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

Open: ma– do 09.00 - 18.00 uur
 vr 09.00 - 21.00 uur
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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: Maart 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.

Een happening waar ik zelf (en mijn 
kinderen ook) ieder jaar naar uit
kijk. Ik ben opgegroeid met het 
zelfgemaakte "rad van fortuin" en 
bewaar mooie herinneringen aan 
het prijzenfestival. Geen levend 
varken, kippen of een geit meer 
tegenwoordig maar een I-pad en 
een dikke reistegoedbon. Je ziet 
mensen die het geluk mee hebben 
en beladen met plantjes en kalkoen 
huiswaarts keren. Mogelijk gemaakt 
door onze trouwe sponsors en grote 
waardering voor alle mensen die er 
ook in december weer samen met 
Erna een feestje van hebben 
gemaakt. 

Op 4 januari stonden wij op een 
supergezellige nieuwjaarsreceptie
om een nieuw jaar in te luiden. Het 
accent ligt in 2014 op nieuw beleid 
met sportieve ambities, respect 
voor elkaar en gezelligheid. Om de 
vaart er in te houden gaan we als 
Bestuur volle bak. Daarbij de 
kanttekening dat ik inmiddels weet 
dat we dit seizoen nog niet alles 
beet kunnen pakken wat we zouden 
willen. De receptie was perfect 
georganiseerd en voor mij liep alles 
vanzelf. Maar achter de schermen is 
er hard gewerkt door een geolied 
team van echte clubmensen. 
Daarvoor heel veel dank. Top dat 
dit zo gaat bij Woubrugge. 

Tussendoor gingen we de zaal in. 
Op 28 december speelde de jeugd, 
op 30 december het 1e en op 2 
januari de dames. Er werd serieus 
gestreden voor de winst door een 
heel mooi deelnemersveld. Na 
afloop was er tijd voor gemoedelijke 
ontspanning in Die Twee waar de 

prijzen in de vorm van schotels 
bittergarnituur broederlijk en 
zusterlijk werden gedeeld. 
Complimenten aan alle deelnemers, 
Aad van der Linden namens de 
jeugd en in het bijzonder voor 
Eldert van Luling namens de dames 
en het 1e. De ongedwongen en 
ontspannen sfeer, gecombineerd 
met zichtbaar plezier in stevige 
potjes voetbal waren echt een 
verademing. Zo moet het! Voor 
volgend jaar wil ik ook de senioren 
uitdagen om de organisatie op te 
pakken en in de zaal mee te gaan 
spelen om de "Oliebollen". 

Maandag 6 januari werd er weer 
getraind en daarna volop geoefend. 
Zoals gezegd geen tijd voor een 
uitgebreide stop maar prepareren 
voor deel twee van de competitie. 
Wat lekker trouwens, dat dit door 
het mooie kunstveld tegenwoordig 
ook gewoon kan. In regen en weer 
en wind. Zuinig zijn op dat veld!
Tijdens de stop hebben we Arie van 
Duin kunnen overtuigen om ook 
volgend jaar aan te blijven als 
hoofdtrainer. Zijn werk is niet af en 
wij willen hoe dan ook meedoen 
met de bovenste teams in de 
competitie. Om ons op termijn op te 
werken naar een stabiele 3e-klasser. 
Arie heeft ervaring, zorgt voor 
beleving en is een constante factor 
die duidelijkheid schept met zijn 
onvervalste discipline. Hij is voor 
mij het ankerpunt om door te 
kunnen pakken met de organisatie 
rond de selectie en het neerzetten 
van een stevige Technische 
Commissie.  

Jaargang 45, nummer 3, Februari 2014
Voorzet van de voorzitter 
Na de korte winterstop is het nu tijd voor de tweede 
seizoenhelft. Hoewel van een echte winterstop is nauwelijks 
sprake. Noem het maar kerstvakantie. Een korte break die 
jaarlijks aangekondigd wordt door de boutverloting in 
december.



