
 
Financiën 
De financiën zijn aan bod gekomen 
tijdens de bespreking van het 
financieel verslag en de begroting. 
 
9. Rondvraag 
- Cees van Delft meldt dat er 
problemen zijn met de 
klimaatbeheersing in de 
bestuurskamer en commissiekamer. 
Gerard van der Mark zal worden 
gevraagd om deze te verhelpen. 
- Cees van Delft en Arie Vrolijk 
complimenteren de redactie Score 
met het clubblad. 

- Eldert van Luling, Arie Vrolijk en 
Cees Wijhenke vragen naar de 
status van de financiering van de 
nieuwe kleedkamers. Het 
Schipholfonds en Provinciale Staten 
zouden uitkomst kunnen bieden 
voor een deel van de financiering. 
Hans Boer geeft aan eerst een 
volledig beeld te willen hebben van 
het eindresultaat en de daarmee 
gemoeide kosten alvorens actief 
partijen te benaderen voor 
financiering. Siem Kesting 
benadrukt dat er naast nieuwe 
kleedkamers ook sterke behoefte is 
aan een nieuw materialenhok. Hans 
zal met Gerard van der Mark, Siem 
en Arie en in gesprek gaan over het 
te volgen traject. 
- Aad van der Linde vraagt naar de 
mogelijkheden tot het volgen van 
een EHBO cursus voor leden van de 
Jeugdcommissie. Het bestuur geeft 
aan hiervoor open te staan. 
- André Vrolijk complimenteert de 
oud papierploeg met haar 
werkzaamheden. Hans van der Neut 
geeft aan dat het onderzoeken van 
contractmogelijkheden voor het oud 
papier wellicht interessant kan zijn. 
- Arie Vrolijk bedankt namens de 
vergadering het bestuur voor haar 
inzet en wenst het bestuur succes 
toe met het realiseren van de 
gestelde ambities.   
 
Sluiting 
Om 22.50 uur sluit de voorzitter de 
vergadering en wordt namens de 
vereniging aan de leden het 
gebruikelijke drankje aangeboden. 

 
Agenda ALV 
Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 16-06-2014 om 20.00 uur 
1)  Opening door de voorzitter; 
2)  Ingekomen en uitgaande stukken; 
3)  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20-11-2013; 
4)  Concept begroting 2014-2015; 
5)  Mededelingen van de diverse commissies;  
6)  Bestuursverkiezing; 
  - Aftredend en niet herkiesbaar:  

               - Dick van der Post algemeen bestuurslid 
  - Lex van Vliet  algemeen bestuurslid 
 - Toetredend: 
  - Aad van der Linde algemeen bestuurslid 

7)  Rondvraag; 
8)  Sluiting. 
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Het bestuur even voorstellen. 
Zoals reeds eerder vermeld in de score zal het huidige bestuur zich in de score aan de trouwe 
lezers voorstellen. Deze keer is het de beurt aan  algemeen bestuurslid, Ruben van Dijk. 
 
Vele binnen de vereniging zullen mij 
wel kennen. Mijn naam is Ruben 
van Dijk,ik ben 43 jaar oud en woon 
sinds 1994 in Woubrugge. Voor die 
tijd woonde ik bij mijn ouders aan 
de Middelweg in Alphen a/d Rijn. 
Omdat deze Middelweg erg dicht 
tegen Woubrugge aanligt ben ik 
altijd Woubrugge georiënteerd 
geweest. Ook mijn lagere schooltijd 
heb ik door gebracht in het dorp 
(openbare school). Al met al dus 
een verstokte Woubruggenaar. Ik  
woon aan de Julianalaan en doe dat 
samen met mijn vrouw en dochter 
van 16 jaren oud. 
 
Voor mijn werk ben ik actief als 
werkplaatschef bij v/d Boon auto’s 
in Alphen a/d Rijn. 
Wij onderhouden en verkopen daar 
alle merken auto’s en zijn ook 
dealer van de merken Suzuki en 
Subaru. Ik werk hier met veel 
plezier, getuige de 24 jaar dat ik al 
werkzaam ben binnen dit bedrijf. 
 
En dan natuurlijk mijn historie 
bij de VVW. 
 
Heel vroeger (in de jeugd) ben ik 
ook al eens een heel seizoen lang 
lid geweest van de VVW  
Maar na een jaar lang trainen en 
wedstrijden spelen zonder ook maar 

één goal gemaakt te hebben kwam 
ik erachter dat het spelletje niet aan 
mij besteed was. 
 
Na jaren van afwezigheid kwam ik 
per toeval rond het jaartal 2000  
weer in aanraking met de voetbal. 
Dit begon met het zeer strak volgen 
van de wedstrijden van het eerste 
team. Onze toenmalige voorzitter 
Henny v/d Berg had dit natuurlijk 
ook in de gaten en voordat ik er zelf 
erg in had hij mij samen met Cees 
Wijhenke weten te strikken om 
wekelijks de stukjes van het eerste 
team te gaan schrijven voor de 
website, witte weekblad en de 
score. 
Deze rol heb ik maar liefst acht jaar 
lang op mij genomen en met veel 
plezier gedaan. Helaas is er, nadat 
ik hiermee stopte, nooit meer 
iemand opgestaan die wekelijks met 
pen en papier langs de lijnen wilde 
gaan staan (toch zonde). Ook heb 
ik een jaar of vijf een live 
wedstrijdverslag gedaan op radio 
Alphen stad FM, dan werd ik tijdens 
de wedstrijd gebeld door Alphen 
stad FM en deed ik een zegje over 
de tussenstanden en de 
wedstrijdsituatie. 
 
Nadat ik de pen aan de kant had 
gelegd werd ik benaderd door Fred 

v/d Weiden met de vraag of ik er 
iets inzag om toe te treden tot de 
seniorencommissie. Ook dit leek mij 
leuk om te doen en zo was de 
volgende stap gauw gezet.  
 
In het huidige seizoen is er, zoals 
bij een ieder onderhand wel 
bekend, een bijna geheel nieuw 
bestuur aangesteld binnen de club 
en vanuit de seniorencommissie heb 
ik daar zitting in genomen als 
algemeen bestuurslid.  
Een geheel nieuwe stap en zeker 
voor het huidige bestuur allemaal 
erg wennen in het begin. Na bijna 
één seizoen zijn er al flinke stappen 
gezet, zeker richting de jeugd van 
onze vereniging. Dat is toch het 
uitgangspunt vanaf dag één, want 
de jeugd heeft de toekomst. 
 
Met sportieve groet, 
Ruben. 

 
 
 

Jaarplanner Woubrugge 2014 

 

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 

    



 

 

 

Kok-au-Vin Wijnkoperij, Burg. de Herderplantsoen 54, 2396 WZ  Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 071-3416991 / 06-53278633 / E-mail: info@kok-au-vin.nl / Website: www.kok-au-vin.nl 
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De 11! 
Allereerst willen wij van de De 11!-redactie een ieder bedanken voor zijn of haar inzending in 
deze jaargang 2013-2014 van De 11! Afgelopen week is de prachtige wit-groen-zwarte melkbus 
in de kantine geopend en hebben we de inzendingen beoordeeld. Dat heeft ons weliswaar een 
avondje gekost, maar het was gelukkig leuk om te doen. En het belangrijkste is, dat we een 
winnaar hebben! Sterker nog… winnaars, want er zijn maar liefst 3 VVW'ers die een mooie prijs 
krijgen. 
 
Die prijzen heeft u al in de eerste 
Score van dit seizoen kunnen 
zien/lezen, maar volledigheidshalve 
noemen we ze nog maar eens: 
De 3e prijs is een voetbaltasje, de 2e 
prijs is een voetbalpet en de 
hoofdprijs is een shirt van 
Olympique Marseille! U kunt dit 
shirt nog enkele dagen ingelijst 
bewonderen in de kantine, want 
daarna is deze uitgereikt aan de 
winnaar! 
  
En omdat we een winnaar hebben, 
is deze De 11! voor die welbekende 
spek en bonen. Toch doen we er 
nog eentje, gewoon omdat we dat 
leuk vinden. Oh ja, en om de Score 

te vullen, want we zijn in de vorige 
twee edities van ons clubblad flink 
aangepakt door de Score-redactie 
(zie Score 3 voor de 
informatiebijeenkomst, en Score 4 
voor de 11 redenen dat er geen De 
11! was op pagina 11…. sorry 5). 
 
Ook deze Score-editie is er een 
thema waar De 11! zich op focust. 
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 kunt verdienen. 
De bonusvragen heten: De 
Wissels, een goede wissel kan de 
pot voor je winnen! Voor een 

normale vraag krijg je 1 punt. Voor 
een goed beantwoorde wissel krijg 
je 2 punten. 
 
De regels zijn erg eenvoudig, het 
antwoord is namelijk goed of 
fout! Heb je de helft van de vraag 
goed beantwoord, dan krijg je 
helaas geen punten. De juiste 
antwoorden zijn in een latere editie 
van de Score terug te vinden. 
 
Deze editie van De 11 gaat over: 
WK's en Oranje. 
 
Groeten, 
De De 11!-redactie.

 
De Basis 11: 

1. Wie is de topscorer aller tijden van het Nederlands Elftal? 
2. Maradona maakte één van zijn WK-doelpunten met zijn "hand van God". Tegen welke keeper scoorde hij? 
3. Welke Nederlandse speler heeft de meeste doelpunten gemaakt op een WK? 
4. Onze huidige bondscoach is Louis van Gaal. Maar wie was de eerste Nederlandse bondscoach? 
5. Polen, Trinidad & Tobago, Nederland. Wie wordt hier bedoeld? 
6. Wie kreeg een kopstoot in een beroemde WK-finale? 
7. Het WK-lied voor Brazilië wordt gezongen door Jennifer Lopez & Pitbull. Wie zong het vorige WK-lied? 
8. Welke Nederlandse speler kan zo goed schieten, dat hij zelfs een dop van een bierfles schoot? 
9. In Brazilië wordt het 20e WK gespeeld. Welk land was er altijd bij? 
10. En welk land is er voor het eerst bij? 
11. De bal in Brazilië heet Adidas Brazuc. Maar wat is de naam van de bal van het WK van 1974? 

 
De Wissels: 

12. In welke WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal na 1990 vielen de meeste gele kaarten, en hoeveel waren 
het er? 

13. Fair Play staat natuurlijk hoog in het vaandel op een WK. Maar welke Nederlandse speler speelde er vals 
op het WK in Engeland? 

14. Wat is de afstand in kilometers tussen het stadion met de openingswedstrijd van Argentinië en het 
finalestadion? Door de onduidelijke afronding in Google Maps mag je er 50 km naast zitten. 

15. Helaas gaat het ook wel eens mis op de tribunes. Waarom werden maar liefst 36 vrouwen verwijderd uit 
een stadion waar het Nederlands Elftal een WK-wedstrijd speelde? 

16. Welk(e) WK('s) werd(en) in meer dan 1 land gespeeld? 
 
 

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 ui
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Woubrugge coryfeeën 
In de laatste editie van de Score van dit seizoen heeft de redactie wederom een echte 
Woubrugse coryfee weten te strikken voor een interview. Deze geboren Hoogmadenaar is al 
ongeveer tweederde van zijn leven lid van VVW en is nog bijna dagelijks op de vereniging te 
vinden: Leo Witteman. 
 
Leo Witteman woon inmiddels al 
zo’n 46 jaar in Woubrugge, maar 
komt oorspronkelijk uit Hoogmade 
en heeft zijn eerste voetbaljaren 
dan ook bij MMO gehad. Rond zijn 
10e jaar begon hij met voetballen 
en toen hij 15 jaar was maakte hij 
zijn debuut bij het 1e van MMO. Het 
absolute hoogtepunt bij deze 
vereniging was het spelen van de 
beslissingswedstrijd tegen Meerburg 
voor zo’n 2200 (!) supporters, welke 
met 0-1 werd gewonnen. “Dit was 
twee dagen voor onze bruiloft, dus 
mijn schoonmoeder was als de 
dood dat ik nog iets zou breken 
deze wedstrijd.” 
 
Na acht jaar in dit team gespeeld te 
hebben zorgden diverse factoren 
ervoor dat Leo een transfer maakte 
naar Woubrugge. “We 
degradeerden namelijk met MMO 
naar de 2e klasse van de LVB 
(Leidsche Voetbalbond, red.) en er 
werd besloten om nog maar één 
keer per week te trainen, wat ik te 
weinig vond. Daarnaast werkte ik 
inmiddels in Woubrugge bij een 
kwekerij,  waar ik ook op zondag 
moest werken en dan kwam het 
niet meer zo goed uit om de hele 
zondag op pad te zijn met MMO. 
VVW was toen net gepromoveerd 
naar de 4e klasse KNVB en trainde 
wel twee keer per week. Omdat ik 
ook in Woubrugge was gaan wonen 
voor mijn werk was de overstap al 
met al een logische keuze.” De 
keuze was echter ook een beetje 
gevoelig. “Mijn vader had er 
inderdaad wel even moeite mee, 
maar kwam toch vaak kijken.” 