2

Voetbalvereniging Woubrugge
Accommodatie Bateweg 76 2481 AN Woubrugge  tel. 0172-518754
           giro 2257152

Bestuur
Voorzitter   H. Boer  Turfeiker 26  2481 CV Woubrugge 06-15017730
Vicevoorzitter  G. Schouten Renaissancelaan 6 2408 DX Alphen a/d Rijn 0172 -426197 / 06-53248606
Secretaris  S. Verwoerd J.P. Coenlaan 69  2404 AM Alphen a/d Rijn 06-55157605
Penningmeester  E. van Dijk Middelweg 5   2401 LZ  Alphen a/d Rijn 06-21130142
Algemeen bestuurslid R. van Dijk Julianalaan 7  2481 AX Woubrugge 06-13260420
   M. Wolvers Jan van Houtkade 37a 2311 PE Leiden  06-51017251  
   L. van Vliet  Krabbenscheer 12 2481 CK Woubrugge 06-57567754
   D. van der Post H. De Boerstraat 33 2481 XW Woubrugge 06-55891440

Commissies
Commissie Senioren F. v/d Weiden Steenbreek 24  2481 CH Woubrugge 0172-519513 / 06-11064807
   R. van Dijk Julianalaan 7  2481 AX Woubrugge 0172-518035 / 06-13260420
   J. van den Berg Witte Klaver 77  2481 CC Woubrugge 06-45235755

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

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

Ereleden en Leden van Verdienste

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

KNVB onderscheidingen: 
KNVB speld in goud: A. Vrolijk (1994), H. Haak (1999)
KNVB speld in zilver: A. Vrolijk (1985), H. Haak (1988), J. Voets (1996), F. Treuren (2005), M. van Leersum (2006),
H. van der Neut (2013)
KNVB speld in brons: H. Th. Wijsman (1989)
Dragers van het Insigne van Verdienste: P. de Bruyn (1971), A. Vrolijk (1976), L. van Dorp (1979)
Ereburger gemeente Woubrugge: H. Th. Wijsman (1987)

VVW onderscheidingen: 
Erevoorzitters: Th. de Jong (1960), C.W. Muller (1969), H. Th. Wijsman (1987), H.J.J. van den Berg (2005),
H.van der Neut (2013)
Ereleden: G. Verkade (1957), A. Vrolijk (1976), H.Haak (1978), L. van Dorp (1979), J. Voets (1996),
M. van Leersum (2002), A. Burggraaff (2005), C.J. Wijhenke (2007)
Leden van Verdienste: C.W. Muller (1965), L. van Dorp (1966), Mevrouw M. van Dorp (1981), H. Slingerland (1989), Mevrouw 
N. van der Wel (1989), Mevrouw L. Witteman (1990), L. Witteman (1990), Mevrouw A. Roosemalen (1991), Mevrouw T. den 
Hertog (1993), Mevrouw L. van der Horst (1994), L. de Blanken (1996), Mevrouw R. de Blanken (1996), 
A. Brunt (1996), C. Brunt sr. (1996), A. Burggraaff (1996), C. van Dorp (1996), Mevrouw N. Haak (1996), W. van der Horst 
(1996), S. Kesting (1996), M. van Leersum (1996), Mevrouw B. Leget (1996), K. Leget (1996), G. Schijf (1996), H. Schijf 
(1996), Mevrouw L. Slingerland (1996), F. Treuren (1996), J. Vos (1996), C.J. Wijhenke (1996), J. Burggraaff (2006), 
K. Brunt (2006), Mevrouw A. Kesting-Buntsma (2008), E.J. van der Horst (2008), P.G. van Luling (2009), H. Van Dijk (2010),     
H. van der Weiden (2011), E.J.M. van Luling (2011), M. Dijkshoorn (2012), A. Vrolijk (2012). 



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

BOUW- EN AANNEMERSMAATSCHAPPIJ

Kerkweg 66
2481 KD Woubrugge

HET ADRES VOOR
* NIEUWBOUW * VERBOUW * RENOVATIE

Bel vrijblijvend (0172) 51 88 32

van der post assurantiën h.de boerstraat 33

2481XW Woubrugge

t. 0172 519720�

f. 0172 518314
m. 06 55891440

verzekeringen - pensioenen
hypotheken financieringen

Het verzekeringskantoor bij u om de hoek

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

en financieringen

ESSELYCKERWOUDE BV

echte bakker
arnold blok

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

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

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

Weteringpad 15
2481 AS Woubrugge
Tel.: 0172 518185
Fax: 0172 518137
Website : www.molenaarjachtbouw.nl
E-mail    : info@molenaarjachtbouw.nl
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Financieel advies 
bij u in de buurt?

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

Van de Vechte & Partner
Dokter Lothlaan 8
2481 AC WOUBRUGGE
T (0172) 51 82 56
E bank@vandevechte.nl
I www.vandevechte.nl
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Tot slot iets om recht te zetten. In 
de vorige Score vertelde ik dat Mike 
Prangers aansluit bij de 
kascontrolecommissie. Dit klopt 
niet! Daan Petri gaat dit doen. 
Daarvoor wens ik Daan veel succes. 
Top dat je verantwoordelijkheid 
neemt en deze essentiële taak de 
komende twee jaar samen met 
Evert van der Horst en Hans van 
der Neut gaat doen. Ook vertelde ik 
vorige keer dat de 
sponsorcommissie met Dick van der 
Post, Marja Dijkshoorn, en Lex van 

Vliet van start is gegaan. Lex heeft 
inmiddels laten weten dat hij de 
werkzaamheden in het Bestuur en 
voor de sponsorcommissie niet kan 
combineren met zijn werk en 
andere ambities. Ik waardeer zijn 
opvatting dat er voor 100% voor 
moet kunnen gaan en respecteer 
zijn besluit. We zijn daarom opzoek 
naar minimaal twee personen die 
de sponsorcommissie gaan 
versterken. Ook voor het Bestuur
ben ik op zoek naar vers bloed. 
Zoals ik eerder liet doorschemeren 

zou ik graag willen dat de dames 
beter vertegenwoordigd raken in de 
organisatie van de club. Als je 
interesse hebt kun je dit aan mij 
laten weten en sta ik open voor een 
gesprek om het toe te lichten en 
mogelijkheden na te gaan. 

Sportieve groet, 

Hans Boer

De prestaties van de Nolinaboys  
De mannen van VVW 1 hebben een prima eerste seizoenshelft achter de rug, maar hebben de 
nodige opstartproblemen gekend na de winterstop. Zodoende moet er de komende weken hard 
gewerkt worden om toch nog kans te maken op promotie. Een kort verslag van de twee reeds 
gespeelde wedstrijden.

Haagse Hout
Direct na de (korte) winterstop 
mocht Woubrugge op bezoek bij 
Haagse Hout. Dit team had in de 
eerste seizoenshelft slechts één 
keer de drie punten weten te 
pakken en was er op gebrand 2014 
goed te beginnen. Dit resulteerde in 
vier doelpunten voor de thuisploeg 
en omdat Woubrugge er maar drie 
wist te maken bleven de punten in 
Den Haag.

SVOW
Een week na het puntverlies bij 
Haagse Hout stond nu de derby 
tegen SVOW op de rol. SVOW is 
een ploeg die voor aanvang van de 
wedstrijd minder dan de helft van 
de punten van Woubrugge in het 
bezit heeft.

Op voorhand zou SVOW dus een 
eenvoudige prooi moeten zijn in de 
strijd om promotie naar de 3e

klasse. Niets bleek minder waar. Op 
een koud Sportpark Bateweg Noord 
pakte de Nolinaboys direct het 
initiatief. Dit deden zij echter zonder 
echt gevaarlijk te worden. Dit was 
ook mede de verdienste van de club 
uit Oude Wetering. Zij verdedigden 
zeer compact gedurende de eerste 
helft. Woubrugge had moeite om 
deze rood-witte muur te slechtten. 

Toch wist Woubrugge via Ruud v/d 
Sar en Joris v/d Hoorn enkele keren 
gevaarlijk voor de keeper op te 
duiken. Zij misten echter de 
scherpte om het af te ronden. Na 
een sterke beginfase zakte het spel 
van Woubrugge weg. De passing 
werd onzorgvuldiger en tweede 
ballen werden niet meer gewonnen. 
Toch was er niets aan de hand, 
SVOW had namelijk nog niets 
gecreëerd deze middag. Toch zou 
deze ploeg met een voorsprong 
richting de kleedkamer gaan. Vlak 
voor rust kwam de rechtsachter van 
SVOW mee op. Zijn schot (wat ook 
een voorzet had kunnen zijn) werd 
niet goed beoordeeld door Tom v/d 
Ploeg. De bal ging via een 
ongelukkige stuit langs de goalie. 
Zo keek Woubrugge geheel tegen 
de verhouding in tegen een 0-1
achterstand aan. 

Het spelbeeld in de tweede helft 
was niet anders dan dat in de 
eerste helft. Door enkele wissels toe 
te passen probeerde Woubrugge 
nog meer druk uit te oefenen op 
het doel van SVOW. Echte grote, 
uitgespeelde kansen bleven echter 
uit. SVOW deelde in een enkele 
sporadische counter hier en daar 
wat speldenprikjes uit, maar tot 
doelpunten zou dit niet leiden. Aan 

de andere kant van het veld zou het 
net ook nooit gaan bollen. Hoe hard 
Woubrugge het ook probeerde, het 
zat er deze middag niet in. Zo 
eindigde de wedstrijd dus in een 
voor Woubrugge teleurstellende 0-
1.