 
Leo kwam direct in VVW 1 te spelen 
en werd niet veel later zelfs 
aanvoerder van dit team. 
Uiteindelijk speelde de allround 
middenvelder tien jaar in VVW 1, 
waarin hoogte- en dieptepunten 
werden beleefd. “We zijn in die 
periode tot twee keer toe uit de 
KNVB gedegradeerd naar de LVB, 
dat zijn natuurlijk sportieve 
dieptepunten. Maar winnen van de 
dubbel in ‘72/’73 was daarentegen 
een absoluut hoogtepunt. Het jaar 
daarop speelden we veel in de 
buurt van Rotterdam en naar de 
uitwedstrijden gingen we altijd met 
een bus, met spelers en supporters. 
Dit heb ik als een erg gezellig 
seizoen ervaren.” 
Helaas zorgde fysieke ongemakken 
(een hernia en last van de knieën) 
ervoor dat Leo na deze tien jaar 
moest stoppen bij VVW 1. Toen de 
hernia weer enigszins over was 
heeft Leo nog een tijdje in VVW 3 
gespeeld.  
Toen het voetballen er op zat is Leo 
nog jaren actief geweest als trainer 
en leider van verschillende teams, 
waaronder het team van de latere 
voorzitter, Hans v/d Neut.  
 
Dat Leo een echte verenigingsman 
is blijkt wel uit zijn verschillende 
lidmaatschappen. Zo is hij al 55 jaar 
lid van de Koninklijke 
muziekvereniging De Heerlijkheid 
Hoogmade, waar hij met veel 
plezier de saxofoon bespeelt en 
bijna nooit een repetitie overslaat. 
“Een mens kan namelijk maar twee 
keer echt verhinderd zijn, bij zijn 

geboorte en zijn sterfte” grapt Leo. 
Naast het voetbal en de muziek 
heeft Leo tot slot nog een derde 
passie en dat is vissen. Zo’n acht 
jaar geleden is hij dan ook lid 
geworden van de Woubrugse 
Visvereniging De Blauwe Zeelt.  
 
Momenteel is Leo een zeer actief lid 
van de dagploeg, waarmee hij 
verschillende werkzaamheden bij de 
voetbalvereniging oppakt en het 
oud papier verwerkt. “De oproep in 
de vorige Score voor nieuwe 
medewerkers heeft ons twee 
nieuwe mensen opgeleverd, maar 
we kunnen er altijd meer gebruiken 
natuurlijk.” Maar waar komt deze 
tomeloze inzet nu vandaan? “Dat 
heb ik van mijn vader denk ik, die 
was ook altijd in de weer voor 
verenigingen. Dat zit er bij mij ook 
in en ik doe het graag.” 
 
Tot slot nog even over de toekomst 
van Woubrugge.  “Voetballend zie ik 
een stijgende lijn, maar we missen 
nog een echte topspits. Verder ziet 
het er goed uit, met veel jeugd, de 
plannen voor de extra kleedkamers 
en de mooie accommodatie. Het is 
een gezonde club, waarbij iedereen 
zijn uiterste best doet!” 
 
Wij willen Leo bedanken voor het 
gezellige en interessante interview. 
We hopen dat hij nog vele jaren 
van al het verenigingsleven kan 
genieten. 
 

 
 

   

 
 

Erelijst mr. Leo Witteman: 
 Lid in de orde van Oranje-

Nassau 
 Lid van Verdienste 
 44 jaar lid VVW 

 
Als speler: 

 10 jaar in VVW 1 
 Aanvoerder van VVW 1 
 Kampioen 1e klasse LVB 

 
Als vrijwilliger: 

 Medewerker van de dagploeg 
 (Jeugd)trainer en leider VVW 
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Onpersoonlijk 
 

Naam: Hans Huizer 
Functie:  
Voetballer bij VE1, voorheen 
jeugdcoach en scheidsrechter. 
Geboren:  
16 maart 1959, Barsingerhorn (NH). 
Woonplaats:  
Alphen aan den Rijn. 
Broers/ Zussen:  
Één zus, twee broers. 
Beste vriend:  
Ik heb vele vrienden. 
Vriendin/Vrouw:  
Marjon. 
Kinderen:  
Drie. 
Werk:  
Bij een ingenieursbureau. 
Opleiding:  
Voldoende 
Hobby’s:  
Voetballen, hardlopen, hond 
uitlaten. 
Favoriete auto:  
Niet. 
Muziek:  
Gevarieerd, geen klassiek. 
Hekel aan:  
Onrecht. 
Geloof:  
Geen. 
Bewondering voor:  
Vrijwilligers die altijd klaar staan. 
Film:   
Da Vinci code. 
Tijdschriften:  
Quest, Score. 
Drank:  
Bier. 
Eten: 
Alles wat veel gekruid en heet is. 
Vakantie:  

Elk jaar een andere locatie. 
Opwindend:  
Mooie vrouwen. 
Ambities:  
Ooit als voetballer nog eens 
kampioen worden. 
Beste eigenschap:  
Sociaal. 
Slechtste eigenschap:  
Hoor alleen wat ik wil horen. 
Lijfspreuk:  
Ieder krijgt wat hij verdient. 
Typisch Woubrugge:  
Heineken. 
Positie:  
In het veld: mid-mid. 
Hoogtepunt:  
Ajax winnaar van de Champions 
league. 
Dieptepunt:  
Overlijden schoonouders op veel te 
jonge leeftijd. 
Wat vindt je van VVW VE 1:  
Theekransje. 
Opstelling VVW 1:  
Laat ik graag aan Arie over. 
Verbetering VVW:  
Muziek in de kantine mag best iets 
minder hard. 
Beste voetballer VVW:  
Chris Verhoef. 
Onderschatte voetballer VVW: 
René Kaiser. 
Favoriete club:  
Ajax. 
Beste voetballer Nederland:  
Van Persie. 
Beste voetballer Buitenland:  
Lionel Messi. 
Beste voetballer aller tijden:  
Johan Cruijff. 
Bondscoach:  

Louis van Gaal. 
Beste trainer:  
Hans Beck. 
Oranje:  
Net te weinig pit. 
Opstelling oranje:  
Cillessen, van der Wiel, De Vrij, 
Martins Indi, Emanuelson, De Jong, 
Sneijder, Strootman, Van Persie, 
Huntelaar, Robben. 
Kunstgras:  
Geweldig, zeker het veld dat bij 
Woubrugge ligt. 
Hans Boer: 
Zal wel goed bezig zijn. 
Frank Treuren:  
Ongelooflijk wat hij nog presteert. 
Cees van Delft:  
Op en op top gastheer. 
Hans Beck:  
Theeleut. 
Arie van Duijn:  
Aanwezig. 
Andre Vrolijk:  
Zorgt voor de beste velden van de 
regio.                                                                         
Eldert van Luling:  
De mooiste snor van Nederland. 
Erna v.d Meer:  
Vrijwilliger van het jaar. 
De Donderdagavond:  
Ben ik er dan wel eens? 
Commisie Seniorenvoetbal:  
Goed. 
F-side:  
Goed. 
Score:  
Voor elk wat wils. 
 
 
 

 
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: 
Beste VVW-ers, de vereniging draait al sinds jaar en dag op de welwillendheid van de vele 
vrijwilligers die de club rijk is. De club is echter nog steeds groeiende en heeft op bepaalde 
posities nog vrijwilligers nodig. Hieronder staan drie ‘vacatures’ die nog ingevuld moeten 
worden, dus mocht het je wat lijken meld je dan aan bij de bar. 
Dagploegmedewerker, met als hoofdtaak het verwerkern van het oud papier. 
Barmedewerker, op de zaterdag van 8:00 – 12:15. 
Barmedewerker, op de zaterdag van 12:15 – 15:30. 
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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. Voor deze editie van de Score hebben we Jur Geus bereid gevonden de 
vragen te beantwoorden. Jur is momenteel nog geen trainer bij Woubrugge, maar zal vanaf 
komend seizoen de A1 onder zijn hoede nemen. 
 
Wil je je even voorstellen? 
Mijn naam is Jur Geus ik kom uit 
Amsterdam, ben getrouwd en heb 
twee kinderen. De laatste vier jaar 
ben ik trainer geweest bij FC 
Abcoude. 
Waarom heb je voor 
Woubrugge gekozen? 
Toen ik mijn sollicitatie gesprek had 
bij Woubrugge voelde dat meteen 
heel goed. Er was meteen een klik, 
zowel persoonlijk als op 
voetbalgebied. Sinds een aantal jaar 
wonen wij van april tot oktober op 
de camping in Leimuiden. Ik ken de 
omgeving en de advertentie maakte 
mij nieuwsgierig.  
Waarom ben je trainer 
geworden? 
Na jaren zelf gevoetbald te hebben 
(zowel veld als zaal) ben ik bij mijn 
zoontje de kleintjes gaan trainen en 
coachen, dat smaakte naar meer en 

ik heb toen besloten om mijn 
diploma’s te gaan halen.  Voetbal is 
niet alleen leuk om te doen, maar je 
kennis overbrengen en die dan 
terug zien op het veld geeft een 
goed gevoel. Ik probeer mijn 
spelers te leren dat voetbal niet 
alleen een balletje overspelen is, 
maar dat  samenwerking en plezier 
het allerbelangrijkste zijn om als 
team verder te komen.  
Wat is je favoriete formatie? 
Mijn favoriete systeem is 1:4:3:3. 
Hoe bereid je een training 
voor? 
Ik werk vanuit een planning, waar 
ik met de groep heen wil. In grote 
lijnen staan de stappen die ik wil 
maken al vast. Uiteraard pas je 
dingen aan als je voelt dat de groep 
nog niet aan de volgende stap toe 
is. 

Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 
Mijn beste prestatie als trainer tot 
nu toe is de promotie van de A-
jeugd van Swift naar de hoofdklasse 
en vier jaar achter elkaar het 
behalen van de nacompetitie met 
Abcoude zondag 2. 
Wat is je ambitie als trainer bij 
Woubrugge? 
Bij Woubrugge wil ik de spelers 
verder ontwikkelen en naar een 
hoger niveau brengen. Met als 
uiteindelijk resultaat de 
jeugdspelers terug te zien in het 1e 
elftal.  
Wat zou je de jeugd mee willen 
geven? 
Wat ik de jeugd wil meegeven is 
probeer alles uit jezelf te halen en 
zorg dat je daar ook plezier in hebt. 
 
 

 

Score geeft de bal aan… 
Lid van het Jeugdbestuur, barcoördinator en -vrouw, wasvrouw, commissielid F-Side, klein 
website beheer en het wedstrijdbord beheren. Bij het bekijken van deze hele rits aan functies 
en activiteiten zou een gemiddelde Nederlander denken aan een fulltime baan, maar nee hoor, 
dit wordt allemaal vrijwillig gedaan door één persoon. En daarom geeft de Score deze editie de 
bal aan: Erna van der Meer! 
 
De van oorsprong afkomstige 
Veense Erna heeft zelf geen rijke 
voetbalgeschiedenis. Na één jaar 
keepen bij Alkmania stapte Erna 
van het voetbalveld om bij de 
buurman DOSR achter de bar te 
staan. Na dit een aantal jaren te 
hebben gedaan is Erna naar 
Woubrugge verhuisd. Erna is dan 
inmiddels moeder geworden van 
vier zoons, maar die mochten onder 
geen enkel beding gaan voetballen. 
“Het hoefde van mij niet zo nodig.” 
 
Zo’n 30 jaar later kent bijna iedere 
VVW-er wel een zoon van Erna en 
is er op een gemiddelde zaterdag 
tenminste één van haar zoons op 
de vereniging te vinden. Het is 

allemaal begonnen toen Patrick (de 
oudste zoon van Erna) de leeftijd 
had om te starten met voetballen. 
Ruud Gorter had Erna al een aantal 
keer er opgewezen dat het leuk zou 
zijn als Patrick zou gaan voetballen. 
Voor een lange tijd bleef het bij een 
nee, totdat Ruud Gorter zelf besloot 
om in actie te komen. Op de 
verjaardag van Patrick gaf Ruud 
een voetbaltenue cadeau. Daarmee 
begon niet alleen Patrick’s 
voetbalcarrière, maar kwam ook 
Erna terug in de voetbalscene. Erna 
voelde zich direct betrokken bij de 
vereniging en niet veel later werd 
ze leidster van het Woubrugse 
meisjesteam.  
 

Na zich helemaal over te hebben 
gegeven aan de vereniging, vond 
Edward Wijsman het tijd om Erna 
op een hoger niveau binnen de club 
te plaatsen. Zodoende kwam Erna 
bij het Jeugdbestuur. “Het ging 
vooral om de kinderen, maar ook 
het sociale leven bij een vereniging 
trok mij heel erg aan. Nog steeds 
trouwens, want ik werk hier met 
veel plezier. ” 
 
Inmiddels is haar takenlijst bij de 
vereniging nogal uitgebreid, zoals in 
de introductie al beschreven werd is 
ze eigenlijk bij bijna alle activiteiten 
van de vereniging wel op een 
bepaalde manier betrokken. “Het is 
eigenlijk zo gegroeid, door de jaren 

Piet Kroone
Weegbree 3

2481 CA Woubrugge
06 102 20 226
0172 411 825

piet.kroone@gmail.com
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heen zijn er gewoon wat taken 
bijgekomen en zoals ik al zei ben ik 
hier graag. Het is namelijk net één 
grote familie hier. Iedereen kent 
elkaar en heeft op bepaalde 
momenten steun aan elkaar, zoals 
bij het overlijden van Mathieu.” 
 
Als verbeterpunten bij de vereniging 
ziet ze als geen ander dat de nood 
voor nieuwe kleedkamers erg hoog 
is. Ze plant namelijk voor iedere 
zaterdag de kleedkamers in en dit 
wordt door het groeiende aantal 

teams steeds lastiger. “De 
kleedkamers zitten gewoon overvol 
en bij de indeling moet ik steeds 
vaker gaan stapelen. Misschien is 
het een idee om ook op zondag te 
gaan spelen, dan spreid je het 
voetbal over twee dagen. En de 
barinkomsten verdubbel je…” 
besluit Erna met een knipoog. 
 
Wij willen Erna hartelijk danken 
voor het interview en hopen haar 
nog vaak bij de bar (of op één van 
haar andere posten) te zien..

 
Dames kampioen 2013/2014 en 
op naar de 3e klasse! 
Dit jaar is er weinig geschreven door de dames in de Score. Mede daarom dit stuk, omdat de 
meiden een prestatie van formaat hebben neer gezet. Het stuk is dan ook, met drie kantjes, 
langer dan een gemiddeld verslag, omdat dit de weergave is van een heel seizoen. Bij deze 
excuus voor het gebruik van de inkt en het papier. 
 
In laatste drie seizoenen is er ook 
drie keer echt wat te vieren 
geweest. Eerst in 2012 
gepromoveerd samen met 
kampioen UDO van 5e naar 4e 
klasse. Daarna in 2013 eerste 
geworden in de 
voorjaarscompetitie, welke 
weliswaar geen recht gaf op 
promotie, maar toch voelde als 
kampioenschap. En dan nu in 2014 
echt KAMPIOEN en dus ook 
promotie naar de 3e klasse. 
Dat is net als Woubrugge 1 A 
categorie, maar alleen dan een 
klasse hoger  We kunnen de 
heren echter gerust stellen, we 
eisen niet direct veld 1 op als 
hoogste spelend 
vertegenwoordigend team, de 
meiden nemen met het kunstgras 
genoegen.   
 
Waar we wel echt graag 
medewerking zouden zien binnen 
de vereniging is de aanvang van de 
trainingstijd. Net als de heren 
werken de meeste dames overdag 
en is een begin trainingstijd van 
18:30 nagenoeg niet te doen. Zelfs 

19.00 uur is vroeg, maar mee te 
leven. Graag daarvoor even serieus 
aandacht! 
 
Dan over de inhoud. De dames 
werden heel duidelijk eerste in de 
najaarscompetitie, maar de prijzen 
zouden na de winter (die er 
overigens niet geweest is) verdeeld 
worden en dat gaf wel wat extra 
druk, want eerste worden in 
dezelfde groep dat laten de meeste 
clubs natuurlijk niet toe. Het werd 
dan ook een spannende strijd met 
telkens weer andere directe 
concurrenten. Eerste wedstrijd werd 
zelfs verloren met 3-2 in en tegen 
Nootdorp, na 0-2 te hebben voor 
gestaan door onze superspitsen 
Brenda en Esmee. Dat Nootdorp 
daar echter enkele speelsters van 
het eerste elftal voor nodig had 
bleek pas later.  
 
De weken erna werd dan ook 
‘verplicht’ op een rij gewonnen: 5-3 
tegen Rijnvogels, 3-1 tegen Altior 
(waarbij vlagger Jan geen vrienden 
maakte bij de tegenstander) en  3-1 
tegen Koudekerk. Op dat moment 

stonden we weer waar we wilden 
staan. De week erna lieten we 
echter een lelijk punt liggen bij 
Zwammerdam en daarna verloren 
we zelfs door een complete offday 
bij Koudekerk met 5-1. Dat zou ons 
het kampioenschap kunnen gaan 
kosten besefte iedereen. De 
concurrenten maakte elkaar echter 
telkens af. In begin leek Nootdorp 
de grootste concurrent, daarna 
werd Altior dat en uiteindelijk bleek 
Rijnvogels de grootste concurrent.  
 
Daarna kwamen de dames pas 
goed op stoom in een heel zware 
serie. Nootdorp hadden we een 
appeltje mee te schillen en zij 
werden kansloos gelaten en met 5-
0 terug het bos in gestuurd. Week 
erna een heel prima wedstrijd uit bij 
Altior (welke we echt vreesden), het 
werd daar een klinkende 1-4, 
waarbij Brenda al de eerste tik 
uitdeelde door binnen zeven 
seconden de 0-1 aan te tekenen. 
Ook Zwammerdam wist weer waar 
ze stonden toen ze met 4-0 werden 
terug gestuurd. 
 



14

Toen kwam de laatste pot, waar we 
iets meer over moeten schrijven. 
Rijnvogels uit, net als Poldervogels, 
altijd lastig. Wij stonden welliswaar 
met drie punten voor, maar met 
ook twee wedstrijden meer 
gespeeld. We moesten dus winnen 
om minimaal een 
beslissingswedstrijd eruit te slepen, 
mede omdat doelsaldo bij 
kampioenschap niet zou tellen. Het 
zat ons echter niet mee. We 
begonnen te slap of zo je wilt, te 
zenuwachtig en gingen dan ook met 
een 2-1 achterstand de rust in. Nog 
niet desastreus natuurlijk. Echter 
werd het na tien minuten 2e helft 3-
1 doordat een speelster van hen 
niet werd afgefloten bij hands en 
alleen door mocht lopen naar het 
doel van Woubrugge en geen fout 
maakte. Op dat moment zagen we 
het licht even niet meer, dit kon 
niet meer goed aflopen… tot echter 
tien minuten voor tijd. Toen rechtte 
een ieder haar rug en werd op 
fabelachtige wijze de overwinning 
alsnog binnen gesleept. Wendela 
bracht het op gang door een vrije 
trap van 30 meter (haar 
handelsmerk) in één keer achter de 
goede goalie te schieten, 3-2. De 
dames roken bloed. 
Op de valreep van de officiële 90 
minuten schoot Inge de 3-3 binnen 
door vernietigend uit te halen 
binnen de zestien meter. Op zich 
waren we daar al blij mee, want 
dan zouden we nog steeds 
kampioen kunnen worden als 
Rijnvogels later een misstap zou 
begaan. De meiden dachten daar 
echter anders over. Ver in blessure 
tijd kregen we weer een vrije trap 
op ongeveer dezelfde afstand.  
Wendela knalde nu hard op de lat 
en Inge, die inliep, scoorde feilloos 
en op een wijze die de 
scheidsrechter echt niet af kon 
keuren: 3-4. Op dat moment lieten 
we iedereen daar in verwarring 
achter. Hun coach, die tot vijf 
minuten daarvoor prima te spreken 
was, had geen tijd meer om te 
repareren. Hij gooide nog zijn 
goede rechterspits terug in het veld, 
die hij er eerder uithaalde toen hij 
zich veilig achtte. Wij zetten echter 
op dat moment gelijk onze snelle 
spitsen Brenda en Esmee op links 
en rechts achter om het helemaal 
op slot te gooien. De scheids liet 

nog een poosje doorgaan, want dit 
scenario had hij ook niet voorzien. 
Op gegeven moment moest hij toch 
een keer affluiten. Zoals iedereen 
de halve finale wedstrijd Duitsland - 
Nederland in ’88 de finale noemde, 
was dit voor ons eigenlijk ook de 
kampioenswedstrijd, omdat wij 
hiermee uitgespeeld waren en 
moesten wachten op het resultaat 
van Rijnvogels tegen Koudekerk en 
Zwammerdam.     
 
We zijn met bijna iedereen op 3 mei 
gaan kijken bij Koudekerk - 
Rijnvogels en zoals we allen weten 
werd het daar heel gezellig en 
spannend en uiteindelijk 1-1 
waardoor in Koudekerk de 
champagneflessen open konden. 
Terug in Woubrugge zijn we met 
zijn allen op de platte kar gegaan. 
Iets waar de dames al lang naar uit 
keken. De nodige (ik heb ze maar 
niet geteld) flessen witte wijn 
gingen er doorheen en het bleef 
nog lang onrustig in Woubrugge en 
omstreken. We eindigden bij de 
Kwalitaria met een snack en een act 
van Tamara en Karel, het nieuwe 
zangduo van Woubrugge. 
 
Zoals een goede band zijn 
muzikanten aan het einde van een 
concert voorstelt moet ik dat ook 
even doen met onze artiesten. Dit 
vooral ook om niemand te kort te 
doen. Het doel werd dit jaar 
verdedigd door Joëlle.  Daarin is zij 
een aantal keren goed afgewisseld 
door met name Brenda en Isa. 
Joëlle heeft een uitzonderlijke 
prestatie geleverd door als keeper 
weer bijna topscoorder te zijn van 
Woubrugge totaal. Dat betekent dat 
zij met maar maximaal 50% veldtijd 
tot die prestatie is gekomen, 
iedereen kan uitrekenen wat zou 
zijn gebeurd als zij hele seizoen 
veldspeler zou zijn geweest.  Als 
keeper is ze echter van 
uitzonderlijke klasse en ik heb in de 
afgelopen drie seizoenen bij niet 
één team een betere gezien. Zij is 
dus een hele goede spits, maar als 
keeper nog beter. 
 
De achterhoede is, mede door 
afwezigheid van de geblesseerde 
Karin, dit seizoen aangevoerd door 
Killer Queen Laura. Met haar 
snelheid en fanatisme was ze een 

plaag voor elke aanvaller. Zij werd 
daarin bijgestaan door Sylvia op 
rechts, Zij was ook dit seizoen weer 
een vaste waarde die er bijna altijd 
was en heel incidenteel een training 
mistte. Als zij kort op de 
tegenstander zit kan zij fysiek alle 
gevechten winnen. Nathalie, die 
een sterke tweede seizoenshelft 
had, staat meestal stopper. Voor 
haar geldt ook de ‘wet’ van kort op 
de man en de tegenstander niet 
loslaten. Renske stond meestal op 
linksachter en heeft in dit seizoen 
grote progressie geboekt, waardoor 
haar bijdrage voor het team steeds 
waardevoller word. Elsbeth heeft, 
net als Nathalie, de tweede 
seizoenshelft prima gepresteerd. Zij  
komt telkens als een duveltje uit 
een doosje voor haar tegenstander 
en doet er dan meestal ook nog wat 
goeds mee. Zij speelt goed slim met 
haar koppie, omdat ze fysiek nu 
eenmaal lichter is.  
 
Eva heeft meerder posities bekleed, 
maar het beste ging het haar af als 
rechtshalf als ze de ruimte voor zich 
had. Op die wijze heeft ze ook paar 
belangrijke goals gemaakt, wat voor 
haar nieuw was in haar carrière. Zij 
kan alleen nog maar groeien en 
komt er wel. Op die plaats heeft ze 
echter zeer sterke concurrentie van 
Wendela, de ‘vaste’ rechtshalf. Zij 
was dit seizoen weer van zeer grote 
waarde door er nagenoeg altijd te 
zijn en op de belangrijke momenten 
(Rijnvogels uit bijv.) er ook echt te 
staan. Centraal op het middenveld 
misten we dit jaar Suus voor groot 
deel. Persoonlijk was ik er bang 
voor dat dit ons het kampioenschap 
zou kosten, omdat zij als ‘lopende’ 
en scorende  middenvelder van 
buitencategorie is op dit niveau. 
Gelukkig hebben we haar weer 
kunnen gebruiken in de beslissende 
fase, maar ze is nog niet terug op 
niveau, wat wel nodig hebben voor 
de 3e klasse.  
 
De plaats centraal werd opgeëist 
door Inge. Daar heb ik (moet ik 
eerlijk zeggen) regelmatig van 
genoten. De tegenstander uiteraard 
minder. Zij speelt als een 
moordenaar in de goede zin van het 
woord. Ze vraagt regelmatig te veel 
van zichzelf waardoor ze wel eens 
kapot zit. Voor haar mooi dat ze het 
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slotakkoord kon geven tegen 
Rijnvogels met twee goals 
(overigens haar enige twee dit jaar, 
hoe kun je het zo plannen?). Voor 
Woubrugge hoop ik dat ze beslist te 
blijven en niet naar RCL gaat, maar 
daarover staat ze nog in dubio. 
Links midden is Cindy bijna altijd 
de vaste waarde. Zij geeft nooit op 
en als we het even niet zien zitten 
staat zij altijd op als een ware 
captain. Daarbij eist ze ook 
positivisme, wat zeker naar de 
Vissertjes (incl. pa) nog wel eens 
nodig is, als die dreigen over het 
grensje te gaan  Alicia heft het 
dit seizoen ook goed gedaan en 
heeft zelfs tegen 3e klasser DWO 
een mooie goal gescoord. We 
hopen dat ze na haar voetoperatie 
deze zomer, als herboren teugkomt 
en zonder pijn verder aan haar 
ontwikkeling kan werken.  
 
Voorin is het ook een verhaal apart, 
daar lopen onze Robbens en van 
Persies. Zoals gezegd is veel 
scorende Joëlle daar ook vaak bij. 
Dit seizoen was Brenda van grote 
waarde. Onze supersnelle spits 
veraste menige tegenstander als de 
stand op superturbo ging en daarbij 
ook nog eens knap afwerkte. Op 
belangrijke momenten sleepte ze 
Woubrugge er vaak door heen. 
Jennifer speelde vaak als 
zogenaamd hangende spits, ze 
moet daarbij als doorgeefluik 
fungeren naar de andere spitsen. 
Ze is ook andere posities ingezet 
waar ze haar bijdrage aan het team 
leverde. Saskia is dit jaar 
regelmatig geblesseerd geweest, 
maar heeft toch haar minuten 
kunnen maken en tegen Rijnvogels 

uit heeft ze zelfs de wedstrijd 
uitgespeeld en de ontknoping live 
meegemaakt. Esmee was met haar 
rushes langs de rechter kant voor 
vele verdedigers weer een plaag en 
heeft heel wat goede voorzetten 
afgeleverd en scoort daarbij 
tegenwoordig met ook het hoofd en 
zelfs de bips.  
 
Dit seizoen hebben we Tamara 
veel moeten missen door haar 
studiedriften en uithuizigheid. Ze 
heeft toch nog een bijdrage kunnen 
leveren en bij Altior zelfs gescoord 
en gezorgd voor een hit op 
YouTube met haar run op het 
hoofdveld. Dan ook nog niet te 
vergeten de ingevlogen Melissa. 
Onze Europese kampioen 
vechtersbaas is de gelederen 
komen versterken op een moment 
dat we krap zaten en heeft zich 
knap en snel gemanifesteerd. Op 
diverse verdedigende en 
middenveldposities komt ze goed 
uit de voeten en kan ze van grote 
gaan worden in de 3e klasse. Anne 
zullen we komend jaar gaan missen 
als verzorgster. Ze heeft dit jaar ons 
in meeste wedstrijden en op 
feestjes prima bijgestaan. Zij gaat 
voorrang geven aan haar muzikale 
loopbaan. Bij deze wil ik Anne 
alvast digitaal bedanken voor haar 
inzet.  Ik hoop dat ik niemand 
vergeten ben, want namen noemen 
is altijd gevaarlijk. Daarom toch ook 
maar even Jan ook bedanken voor 
het trainen van de meiden op de 
donderdag. Elke keer als de meiden 
weer ‘seks met die kale’ willen op 
de feestjes dan weet ik dat het wel 
goed zit met die donderdag. Jan en 
ik zullen onze training gaan 

aanpassen aan het niveau van de  
3e klasse en dat zal wat extra 
conditie training met zich 
meenemen, maar we zullen het wel 
leuk houden hoor  
 
Als we dan toch bezig zijn, maar 
even een bedankje naar de 
fluitisten die ons hebben gefloten. 
Ondanks de paar nijdassen die we 
in ons team hebben, is het 
overwegend goed gegaan. Dan ook 
nog een bedankje naar de man 
waarvan, naar horen zeggen, veel 
mensen van Woubrugge niet weten 
wat zijn functie is, brombeer 
Eldert. Nou wij weten dat wel. Hij 
zorgt dat wij onze wedstrijden 
kunnen spelen door zich scheel te 
bellen en te mailen zodat er 
tegenstanders zijn op de meest 
vreemde momenten en dan ook 
met scheidsrechters inclusief. Hij is 
voor ons een geweldige hulp.  
 
Zo, ik heb mijn bijdrage aan het 
vullen van deze Score voldaan en 
ga met veel vertrouwen met deze 
groep de 3e klasse in. Als we 
verschoond blijven van vervelende 
blessures en de groep compleet 
houden is handhaving zeker en 
voorzie ik een middenmootpositie in 
het eerste jaar. Meiden jullie 
hebben vakantie t/m het WK, maar 
daarna gaan we één keer in de 
week ergens een balletje trappen, 
als dat niet op t veld Woubrugge 
kan zoeken we een  trapveldje in de 
buurt zonder hondenshit. Ook dat 
zal Eldert voor ons wel even 
uitzoeken, toch Eldert? 
 
Hein, nummer 50. 

 
Na de zomer in de Score: 
 
Promoveert VVW 1 naar de 3e klasse 
 
Levert ieder team een mooi wedstrijdverslag in 
 
Wordt veld 3 hermetisch afgesloten op zondag? 
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Veteranen 1 

Nu het seizoen is afgesloten kunnen we stand opmaken voor Veteranen 1. De eerste 
wedstrijden verliepen voorspoedig. Met een zeer ruime selectie, waardoor je om de week aan 
een reserve beurt toe was, wisten we redelijke resultaten te behalen. 
 
Helaas is het bij de veteranen zo we 
nog wel eens geblesseerd kunnen 
raken. Deze blessures gebeurden 
plotseling maar wel in grote 
getalen. 
Rene Kaiser moest geopereerd 
worden aan zijn schouder, na 
kamikaze werk op de skipiste (dit 
was nog van het seizoen ervoor). 
Peter den Hertog liep van de ene 
naar de andere blessure. Peter 
Roosemalen ging heftig door zijn 
knie en heeft zijn voetbalschoenen 
direct weer aan de wilgen 
gehangen. Wat te denken van Dirk 
van Dorp die een blessure opliep in 
de tandarts stoel?????? Bert die aan 
het einde van het seizoen een 
vervelende blessure opliep. En dan 
hadden we nog diverse kleinere 
blessures die te maken hadden met 
hamstrings enzovoort. Zoals bij 
Frank, Richard, Hendrik en Sjaak. 
Was het allemaal kommer en kwel? 
Nee natuurlijk niet. We hebben 
heerlijke wedstrijden gespeeld en 
vooral na afloop, in de 3de helft 
wisten we allemaal hoe er gespeeld 
had moeten worden. Daar kwamen 
we altijd weer tot de conclusie dat 
als we die bal er hadden 
ingeschoten dan…….. 

Hadden deze blessures voorkomen 
kunnen worden? Misschien toch wel 
enkele hiervan. Wat dachten we 
van een betere warming up. Moeten 
we dit niet “verplicht” gaan stellen. 
Je weet het maar nooit. Misschien 
wat afspraken maken voor het 
nieuwe seizoen? 
Ook was er ons traditionele 
wintersport gebeuren. Met een 
groep van 7 man zijn we naar 
Kaltenbach gegaan om op hoogte te 
trainen. Heerlijk een week aan het 
skiën geweest met zomerse 
temperaturen. Na deze week 
hebben we helaas weinig 
wedstrijden meer gewonnen. Of dit 
nu aan deze skiweek lag of niet is 
nog steeds onduidelijk. Van de 
personen die dit festijn hebben 
meegemaakt zijn er weinig 
geblesseerd geraakt. Dat we 
constant aan de drank hebben 
gezeten kan ik weerspreken, want 
er werd zelfs op de late avond thee 
gezet en gedronken, dit in 
tegenstelling tot voorgaande jaren. 
Dit tot “ongenoegen” van Hans 
Huizer, want dit durfde hij niet te 
vertellen op zijn werk. Het was 
weer een top week. 
Gelukkig wisten we de laatste 
wedstrijd nog redelijk af te sluiten. 

Tegen koploper van dat moment 
Koudekerk wisten we een mooie 3-
3 te behalen door een prachtige 
goal van Ton. 
Wat brengt het nieuwe seizoen? Er 
gaan om verschillende redenen een 
aantal spelers het team verlaten. 
Keeper Fred vindt het tijd om op 
een hoger plan te gaan spelen en 
gaat met vrienden in het 18de van 
ARC spelen. Peter den Hertog heeft 
een motor aangeschaft en wil gaan 
toeren. Dit ook ingegeven door zijn 
vele blessures. Peter Roosemalen 
heeft het helemaal gehad met het 
voetballen na zijn zware blessure en 
gaat zich richten op de Meuk een 
plaatselijke popgroep met jonge 
talenten (Hans B en Rob). En dan 
hebben we nog onze jonge sterk 
houder Ed Bruijnes die kiest 
voorlopig even voor de kindertjes 
en wie weet komt hij hier na een 
paar rustige seizoenen weer op 
terug. 
 
We hebben enkele talenten kunnen 
strikken om het team weer te 
completeren. Jeffrey, Joost en Fred 
zullen ons komen versterken. 
Heren allemaal een prettige 
vakantie en tot het nieuwe seizoen. 

 
Het Henny van den Berg toernooi  
Het duo Inthemood uit Hilversum heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van allround 
muziek op allerlei gelegenheden. Het duo wordt veel geboekt vanwege hun muzikale prestaties, 
die op een zeer hoog niveau liggen. Het duo klinkt als een complete band. Het geluidsniveau 
dat Inthemood hanteert, wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Het belooft 
dus een uitermate gezellige middag te worden 30 augustus, waar onder het genot van een 
drankje en met de de leuke klanken van Inthemood gezellig gepraat kan worden.  
 
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 dus op 

zaterdag 30 augustus, zijn 
grotendeels al afgerond. In 
navolging op 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.  
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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 zes 
teams tegelijk kunnen spelen. Om 
de wedstrijden in goede banen te 
leiden hebben de volgende twaalf 
scheidsrechters hun medewerking 
toegezegd: de heren 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-er 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 
ten einde. Het nieuwe seizoen begint op 23 september, aanvang 20:00. De laatste avond van 
dit seizoen was op dinsdag 8 april. Hierbij het verslag van Jan en Gré Vos. 
 
De klanken “ik ga” en “ik pas” 
waren op dinsdagavond 8 april niet 
uit de lucht. De sfeer was weer 
reuze gezellig. Op deze laatste 
avond van het seizoen had iedereen 
een prijs, want Pasen naderde en 
het ging dus om de paaseieren. We 
willen Erna en Riecky heel erg 
bedanken voor hun inzet achter de 
bar en tevens als invallers, zodat 
iedereen kon klaverjassen. 
Tenslotte willen we alle 
klaverjassers bedanken voor de 
geweldige mand en de prachtige 
bos bloemen, die we mochten 

ontvangen. De uitslag van deze 
avond was:  
 
1. Klaas Koster met 5079 punten  
2. Cees Kroon met 5008 punten  
3. Piet Verlooyt met 4960 punten  
4. Kerst Jaarsma met 4898 punten  
5. Herman Brugman met 4816 
punten  
De poedelprijs was voor Ben 
Kellerman met 3685 punten  
 
De eindstand van seizoen 
2013/2014 is als volgt:  
1. Cees Kroon met 61727 punten 

2. Piet Verlooy met 61214 punten 
3. Kerst Jaarsma met 60446 punten 
De poedelprijs over het gehele 
seizoen was voor José Kesting met 
55386 punten.  
 
Het contactadres is: familie J.Vos, 
H. de Boerstraat 24, telefoon 0172-
518624. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gré en Jan 
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Nieuws van De Blauwe Zeelt 
De vissers van Woubrugge hebben de eerste vier wedstrijden van het seizoen 2014 er op zitten. 
Het zijn vier verschillende wedstrijden geweest met uiteen lopende vangsten van veel tot bijna 
niets. De eerste wedstrijd was in Noord-Holland bij Spijkerboor, een prachtige stek met mooi 
weer en goede vangsten. 
 
In de Leidsevaart zijn door een 
aanpassing in het wedstrijdschema 
twee wedstrijden achtereen gevist. 
Tijdens de eerste wedstrijd werd 
veel vis gevangen met een 
uitschieter van maar liefst 19.600 
gram, daar 
tegenover werd in de 
daaropvolgende wedstrijd bijna 
geen vis gevangen in het zelfde 
water op gelijke locatie. 
 

Alles heeft met het weer te maken, 
de temperatuur de windrichting het 

zijn belangrijke zaken tijdens de 
viswedstrijden. De eerste 
bootwedstrijd op de Wijde Aa 
verliep zoals verwacht, voor alle 
vissers was er wel een vis te 
verschalken. 
 

Het schema voor de 
zomeravondwedstrijden ligt vast en 
zijn op de woensdag gepland voor 
28 mei, 4 juni en 11 juni. Vertrek is 
om 18:00 uur vanaf parkeerplaats 
VVW. De wedstrijden duren tot 
21:30 uur er zijn voor elke wedstrijd 

twee prijzen (voor de nummers 1 
en 2), het bestuur hoopt op een 
grote opkomst. De wedstrijdlocaties 
zijn: Heimanswetering(molen), 
Leidsevaart en Drecht. Indien er 
aspirant-vissers zijn die hieraan 
willen deelnemen, zijn zij hierbij van 
harte uitgenodigd  
 
Namens het bestuur,  
 
Henk Windhorst (orz.) 

 

New balls please! 
Het gewone seizoen in de zaal zit erop en Zaal 2 is als goede middenmotor geëindigd in de 3e 
klasse. Omdat de KNVB vorig jaar al constateerde dat het beginnen van de zomerstop in april 
misschien wel iets te vroeg was heeft men de zomercompetitie in het leven geroepen, waardoor 
er nog zes wedstrijden gebald kan worden. 
 
Sporten is namelijk gezond en door 
deze extra wedstrijden blijven de 
mannen van Zaal 2 de komende 
weken nog even vitaal. Tenminste, 
dat was de oorspronkelijke 
gedachte… Al in de eerste 
wedstrijd, tegen Lugdunum, wilde 
de meest technische man van het 
veld (helaas van Lugdunum) zijn 
perfecte balgevoel tentoonstellen. 
Daarbij moet gezegd worden dat 
deze man inderdaad erg handig was 
met de bal aan de voet. Hij raakte 
in de openingsfase echter niet 
alleen deze bal. Na een handige 
actie spurtte hij voorbij Robin, maar 
door het lengteverschil tussen deze 
twee spelers belandde er een 
elleboog tegen de edele delen van 
Robin, die vervolgens als een 
pudding in elkaar zakte en de 
wedstrijd met een opvallend hoog 
stemmetje moest voortzetten. In de 
tweede helft leek alles weer te gaan 
en probeerde Robin de keeper op te 
jagen, die vervolgens hard 
uithaalde en de bal vlak onder het 
nog nauwelijks herstelde zaakje 
door schoot. Robin schijnt de nacht 

na deze verloren wedstrijd nog 
enkele keren gillend wakker 
geworden te zijn. 
 
Een week later kwam Simeko op 
bezoek in Woubrugge. Deze 
mannen doen het over het 
algemeen erg rustig aan en lopen 
geen meter teveel, maar laten 
vooral de tegenstander zweten. 
Zaal 2 probeerde de wedstrijd op 
inzet te winnen en liep zich het snot 
voor de ogen. Bij een uitbraak van 
Woubrugse kant rende Robin vol 
enthousiasme mee richting het 
vijandelijke doel, maar dit 
enthousiasme verdween al snel. Het 
schot op doel werd door een 
verdediger geblokt. Dit was verder 
geen ramp, ware het niet dat Robin 
op ongeveer een meter afstand van 
deze verdediger stond en de bal in 
een stijgende lijn tot op een hoogte 
van ongeveer één meter kwam. Bij 
de meeste spelers komt de bal dan 
op de navel of zelfs de borst 
terecht. Robin zijn benen komen 
echter op die hoogte bij elkaar en 
dus was het klokkenspel wederom 

het slachtoffer. Na een minuut op 
de grond te hebben gejammerd en 
tien minuten te hebben gesprongen 
keek Robin voorzichtig naar de 
eventuele schade en zag dat alles 
er nog zat. Dit was een welkom 
pluspunt, want de wedstrijd werd 
helaas verloren. 
 
Dus, nog even terugkomend op het 
idee dat sporten gezond zou zijn. 
Dit is natuurlijk hartstikke waar, 
maar er zijn momenten waarop je 
dit toch ernstig in twijfel brengt… 
Inmiddels heeft Aad Robin 
geadviseerd het vervolg van de 
wedstrijden met een tok te spelen. 
Wellicht dat deze gedeclareerd kan 
worden bij de KNVB, met hun leuke 
idee van die zomercompetitie. 
 
De ballenvanger van Woubrugge
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Zaal 7 dingt mee naar zomertitel! 
Na de overwinning van afgelopen woensdag op Lugdunum, mag het seizoen van Zaal 7 zeker  
niet slecht genoemd worden. Een respectabele achtste plek in de competitie en in de 
zomercompetitie draait het team volop mee om het kampioenschap. 
 
Na het reguliere seizoen besloot het 
team mee te dingen naar de 
zomertitel. Na een overwinning op 
clubgenoot Zaal5, met 7-4 werd er 
afgelopen woensdag met 
overtuigende cijfers gewonnen van 
Lugdunum 12, met welgeteld 15-4. 
Woubrugge Zaal 7 bezet nu de 
tweede plek in de zomer competitie 
en moet alleen koudekerk 1 voor 
zich dulden (op doelsaldo). 
 
Of de titel werkelijk binnengehaald 
gaat worden is nog maar de vraag. 
De blessure van Twan van de Geijn 

lijkt ernstiger dan verwacht. Daan 
Petri struikelt nog steeds te vaak 
over de bal en doelman Tom Rikkers 
grijpt nog te vaak naast de bal.  
 
Ook de doelpuntenmachine Bob van 
de Geijn schiet de bal nog steeds 
veel buiten de palen, terwijl iedereen 
weet dat de bal tussen de palen 
moet. Lichtpuntjes bij Woubrugge 
zaal 7 zijn er natuurlijk ook. Zo 
speelde Mike Bakker een formidable 
wedstrijd tegen Lugdunum, met een 
waanzinnig doelpunt als trofee. Ook 
Robbie van der Knijf en Sebastiaan 

Roskam speelden erg sterk, maakten 
weinig fouten en lieten het balletje 
makkelijk rondgaan. Het neusje van 
de zalm was toch wel de goal van 
Tom van der Ploeg, die vaak scoort 
met fantastische afstandsschoten, 
wat dit keer niet anders was. 
Gaat Zaal 7 kampioen worden? Dat 
is de grote vraag, het is mogelijk. 
Maar dan moeten vedettes zoals  
Petri en de gebroeders van de Geijn 
wel opstaan, anders gaat de  ploeg 
roemloos ten onder tegen 
Koudekerk. 

 
Van de Redactie 
De redactie van de Score werkt al jaren met veel toewijding en plezier aan het clubblad van 
Woubrugge. Naast dat er natuurlijk iedere twee maanden stapels met verhalen gecontroleerd 
worden door de heren van de redactie, gebeurd er natuurlijk nog veel meer op een gemiddelde 
Score-zondag in de kantine. Er wordt namelijk uitvoerig gediscussieerd over de woorden die wel 
of niet met ‘t’, ‘d’ of ‘dt’ geschreven dienen te worden. Daarnaast moeten alle verhalen nog 
gecheckt worden op waarheden, want niemand gelooft natuurlijk dat Bob iedere wedstrijd vijf 
keer gescoord heeft, of dat Daan weer foutloos was in de zaal, of dat Robin met een omhaal 
vanaf de middenlijn scoorde. Daarom zit de redactie een keer in de twee maanden met het zweet 
op het voorhoofd keihard te buffelen, zodat u een week later een betrouwbare en (zo goed als) 
foutloze Score op de mat krijgt. 
 
De redactie kan dit natuurlijk niet zonder de vaste schrijvers, die u in iedere Score weer 
terugvindt. Daarom willen wij hierbij de volgende mensen bedanken: 
 
Hans Boer 
Aad v/d Linde 
Klaas Grandia 
Cees Wijhenke 
Henk Windhorst 
Harry v/d Weiden 
Ruben van Dijk 
Casper Reumerman 
Mike Prangers 
 
En we hopen uiteraard dat deze lijst komend seizoen nog langer wordt. 
De Redactie    
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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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik dit stukje schrijf hebben we 
net de laatste voetbalactiviteit achter 
de rug, namelijk het Westmaas 
Interieur toernooi voor onze C en D 
jeugd. Er komen nog een aantal 
leuke activiteiten aan, ouder kind 
training, Chill avond, het E en F uitje 
en het C en D kamp. En dan is het 
voor iedereen bijna vakantie.  
 
Dit was mijn eerste seizoen als 
jeugdvoorzitter en dat is mij heel 
goed bevallen. Alleen merk je pas 
wat voor een tijd het kost als je het 
doet. Vooral de laatste weken zijn 
bijzonder intensief omdat we met 
een klein groepje vrijwilligers veel 
tijd besteden aan de team en elftal 
indeling voor volgend seizoen. Maar 
het geeft veel voldoening om te zien 
dat we met een nieuwe aanpak op 
de goede weg zijn. In deze nieuwe 
aanpak kiezen we er voor om meer 
inzicht te bieden in de procedure die 
heeft geleid tot de nieuwe indeling. 
Dit doen we ondermeer met 
informatie avonden voor alle 
leeftijdscategorieën in de eerste 
weken van juni. Binnenkort zullen 
alle leden en hun ouders hiervoor 
uitgenodigd worden. 
 
In die nieuwe aanpak willen wij al 
vanaf het begin van het nieuwe 
seizoen strenger gaan letten op de 
normen en waarderegeling van onze 
mooie vereniging. Dit kan 
consequenties hebben voor de 
spelers die zich niet gedragen 
conform deze regeling. Maar de 
vereniging moet wel voor iedereen 
leuk blijven, zowel voor onze spelers,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de vrijwilligers maar ook voor de 
tegenstanders. 
 
De successen van de jeugdteams en 
elftallen zijn beperkt geweest. Alleen 
de E2 onder leiding van Edward van 
Dijk is kampioen geworden. Jongens, 
nogmaals via deze weg gefeliciteerd.  
 
De druk op vrijwilligers neemt toe, je 
kan het bijna nooit goed doen en 
iedereen tevreden stellen. Daarom is 
het zo bijzonder om te constateren 
dat ieder jaar weer veel vrijwilligers 
zich inzetten. En daar ben ik heel blij 
mee, want anders kunnen we de 
vereniging niet draaiende houden. 
Dus alle vrijwilligers bedankt! 
Als jeugdbestuur hebben we een 
kleine groep vrijwilligers extra 
beloond. Verderop in de score 
kunnen jullie lezen wie dat zijn. 
 
Voor iedereen een fijne vakantie en 
tot volgend seizoen, 
 
Aad van der Linde 

 
 
 
 
 
 
 

Van de Jeugdcommissie 
Als ik dit stukje schrijf hebben we net de laatste voetbalactiviteit achter de 
rug, namelijk het Westmaas Interieur toernooi voor onze C en D jeugd. Er 
komen nog een aantal leuke activiteiten aan, ouder kind training, Chill avond, 
het E en F uitje en het C en D kamp. En dan is het voor iedereen bijna 
vakantie.  
 



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

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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Nieuwe functie: Technisch jeugd 
coördinator. 
Nieuwe ronden, nieuwe kansen of in het geval van Woubrugge, nieuw seizoen nieuwe kansen. 
Voorbereidingen zijn al weer volop bezig en Woubrugge begint voortvarend met het aantrekken 
van een technisch jeugd coördinator (TJC): Chris Hogenweij. 
 
Wie is dat? Chris is een 47-jarige 
Alphenaar die al decennia lang in de 
voetballerij actief is. Vroeger zelf 
actief als sluitpost, Chris is 
jeugdinternational en heeft in de 
jeugdopleiding van Feyenoord 
rondgelopen. Na een aantal roerige 
jaren besloot Chris om een stap 
terug te doen en bij amateurclubs 
te gaan keepen. Nog tijdens zijn 
actieve voetbalcarrière is Chris 
begonnen als trainer en heeft nu 27 
jaar ervaring in het vak. Een 
indrukwekkend CV laat een grote 
verscheidenheid aan clubs zien 
waaronder een aantal betaald 
voetbalclubs. Chris is een geboren 
organisator en, alhoewel hij nog 
nooit eerder als TJC heeft 
gefunctioneerd, heeft hij voldoende 
ervaring om invulling te gaan geven 
aan deze taak.  
 
TJC wat houdt dit in? Technisch 
jeugdcoördinator is een nieuwe 
functie binnen de club gecreëerd 
om de jeugdopleiding te 
verbeteren. Chris gaat zich bezig 
houden met alles wat op en rond 
het veld gebeurd. Alles wat met 
voetbal te maken heeft valt onder 
de verantwoordelijkheid van de 
TJC. Dit houdt in dat de trainers en 
leiders begeleid worden, gekeken 
wordt of afspraken worden 
nageleefd en er dit de persoon is 
waar mensen naar toe kunnen met 
vragen. Omdat dit jaar voor het 
eerst met een TJC gewerkt gaat 

worden zal de prioriteit vooral 
liggen bij de F, E en D-tjes.  
 
Wat zijn de doelen en wat is 
het belang van de 
functie?Trainers en leiders krijgen 
feedback, er wordt een hoop kennis 
bijgehaald . Op deze manier kan 
Woubrugge zich ontwikkelen om 
het niveau van de jeugdopleiding te 
doen stijgen. De meerwaarde ligt 
ook in een verbetering van de 
organisatie en structuur binnen 
Woubrugge, zodat we technisch 
naar een hoger plan komen. Er is 
nog geen eenduidig antwoord te 
geven op wat de doelstelling precies 
zijn, deze worden pas gedurende 
het lopende seizoen vastgesteld. Je 
kan nu wel wat roepen, maar of dit 
ook haalbaar is, kan ik nu moeilijk 
zeggen. 
 
Wat zijn de grootste 
uitdagingen? Voetbal moet weer 
meer naar de voorgrond komen. 
Prestatie is niet het enige wat 
belangrijk is, plezier blijft belangrijk, 
zeker voor een kleine club als 
Woubrugge. De samenhorigheid is 
een van de sterke punten van 
Woubrugge en daar wil ik gebruik 
van maken. Door voetbal centraler 
te stellen wil ik het wij gevoel 
presenteren als prestatie door 
plezier. “Wij” is belangrijk, want je 
moet het samen doen. 
 
 

Waar zie je het meest naar uit? 
Ik hoop het plezier en 
enthousiasme dat overal op de club 
aanwezig te behouden en 
tegelijkertijd het niveau en de 
prestaties te verbeteren. Het is voor 
mij de ultieme beloning als er aan 
het eind van het volgend seizoen, 
kinderen lachend op de velden 
staan die hun doel hebben bereikt 
en ik daar aan mee heb kunnen 
werken. 
 
Wat is je eerste indruk van 
Woubrugge? Een  proactieve en 
dynamische groep mensen, waar 
mensen veel voor elkaar over 
hebben. Veel vrijheid om je mening 
te geven en over te brengen zonder 
direct daarop te worden 
aangevallen. Er is genoeg ambitie 
en gedrevenheid om er wat van te 
maken. 
 
Waar kunnen we jouw hand 
straks in herkennen? Ik wil 
toegankelijk zijn voor mensen die 
vragen hebben die binnen mijn taak 
vallen en zo meer draagvlak en 
eenduidigheid creëren over de 
beslissingen die genomen worden. 
Ik wil zo ook voor meer organisatie 
en duidelijkheid zorgen. 
 
Wat zijn je sterke punten? Ik 
kan heel goed enthousiasme 
overbrengen en ben goed in 
organiseren en passioneren. 

 
Pupil v/d Week 
In verband met een staking bij Van Dobbe waren er de afgelopen weken geen bitterballen te 
krijgen in de kantine van v.v. Woubrugge. Uit protest hierop hebben de Pupillen van de Week 
besloten geen wedstrijden van VVW 1 meer bij te wonen. Wij hopen dat deze situatie snel weer 
voorbij is, want zonder Pupil van de Week is de Score natuurlijk niet compleet. 

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
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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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Zoeken naar voetbal in Suzhou (1) 
Langzaam droom ik weg in de taxi, mijzelf afvragend hoe de C1 gisteravond getraind zal hebben na een 
klinkende 8-1 overwinning op hekkensluiter Nieuwkoop. De C1, een lekkere groep om training te geven, 
leergierig, competitief ook al probeert een deel zich regelmatig onzichtbaar op te stellen. Zeker als een 
oefening moet worden gestart zijn er weinig die het voortouw nemen. En ja dat zie je soms ook in 
wedstrijden. Maar veel belangrijker: in wedstrijden zie je ook steeds meer dingen terug waarop is 
getraind! 
 
Ondertussen geeft de taxi chauffeur 
een flinke poep gas op Xiandai 
Avenue en scheurt hij met 120 over 
een 80 weg in een mooie slalom 
tussen de auto's door terwijl hij 
continue controle heeft. Ik denk 
aan de techniek training elke 1e 
maandag van de maand. Slalom 
met links en/of rechts, binnen- 
en/buitenkant, links- en rechtsom, 
steeds sneller, explosiever om te 
oefenen op controle en meester te 
blijven over de bal. 
Ik zie de auto's allemaal 
tegelijkertijd bij het stoplicht 
wegstuiven alsof ze met zijn allen 
tegelijk druk zetten op de 
tegenstander met de wil om zo snel 
mogelijk de bal te veroveren. Het 
liefst binnen 3 seconden, maar wel 
met zijn allen want anders wordt je 
weggespeeld. En het midden dicht 
houden. 
We passeren het nieuwe 
Congrescentrum en terwijl ik 
Dichterbij van Van Dik hout op de 
Ipad nog wat harder zet, knallen we 
langs het Jinji Lake. In de verte 
doemt het hotel in haar specifiek 
Cruiseschip architectuur al op en ik 
denk al aan de lekkere warme 
douche die wacht. En ik denk nog 
steeds aan voetbal. 
Als er een onderwerp in Nederland 
is waar iedereen een mening over 
heeft, dan is het wel voetbal. Of je 
nu wit, zwart, bruin, geel, rood of 
een mengeling bent, je hebt een 
mening over bepaalde teams, 
spelers, trainers, scheidsrechters, 
supporters, shirts of andere 
gerelateerde zaken. En anders heb 
je helemaal niets met voetbal en 
laat je dat ook horen met een 
stevige onderbouwing (wie gaat er 
nou achter een bal aan rennen om 
hem daarna weer weg te 
schoppen?). 
In de meeste Europese landen leeft 
het voetbal net als in Nederland en 
wil je een gesprek, dan begin je 

over voetbal. Maar hoe zit dat nou 
in China? Een enorm groot land 
waartoe 20% van de 
wereldbevolking behoor, in totaal 
1,2 miljard Chinezen. Maar nog 
nooit een aansprekend resultaat op 
een WK. 
Nu kom ik het laatste half jaar 
regelmatig in Suzhou, de 2e 
economie aan de Yangtze rivier na 
Shanghai. Een stad met bijna 15 
miljoen inwoners op een 
oppervlakte die vergelijkbaar is met 
de Randstad. Een enorme groeistad 
waar flats van minimaal 40 
verdiepingen per 10 tegelijk worden 
gebouwd. Maar daarnaast ook een 
oude Chinese stad met een 
geschiedenis die zeker 5000 jaar 
teruggaat, gelegen in de Yangtze 
delta wordt Suzhou ook wel het 
Venetië van China genoemd met al 
zijn kanalen. Een stad die naast het 
economisch groeien (Suzhou wil 
bijvoorbeeld graag een Free Trade 
Zone net als Hongkong en 
Shanghai) ook nadenkt over mens 
en milieu. Zo is Suzhou de 2e stad 
in heel China waar de brommers 
zijn verboden en vervangen door 
elektrische scooters om het smog 
probleem het hoofd te bieden. 
Precies waar premier Li afgelopen 
week tijdens de persconferentie aan 
het einde van de jaarlijkse 
partijcongres op doelde toen hij zei 
dat de oorlog verklaren aan smog 
niet betekend dat de oorlog wordt 
verklaard voor de natuur, maar juist 
een oorlog tegen onze eigen 
inefficiënte en niet duurzame model 
van (economische) groei en manier 
van leven. Als hij dit echt aan wil 
pakken kan hij als eerste beginnen 
met het aanpakken van alle 
schitterend verlichte gebouwen, wat 
enorm veel energie kost. En als je 
dan de diverse grote kolencentrales 
ziet staan langs de rivieren, krijg je 
(naast de miljoenen auto's) een 
indicatie van het smog probleem. 

Suzhou, een mooie stad dus om 
eens op zoek te gaan naar voetbal 
en te vergelijken met de situatie in 
Nederland. Nou die vergelijking met 
Nederland kon ik al vanaf mijn 
eerste bezoek los laten. De meeste 
Chinezen in Suzhou zijn vooral 
bezig met werken, werken en nog 
eens werken. Zij hebben helemaal 
geen tijd om over voetbal of een 
andere teamsport na te denken. 
Wel doen ze graag aan individuele 
sporten zoals tafeltennis en 
badminton of hardlopen en maken 
ze tijd vrij voor familie en vrienden. 
 
Ondertussen wordt ik regelmatig in 
de taxi bijgelicht door een 
achteropkomende auto die met 
groot licht aangeeft dat hij gaat 
inhalen (of we even in onze eigen 
baan willen blijven). Wel een 
verschil met Nederland dat verkeer, 
overdag wordt er getoeterd om 
elkaar te informeren of te 
waarschuwen en 's avonds wordt 
daarvoor het grote licht gebruikt. 
Ook de E-scooters toeteren dat het 
een lieve lust is. En dat zonder het 
gebruik van krachttermen, vingers 
of andere gebaren. Volgens mijn 
collega hoef je je niet druk te 
maken om iets wat je even later 
waarschijnlijk ook zelf zal doen. 
Terwijl de taxi Suzhou heeft 
verlaten op weg naar Shanghai 
AirPort, denk ik aan de afgelopen 
dagen en de zoektocht naar het 
voetbal, terwijl ik luister naar 'Een 
dag zo mooi' van de Trockener 
Kecks met zanger Rick de Leeuw, 
een getalenteerde linksbuiten die 
vroeger droomde van een carrière 
als profvoetballer. Gelukkig koos hij 
op tijd om muzikant te worden. 
Maar ja, het voetbal in Suzhou. 
Gelukkig is de Shanghai Daily een 
krant die schrijft over zowel de AFC 
als de UEFA Champions League 
welke beiden de afgelopen week 
werden gespeeld.  
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Zo lees ik op woensdag dat Vagner 
Love, in 2005 nog een inspirerende 
aanvaller van UEFA Cup winnaar 
CSKA Moskou, in de AFC Champions 
League 2 goals heeft gemaakt in de 
wedstrijd Shandong Luneng - 
Cerezo Osaka (3-1, tegendoelpunt 
Diego Forlan) op dezelfde dag dat 
Bayern München en Arsenal 
gelijkspeelden in de UEFA 
Champions League. En op 
donderdag lees ik dat sinds dit jaar 
Italiaans international Alessandro 
Diamanti voor de Guangzhou 
Evergrandes, AFC Champions 
League winnaar van 2013, speelt. 
Gisteren maakte hij de 1-1 tegen 
Yokohama F Marinos uit een vrije 
trap nadat Jin Hanato namens de 
Japanse club de score had 
geopend. Het was Diamanti's 3e 
doelpunt in zijn 2e wedstrijd in de 
AFC Champions League. 
 
Terwijl ik op Shanghai Pudong 
AirPort het beste kopje koffie sinds 
mijn aankomst in China drink, na 
een heerlijke Koreaanse maaltijd, 
bedenk ik mij dat alleen de 
buitenlandse spelers van de Chinese 
clubs in het nieuws komen, op de 
keeper van Guendong na die rood 
kreeg. Dit is ook zo in de 
Nederlandse kranten waar je wel 
leest over het avontuur van Didier 

Drogba en Arie Haan, maar waar je 
niets leest over Chunxiao Wu. Zo 
lees je in Nederland ook niets over 
de topclubs in de AFC Champignons 
League, terwijl je wel alles kunt 
vinden over incidenten in alle lagere 
klassen binnen Europa. 
 
Het is dan ook niet zo vreemd dat 
er over Suzhou zo weinig te vinden 
is over voetbal. In 2004 is er een 
grote voetbalclub opgericht, de 
Suzhou Trips, met als doel op korte 
termijn door te stoten naar de top 
binnen China. Toen dit niet zo snel 
lukte zijn de Trips in 2009 samen 
gegaan met Nanjing en is het 
grotere voetbal uit Suzhou 
verdwenen. Maar er wordt nog wel 
gevoetbald in Suzhou. Vanaf eind 
maart is FC United, de club van de 
Internationale school weer actief. 
Verder zijn het vooral expats die 
proberen het voetbal van de grond 
te krijgen. Mits zij tijd hebben 
natuurlijk, want ook zij zijn veel aan 
het werk. 
 
En indien ze interesse hebben. Zo 
spreek ik af en toe de 
ontbijtmanager in het hotel, een 
Tsjech die al 4 jaar in Suzhou 
werkt. Hij is in die tijd zijn interesse 
in voetbal redelijk kwijtgeraakt, 
maar hij vindt het mooi dat 
Nederland en Tsjechië tegen elkaar 

spelen in de komende EK-
kwalificatie. We hebben gewed om 
een diner, de winnaar betaalt om 
de verliezer te troosten. Anders is 
het met de Spaanse floormanager 
bij de receptie. Hij is een groot fan 
van Real Zaragoza en baalt dat zij 
zijn afgedaald in de lagere regionen 
van het Spaanse voetbal. Helaas 
weet hij ook hoe goed het Spaanse 
nationale team er voor staat, maar 
toch is hij bang dat ze hun titel de 
komende zomer niet gaan 
prolongeren. Mocht ik rond de WK 
in Suzhou zijn, dan gaan we zeker 
samen Nederland - Spanje kijken. 
Om terug te komen op de vraag 
hoe het voetbal in China en 
specifiek in Suzhou ervoor staat: op 
dit moment staan vooral de 
buitenlanders in het voetlicht. Het is 
wachten tot China een goed team 
met goede voetballers neer zet op 
een WK. Als er dan voetballers in 
het binnen- of buitenland grote 
bedragen gaan verdienen, heeft de 
jeugd rolmodellen en zien zij dat er 
met voetbal een goede boterham 
kan worden verdiend. Dan kan het 
voetbal in China goed van de grond 
komen, want China mag dan wel 
een communistisch land zijn, 
iedereen is er bezig om geld te 
verdienen. 

 
Jeugdtoernooien 2014 
Ook dit seizoen hebben we weer onze twee traditionele thuistoernooien kunnen organiseren, 
mede mogelijk gemaakt door de sponsors Digo en Westmaas Interieur. 
 
Op maandag 21 april is het Digo 
Paastoernooi voor de A1, B1 en B2 
gespeeld. De weersomstandigheden 
waren uitstekend en de sponsor 
had een schitterde nieuwe tractor 
op ons terrein geplaatst. Omdat alle 
elftallen keurig op tijd aanwezig 
waren, kon het toernooi om 10 uur 
starten. Maar pas nadat Juliëtte 
Dijkshoorn het toernooi had 
geopend met een wereldgoal. Vanaf 
de aftrap passeerde zij meerdere 
spelers van ARC A3, een topteam 
uit de poule van onze A1, en zij liet 
ook de keeper kansloos.  
 

In de poule van de A1 was al snel 
duidelijk dat ARC A3 te sterk was 
voor alle andere teams en zij 
werden dan ook eerste. Tweede 
werd Erasmus A2. Zoetermeer A2 
en Woubrugge A1 hadden ieder 
even veel punten, maar op 
doelsaldo werd Zoetermeer derde. 
 
Voor de poule van de B1 waren 
slechts twee tegenstanders 
gevonden, namelijk DHC B3 en 
Voorschoten B5. De elftallen waren 
behoorlijk aan elkaar gewaagd en 
dat leidde tot spannende 
wedstrijden. Uiteindelijk werd DHC 

eerste, Woubrugge tweede en 
Voorschoten derde. 
 
In de poule van de B2 was het tot 
de laatste wedstrijd spannend welk 
elftal de winst zou grijpen. Door 
een 2 - 0 overwinning op Lyra B4 
pakte Oude-Beijerland B2 de eerste 
plek. Ter Leede B4 werd derde en 
Woubrugge B2 eindigde op de 
laatste plaats. 
 
Op zaterdag 24 mei is het 
Westmaas Interieur toernooi 2014 
gespeeld voor de C1, C2/D1, D2 en 
D3. Omdat de aanmeldingen voor 
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een aantal poules wat moeizaam 
verliep, zijn de tegenstanders van 
de C2 en de D1 in één gezamenlijke 
poule opgenomen. De spelers van 
de C2 zijn verdeeld over alle andere 
teams zodat uiteindelijk iedere C en 
D junior aan spelen is toegekomen. 
Het is altijd fijn om te zien dat 
iedereen bereid is om aan een 
oplossing mee te werken. 
 
De weersomstandigheden waren 
uitstekend en de elftallen waren 
keurig op tijd aanwezig. Om 9 uur 
kon het toernooi starten. Ook bij dit 
toernooi is de officiële aftrap 
gedaan door een meisje, de vierde 
dochter van de sponsor, Merle 
Westmaas. Zij liet de keeper van 
Lisse C3 kansloos en is daarmee 
een potentieel nieuw meisjes lid. 

Om verder te kunnen trainen ging 
ze met een nieuwe bal naar huis, 
net als haar zusjes in de drie 
voorgaande jaren. 
 
In de poule van de C1 was 
Bergambacht C1 de sterkste door 
op doelsaldo nummer 2 RVV Coal 
C1 achter zich te laten. Derde werd 
Lisse C3 en onze eigen C1 werd 
vierde, net voor Blauw Zwart C2. 
 
In de poule van de C2/D1 deed 
onze eigen D1 het bijzonder goed. 
Zij moesten alleen winnaar ARC C7  
voor zich laten en werden keurig 
tweede. Derde werd Blauw Zwart 
C3, vierde Berkel D2 en laatste 
Koudekerk C2. 
 

In de poule van de D2 was Hillegom 
C3 winnaar en SJZ D2 werd 
nummer 2. Woubrugge D2 eindigde 
op de derde plaats en RV Coal D1 is 
laatste geworden. Bij de poule van 
de D3 bleef het tot het einde 
spannend. Omdat ze 1 doelpunt 
meer hadden gescoord dan ARC 
D11 eindigde SJZ D3 op de eerste 
plaats. Woubrugge D3 is werd 
derde en Lisse D8 vierde. 
 
Alle scheidsrechters, 
barmedewerkers en mede 
jeugdbestuursleden bedankt voor 
jullie enorme inzet op deze dagen. 
En uiteraard heel veel dank aan 
Digo en Westmaas Interieur. 
 
Bedankt,  
Aad van der Linde.

 
Zoeken naar voetbal in Suzhou (2) 
Zittend aan het avondeten begint het mijmeren over voetbal weer. Vanavond zou ik eigenlijk de 
C1 training geven, ware het niet dat ik weer in China aan het werk ben. En dus bestaat mijn 
avondeten niet uit het gezellige, smakelijke eten met de vrouw en kinderen, maar zit ik in het 
hotel te genieten van het uitgebreide buffet.  
 
Aangezien we vandaag op tijd klaar 
waren met het werk, ben ik eerst 
gaan sporten inclusief zwemmen. 
Daardoor hou ik het vandaag bij 
waterdieren om te eten, ofwel een 
klein kommetje rijst met gestoomde 
vis, gesmoorde scholfilet en 
gegrilde gele vis. Verder kunnen ze 
hier uitstekend eend bereiden en 
daar geniet extra van sinds ik met 
Pasen op de A12 zo'n op hol 
geslagen woerd op mijn voorruit 
kreeg. Voor de groente heb ik 
gekozen voor de hot pot waarbij 
een kok de door jezelf uitgekozen 
groente in een pannetje hete 
bouillon perfect klaar maakt. Over 
het toetje kan ik kort zijn, oud ijs 
met waterkristallen zijn niet mijn 
favoriet. Gelukkig was er nog vers 
fruit. 
 
Maar trainen zit er weer niet in en 
dat is niet voor het eerst dit 
seizoen. Aangezien ik het komende 
seizoen nog meer op pad zal zijn, 
heb ik met pijn in mijn hart besloten 
om te stoppen als trainer. Ik doe dit 

graag, training geven, proberen 
spelers beter te maken door te 
trainen op techniek. Zoals de 
training op de eerste maandag van 
de maand, een half uur lang 
balbeheersing, draaien met links, 
rechts, binnen-, buitenkant voet, 
linksom of rechtsom. Conditioneel 
pittig en ondertussen worden de 
beenspieren sterker, maar 
belangrijker, je wordt baas over de 
bal. Daarnaast gaat de 
handelingssnelheid omhoog en krijg 
je meer tijd voor het overzicht. Dat 
deze maandelijkse herhaling zijn 
vruchten afwerpt is vooral te zien 
bij de spelers in het 2e seizoen dat 
zij dit doen. 
 
Naast het kappen en draaien 
hebben wij (Daan en ik) dit seizoen 
heel veel aandacht aan trappen en 
aannemen besteed. Links 
aannemen en direct met rechts 
spelen en omgekeerd, aannemen 
en de juiste kant op wegdraaien 
(dus niet naar de tegenstander 
toe!), trappen met de wreef, goed 

inspelen: met de juiste snelheid op 
het juiste been waardoor de 
aanname of het wegdraaien 
makkelijker wordt. 
 
Ondertussen ben ik weer aan het 
einde van een succesvolle trip en zit 
ik in de taxi naar Shanghai AirPort 
in de taxi naar Sleeze Beeze en Van 
Dik Hout te luisteren. Wat een 
geweldige combinatie tussen heavy 
metal van Nederlandse bodem en 
Nederlandstalige rockmuziek. Ik zie 
de mooie waterpartijen, kanalen en 
groene zones van Suzhou weer 
voorbij komen, maar ook de vele 
nieuwbouwprojecten waarbij flats 
van 40 verdiepingen per tiental 
tegelijk uit de grond worden 
gestampt in deze snel groeiende 
stad. Aan de buitenkant van de stad 
staat de grove industrie, 
energiecentrales en grondstoffen, 
terwijl in er industriële wijk de 
fijnere industrie aanwezig is zoals 
elektronische en medische industrie 
met grote namen als Samsung, 
Philips en Johnson&Johnson en 
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waar de transportsector goed is 
vertegenwoordigd. 
 
Maar het meest interessante 
bouwproject is toch wel het nieuwe 
sportcentrum wat in de 
industriewijk naast de 
Internationale School wordt 
gebouwd. Op de foto's staan niet 
alleen een mooi atletiekcentrum, 
diverse sporthallen maar ook een 
fantastisch stadion afgebeeld. Zal er 
dan toch weer een poging worden 
ondernomen om Suzhou te laten 
voetballen? 
 
En als er in Suzhou gevoetbald gaat 
worden op welk niveau zullen ze 
dan instromen? Gezien de grootte 
van het stadion en het feit dat dit in 
een stad van ruim 13 miljoen 
mensen wordt gebouwd, neem ik 
aan dat het allerhoogste niveau 
nagestreefd gaat worden. Ook in 
China wordt het voetbal gebruikt 
om zaken te doen en gaat er veel 
geld in om. Er spelen diverse grote 
spelers en trainers, zo is Marcello 
Lippi de huidige coach van de 
Aziatische Champions League 
winnaar Guandong Evergrandes die 
afgelopen week haar Zuid 
Koreaanse tegenstander met 5-1 
vermorzelde in de uitwedstrijd. 

Het zou fijn zijn als ik binnenkort 
eens een wedstrijd in Suzhou zou 
kunnen zien. Nu ben ik door onze 
nieuwe verkoper uitgenodigd om 
naar wedstrijd in Shanghai te 
komen kijken. Een uitnodiging die ik 
met genoegen heb aangenomen. 
Daarnaast ben ik zeer benieuwd 
naar het niveau wat in Suzhou zal 
worden gehaald en hoe ze trainen. 
Zullen ze veel op techniek trainen of 
worden er gelouterde spelers 
gehaald en zal er worden gehamerd 
op fitheid, mentale hardheid, 
opofferingsgezindheid en 
teamgeest? Zal er veel op tactiek 
worden getraind, aanvallend en 
vooruit druk zetten of juist 
verdedigend met het accent op snel 
omschakelen?  
 
Bij de C1 zie je dat er graag vooruit 
wordt gevoetbald. Voetballend naar 
voren, middenvelders die goed bij 
sluiten, het ziet er vaak goed uit 
alleen mag er wel wat meer op doel 
worden geschoten. Nu zijn het vaak 
maar een paar spelers die het in de 
wedstrijd proberen, terwijl iedereen 
tijdens de training laat zien dat ze 
kunnen scoren.  
 
Daarnaast is de omschakeling bij 
balverlies voor de C1 het moeilijkste 

wat er is. Hierop wordt vaak 
verloren van de hoger genoteerde 
ploegen, omdat zij wel 
gedisciplineerd voor- en achteruit 
lopen. Maar troost je, het laten 
lopen van een tegenstander tijdens 
de omschakeling komt bij de 
grootste en meest gedisciplineerde 
teams voor, kijk maar naar Bayern 
München tegen Real Madrid tijdens 
de 1-0 van Benzema in de eerste 
halve finale van de Champions 
League dit seizoen. Met zo'n snelle 
counter in huis kun je je als team 
rustig in laten zakken en de 
tegenstander 70% balbezit gunnen 
zonder kansen weg te geven en dan 
via een goede counter de puntjes 
mee naar huis nemen. 
 
Ondertussen zingt Sleeze Beeze het 
nummer Back Home, terwijl ik deze 
laatste woorden in het vliegtuig 
naar huis schrijf. Nog een paar uur 
en dan zal ik weer thuis zijn bij de 
familie, mooi op tijd voor 
Moederdag en om nog een mooie 
training voor komende maandag te 
bedenken. 
 
Wilfred 

 

Voetbalclinic E- en F-pupillen 
wederom groot succes 
Op woensdag 14 mei 2014 is voor de tweede keer voor alle E- en F-pupillen van 
voetbalvereniging Woubrugge een voetbalclinic georganiseerd met spelers van de selectie als 
spelbegeleiders. Nadat in de ochtend de weergoden nog even losgingen was het 
woensdagmiddag droog en scheen het zonnetje. Uiteindelijk 81 E- en F-pupillen hebben zich 
van 17:00 uur tot 19:00 uur vermaakt bij de tien verschillende spelonderdelen. 
 
Nadat in de middag eerst alle 
onderdelen op veld 2 uitgezet 
waren, stroomden vanaf 16:15 uur 
de eerste kinderen al het 
voetbalterrein van Woubrugge op. 
Om 16:30 uur was het een drukte 
van belang en waren de meeste 
kinderen en ook de spelers van de 
selectie aanwezig.  
 
De ongeduldige kinderen konden 
tegen vijven eindelijk het veld op 
waar de bedoeling van de 

voetbalclinic werd uitgelegd. De 
spelers waren in twintig 
verschillende groepen ingedeeld. De 
eerste tien groepen waren spelers 
geboren in 2003 en 2004, de E-
pupillen dus. En de laatste tien 
groepen waren de spelers geboren 
in 2005, 2006 en 2007.  
 
De spelers kregen per groep van 
vier of vijf kinderen een scorekaart 
mee, waar per onderdeel de 
behaalde punten van de groep op 

genoteerd konden worden. Bij het 
latje trappen kon je punten scoren 
door op de lat of op de paal van het 
doel te trappen. De penalty’s 
moesten er gewoon in om punten 
te halen. Bij de verschillende 
partijvormen, scoorde je weer 
punten door te winnen, maar ook 
door doelpunten te maken. Verder 
was er ook nog een onderdeel waar 
je punten kon scoren door de bal in 
een vak te schieten.  
 

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
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 • Reparatie

• Apk

w
w

w
.keukensolutions.nl

Keukenhulp nodig?
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Na twee uur voetballen werden de 
punten van alle groepen opgeteld. 
Bij de F-pupillen was groep L de 
winnaar, met daarin Kevin 
Domburg, Maarten Speet en 
Thomas Klootwijk. Bij de E-pupillen 
waren de mannen van groep E het 
team met de meeste punten. Hierin 
zaten Twan Egberts, Roy Peerkhan, 
Daan Rozenmond en Ruben van 
Rijn. 
 
Om de individuele winnaar per 
leeftijdsgroep te bepalen werden 
door de winnende groep van de F- 
en E-pupillen drie penalty’s 
genomen op keepers Tom en 
Danny.  

 
De finale werd gehouden op het 
hoofdveld, zodat alle kinderen en 
de vele opgekomen ouders de 
spannende finales goed konden 
zien. Bij de F-pupillen bleek, na een 
prachtige strijd met Thomas, 
uiteindelijk Kevin van de F2 de 
koelbloedigste. De winnende 
penalty ging er via de paal en het 
achterhoofd van de keeper in. Na 
deze sensationele finale waren de 
E-pupillen aan de beurt voor hun 
finale. Ook hier een barrage waarin 
uiteindelijk Twan uit de E2 de 
zenuwen het best onder bedwang 
hield. Kevin en Twan kregen als 
prijs een mooie bal met de 

handtekeningen van de spelers van 
de selectie die aanwezig waren. 
 
Tenslotte werd er nog een mooie 
groepsfoto gemaakt en gingen na 
deze mooie voetbalmiddag alle 
kinderen met een zakje chips en 
een AA moe maar voldaan weer 
naar huis. 
 
Op de website zijn nog mooie foto’s 
van het leuke evenement te zien. 
 
Groet, 
 
Cor Brunt. 

 
E1 on tour wreed verstoord  

(maar wel een leuk seizoen) 
 
In één van de vorige edities van 
Score brachten we u op de hoogte 
van de vorderingen van Woubrugge 
E1. Waren we toen nog op 
kampioenskoers, zijn we inmiddels 
met een keiharde klap weer terug 
op aarde geland. Voor de 
winterstop lukte vrijwel alles, na de 
winterstop was het jammer genoeg 
allemaal wat minder. Sterke 
wedstrijden werden afgewisseld 
met mindere en soms werd er zelfs 
slecht gevoetbald. We deden voor 
niemand onder. Zeker niet ten 
opzichte van de uiteindelijk 
ongeslagen kampioen Rohda ’76. 
De uitwedstrijd werd met 2-1 
verloren. Volop complimenten van 
de tegenstander maar wel met lege 
handen waar een punt minimaal 
verdiend was geweest. De 
thuiswedstrijd ging met 2-3 
verloren. In deze wedstrijd waren 
we gewoon veel beter maar konden 
de bal niet vaak genoeg tegen het 
net krijgen. Rohda kreeg 2 kansjes 
en wist drie keer te scoren. De 
beste wedstrijden van het seizoen 
speelden we tegen Nieuwkoop (uit 
en thuis) en Woerden (uit).  

Toen alle wedstrijd waren gespeeld 
vonden we de E1 terug op de derde 
plaats achter het al eerder 
genoemde Rohda ’76 en Woerden. 
36 punten uit 18 wedstrijden. 
 
Toch kan sponsor Aannemersbedrijf 
A. Roosenmalen trots zijn op zijn 
team. Mitchel Notting bleek 
regelmatig een “flinke sta in de 
weg”. De kleine keeper heeft zeker 
punten gepakt voor de E1 dit jaar. 
Thijs Peters, “de rots in de 
branding”. Tot wanhoop van de 
tegenstanders die onze 
topverdediger maar niet voorbij 
kwamen. Jelle van Lüling, “de 
onverbiddelijke back”. Al ligt een 
aanvaller meters voor, Jelle 
achterhaald hem wel. Roy 
Peerkhan, “de terrier”. Dit jaar voor 
het eerst in het groen wit, maar 
heeft zijn visitekaartje afgegeven. 
Daar gaan we bij Woubrugge nog 
veel plezier aan beleven. Abe 
Kantebeen, “de baas”. Onze 
middenvelder waar veel goed 
lopende aanvallen bij begonnen. 
Swen Vons, “de stylist”. Wat een 
techniek. Soms lijkt voetballen zo 

simpel als Swen er één van zijn 
moves uit gooit. Jesse Schouten, 
“koning van de assist”. Met zijn trap 
is iedere corner bijna een 
strafschop. Jesse is ook nog eens 
snel. Jayden Bronsgeest, “de 
topscorer”. Met 58 treffers in 
officiële wedstrijden kun je hem 
maar beter in je team hebben. 
Werd begeerd door Alphense Boys 
maar koos voor Woubrugge. Michiel 
Tinga, “de alleskunner”. Met 32 
doelpunten natuurlijk lekker op 
dreef. Maakte de mooiste treffer 
van het seizoen. 
 
Een woord van dank natuurlijk voor 
Martijn van Luling (de woensdag 
trainer) en Cor Brunt (invaller op 
maandag). Mede dankzij jullie 
hebben onze helden een flinke 
vooruitgang geboekt. 
 
Na een lang seizoen staat nu de 
zomer voor de deur. De meeste 
jongens spelen volgend jaar in de 
D. Enkele jongens zullen nog een 
jaartje in de E spelen. Veel succes 
volgend seizoen 
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4x4-toernooi een groot succes 
Hoe Cor Brunt het toch ieder jaar weer voor elkaar krijgt is niet bekend, maar het 
deelnemersveld  aan het 4x4-toernooi 2014 was er één om je vingers bij af te likken. 
Topploegen uit  Nederland, Engeland en Spanje waren neergestreken op Sportpark Bateweg 
Noord om daar met elkaar de strijd aan te binden. De ploegen deden nauwelijks voor elkaar 
onder en iedereen kon van iedereen winnen. 
 
Om 15:30 werd er afgetrapt door 
de F-pupillen. Onze kleine mannen 
streden voor iedere meter. Het 
bleef dan ook lang onduidelijk wie 
er met de hoofdprijs vandoor zou 
gaan. Na het laatste fluitsignaal 
werden allen punten opgeteld en 
bleek er toch een ploeg de sterkste. 
De top 3: 
 
1. NAC BREDA (Tristan Domburg, 
Adne Alblas, Tim Broekhof, Thijs 
Hoekstra en Ian Windhorst) 
2. AZ ALKMAAR (Boris Deinum, 
Romijn Kaiser, Maarten Speet en 
Matthijs Kneib) 
3. ADO DEN HAAG ( Pieter de 
Weger, Michiel van der Vorm, Finn 
van den Broeke en Luca de Vries) 
 
Nauwelijks waren de kruitdampen 
opgetrokken of de E-pupillen 
stonden al weer klaar om het 

spektakel een vervolg te geven. De 
toeschouwers werden niet 
teleurgesteld. Fraaie staaltjes 
voetbal werden op de prachtige 
grasmat getoond. Hier en daar een 
panna en vloeiende combinaties 
brachten regelmatig de handen op 
elkaar. De top 3: 
 
1. MANCHESTER CITY ( Abe 
Kantebeen, Sekou Kante, Quiten 
Notting en Mark Dijkshoorn) 
2. MANCHESTER UNITED ( Jayden 
Bronsgeest, Robbin vd Hulst, Jesper 
Koopman en Casper Reumerman) 
3. EVERTON ( Mitchel Notting, 
Ruben van Rijn, Willem de Weger 
en Tygo Bogaard) 
 
Als laatste was het de beurt aan de 
D-pupillen. De finalisten van de 
Europese finales voerden ook hier 
de boventoon. Zeker als je weet dat 

Real Madrid op de vierde plaats 
eindigde. Sevilla werd onbedreigd 
eerste maar de overige ploegen 
gaven elkaar geen centimeter 
ruimte. De uitslag: 
 
1 SEVILLA (Esmee vd Hoogt, Job 
Reitsema , Lars Rooijen, Jens 
Priessen, Lerry Zwaneveld) 
2 ATLETICO MADRID (Sharon 
Dijkshoorn, Freek Bleijenberg, Tim 
van der Doef, Derk de Vries en Nick 
Schipaanboord) 
3 MALAGA (Eva Klaveren, Roshdy 
Rashad, Roan Hagen, Joost Kinkel 
en Tim van Rijn) 
 
Alle vrijwilligers die, onder 
aanvoering van Cor Brunt, 
meewerkten aan dit evenement 
hartelijk bedankt.   

 

 
Respect bij De Aanvoerders 
Enige tijd geleden heeft Cas zich opgegeven om lid te worden bij de aanvoerders. Eerst kreeg 
Cas een aanvoerdersband toegestuurd, hierna kreeg hij een uitnodiging om bij ADO Den Haag 
te komen om samen met 25 andere te discussiëren over respect bij het voetbal. 
 
Bij aankomst is eerst zijn foto 
genomen. Na een drankje kwamen 
de gesprekken los. Normen en 
waarden, respect komt van huis 
mee, wat doe je als iemand het niet 
met de scheidsrechter eens is uit je 
team. Allemaal vragen waar een 
ieder zijn eigen antwoorden op had. 
 

Na 90 minuten kreeg Cas een paar 
broodjes en mocht hij naar de 
wedstrijd ADO – NAC (uitslag 1-1). 
 

Een hele belevenis en een mooi 
avond en bedankt richting De 
Aanvoerders. 

Mocht je ook respect in je sport 
willen aanmoedigen, kijk dan bij op 
www.aanvoerders.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw sportverslaggever Casper 
Reumerman. 
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Jeugdscheidsrechters zijn team 
van het jaar 
Het eind van het seizoen is weer in zicht en we kunnen terug kijken op een mooi voetbaljaar, 
weinig last gehad van afgelastingen en we hebben mooie en spannende wedstrijden kunnen 
zien. Wij vinden dat we een prachtige vereniging hebben, gezellige mensen en een grote groep 
jeugdspelers waar we erg trots op kunnen zijn in ons dorp. 
 
In het bijzonder zijn we trots op 
onze scheidsrechters, zowel oud als 
jong. Maar met name onze jeugdige 
scheidsrechters willen wij wel eens 
extra bedanken. En dat doen we op 
een hele bijzondere manier. Ieder 
jaar wordt door het jeugdbestuur 
een team of elftal gekozen dat zich 
op een bepaalde manier 
onderscheiden heeft van de rest 
van de vereniging.  
 
Dit jaar hebben we gekozen, niet 
voor een bestaand team of elftal, 
maar voor de volgende 
scheidsrechters: 
 

1. Kevin Dijkshoorn; 
2. Jeffrey Dijkshoorn; 
3. Rody Domburg; 
4. Juliska Boer; 
5. Robbert Jager; 
6. Aron van Klaveren; 
7. Tom Kroes; 
8. Mark van der Kolk; 

9. Gino Rolfes; 
10. Mees van Leeuwen; 
11. Niels Ras; 
12. Jordy da Silva; 
13. Danny da Silva; 
14. Jeroen van der Salm; 
15. Jelle Visser; 
16. Bob Siebert; 
17. Berend Jan Bregman; 
18. Joëlla de Rijk. 

 
Iedere week kunnen we ze bellen 
en staan ze weer voor ons klaar op 
de velden. Wanneer de zon schijnt 
of wanneer het stort van de regen, 
ze komen vroeg hun bed uit en 
helpen ons en onze teams om de 
wedstrijden goed en eerlijk te 
begeleiden. Jongens en meisjes, 
gefeliciteerd en super bedankt voor 
jullie hulp. 
 
Ondertussen hebben jullie ieder 
persoonlijk een mooi cadeau van de 
jeugdcommissie ontvangen. 

 
Ook de scheidsrechters 
coördinatoren bedankt voor jullie 
inzet, ook jullie staan iedere week 
langs de lijn om onze 
jeugdscheidsrechters te 
ondersteunen en tips te geven hoe 
ze nog beter kunnen worden. Het 
moet voor deze scheidsrechters een 
heerlijk gevoel zijn dat ze gevolgd 
en gesteund worden door jullie 
tijdens een wedstrijd! 
 
Wij zijn ook voor het nieuwe 
seizoen weer op zoek naar nieuwe 
scheidsrechters dus als het je leuk 
lijkt om een wedstrijd te fluiten laat 
het dan weten via 
jeugdvvw@hotmail.com en wij 
zorgen ervoor dat je een goede 
uitleg krijgt van één van onze 
coördinatoren. 
 
Namens de jeugdcommissie 
Miranda, Esther en Arjan

 
 
 
 
 
 

Het slotakkoord van de E5 
De E5 heeft na een redelijk goed seizoen een goeie eindplek, ze zijn 3e geworden. 
Na een mooie overwinning op de ongeslagen nummer 1 zijn ze nu echt 3e geworden. 
Ze hebben een geweldig seizoen gespeeld en zaterdag 10 mei hebben we de laatste wedstrijd 
gehad in Den Haag tegen VUC. Na een 9-1 overwinning op Leidscheveen wilden we weer een 
monsteruitslag neerzetten. We speelden in een fantasieopstelling en wonnen met 6-5!  
 
Uw sportverslaggever Casper Reumerman, voor het laatst dit seizoen. 
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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 

06-18279587 
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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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 
7 Juni Voetbal gala 
8 Juni Rabobank fietstocht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar eerst nog even een korte 
terugblik op het themafeest van 
april, de Leidsche middag. De 
mannen van Rubberen Henkie 
waren dolenthousiast en kreeg het 
publiek direct mee, wat ervoor 
zorgde dat de hits als ‘Ambulance’ 
en ‘Nee, je moet het je broer laten 
doen’ direct uit volle borst werden 
meegezongen. Dat niet iedereen 
bekend is met de nummers van 
Rubberen Robbie is logisch, de 
muziek komt immers uit de jaren 
’80, maar het enthousiasme zorgde 
voor een hele gezellige en 
geslaagde middag. 
 
Een paar weken later werd duidelijk 
dat VVW 1 zich plaatste voor de 
nacompetitie en de F-Side wilde de 
mannen bij deze wedstrijden 
steunen, de F-Side is immers een 
supportersvereniging. Voor de 
uitwedstrijd werd een bus geregeld 
bij Bram Buntsma, zodat men 
massaal mee kon naar Driebruggen 
om de wedstrijd tegen WDS te zien. 
Helaas werd de thuiswedstrijd een 
week eerder met 0-2 verloren en 
was er weinig animo om mee te 
gaan met de bus. Gelukkig wilde de 
spelers van het vlaggenschip ook 
graag met de bus mee en was het 
op de heenweg al erg gezellig. De 
F-Side versierde vervolgens het 
sportpark van WDS nog met twee 
grote Woubrugse vlaggen en alles 
en iedereen leek klaar voor een 
stunt. Ondanks de inzet kwam 
Woubrugge helaas niet verder dan 
2-2 en is het seizoen dus ook voor 
VVW 1 klaar. De terugreis was 
desalniettemin ook weer erg 
gezellig en de F-Side gaat dan ook 
kijken of dit volgend seizoen niet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vaker geregeld kan worden, voor de 
topwedstrijden bijvoorbeeld. 
 
Dat is echter iets voor volgend 
seizoen, eerst nog even de agenda 
voor de komende weken met u 
doornemen. Op zaterdag 31 mei is 
namelijk het jaarlijkse F-Side-
toernooi weer. Twaalf teams zullen 
tussen 10:00 en 15:00 gaan strijden 
voor de beker. Dit toernooi draait 
vooral om gezelligheid en we hopen 
dat u even langs komt om dit leuke 
toernooi te aanschouwen. Na afloop 
van het toernooi is er natuurlijk 
weer alle tijd om uitgebreid na te 
bespreken onder het genot van een 
hapje, drankje en live-muziek.  
 
Een week later (zaterdag 7 juni) is 
vervolgens het Voetbalgala, met als 
thema Pre-WK. Dit feest begint om 
20:00 en zal in het teken staan van 
het WK en van enkele uit te delen 
prijzen. Op deze avond worden 
namelijk de Spelers van het Jaar 
van de selectie, restgroep, dames 
en zaal bekend gemaakt. De 
voorbereidingen voor dit feest zijn 
nog in volle gang, maar het belooft 
weer een mooi feestje te worden. 
 
Tot slot nog een aandachtspunt 
t.a.v. de fietstocht, deze is namelijk 
verzet naar zondag 22 juni 
(Vaderdag). De F-Side zorgt die dag 
dat iedereen die voor de VVW fietst 
een hapje en een drankje kan 
komen halen in de kantine. Wij 
hopen van harte u te mogen 
begroeten de 22e! 
 
Met sportieve groet, 
 
De F-Side. 

Aftrap van de F-Side 
Het seizoen zit er weer zo goed als op. De competities zijn 
allemaal afgelopen en helaas is ook VVW 1 uitgevoetbald. 
Maar voordat we echt met de zomerstop gaan beginnen 
staan er nog een paar gezellige activiteiten op de planning 
van voetbalvereniging Woubrugge.  
 

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

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

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

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

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

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

www. BalderLeimuiden.nl

L



Zorgeloos bouwen

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

Al 30 jaar uw betrouwbare partner

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

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