Zaterdag 22 februari wacht de 
uitwedstrijd tegen Blauwt-Zwart, 
welke gewonnen zal moeten 
worden. Mannen, succes! 

De redactie. 

Stand 4e klasse A – West II

1 Leidse Boys 14 37 
2 UVS 15 37
3 VVSB 16 35 
4 Hazerswoudse Boys 15 29 
5 Woubrugge 14 27 
6 Blauw-Zwart 14 23
7 Leiden 12 15 
8 SVOW 16 15 
9 Haagse Hout 15 14 
10 DOSR 13 13
11 Boshuizen 13  8 
12 Football Factory 15  6 
13 Warmunda 14  5 
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Seniorencommissie
De seniorencommissie, op dit ogenblik bestaande uit Fred v/d Weiden en mijn persoontje 
Ruben van Dijk, zal volgend seizoen drastisch veranderen. Fred gaat er na ongeveer 9 jaar 
namelijk mee stoppen. Gelukkig blijft hij voor de vereniging wel behouden want hij heeft alweer 
een andere leuke taak voor zichzelf bedacht.  

Het vertrek van Fred uit de 
commissie heeft natuurlijk wel tot 
gevolg dat er minimaal één en het 
liefst twee nieuwe personen nodig 
zijn om de boel draaiende te 
houden.

Na het nodige brainstormen 
kwamen er een aantal namen naar 
voren waar wij het wel in zagen 
zitten. Erg blij zijn wij dan ook dat 
Dimitry Lamers zich bereid heeft 
gevonden om vanaf volgend 
seizoen toe te treden tot de 
seniorencommissie. Een 
enthousiaste jongen die zelf in het 
3e

Verder wordt er op dit ogenblik naar 
nog iemand gezocht om ons team 
te versterken en we zijn positief 
gestemd over een goede afloop 
hiervan.

team voetbalt en dus midden in 
de vereniging staat.

Zoals al eerder aangekondigd is de 
vereniging bezig met een AED-
cursus. Het heeft heel wat voeten in 

de aarde gehad om een groep 
mensen bij elkaar te krijgen om een 
cursus te volgen. Wij wilden vanuit 
de vereniging graag zoveel mogelijk 
spelers hebben voor deze cursus. 
Dit zijn namelijk de mensen die op 
het veld staan waar gesport word. 
Het zou zeer wenselijk zijn als er 
van elk team minimaal twee 
personen zouden zijn die een AED 
diploma op zak hebben. Gelukkig 
zijn er onderhand ruim voldoende 
mensen die zich gemeld hebben 
voor de cursus en zal er eerdaags 
een uitnodiging volgen.

Verder is onze technische 
commissie alweer volop bezig met 
het volgende seizoen. Met diverse 
vrijwilligers zijn gesprekken aan de 
gang over het nieuwe voetbaljaar. 
Hoe staan zij erin en willen ze nog 
een jaar doorgaan met hun functie? 
Erg belangrijke zaken om de club 
draaiende te houden.

De prestaties van de diverse teams 

zijn redelijk aan elkaar gewaagd. De 
meeste teams staan zo rond de 
middenmoot. Het meest opvallende 
dit het hele seizoen is toch wel ons 
damesteam. Zij staan ook nu weer 
bovenaan en winnen hun 
wedstrijden bijna altijd. Het 3e team 
is de enige van alle teams die nog 
onderaan de ranglijst bungelt in de 
7e klasse. Maar misschien gaat dat 
wel veranderen in de tweede helft 
van het seizoen. Verder staan het 4e

en 5e team op een keurige vierde 
plek en ook de veteranen zijn knap 
opgekrabbeld na een slechte start 
van de competitie. Ons 6e

Alle standen van de teams vind 
uiteraard op de website van de 
VVW.

team 
staat exact in het midden van de 
ranglijst. Al met al ziet het er goed 
uit en wenst de seniorencommissie 
alle teams veel succes in het 
tweede deel van de competitie.

De seniorencommissie
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Woubrugge coryfeeën
Het oudste Lid van Verdienste is de heer Piet van Luling (20-6-1919), in Woubrugge ook wel 
bekend als ‘P.G.’. Voor deze editie van de Score heeft de redactie met hem om de tafel gezeten, 
met onderstaand artikel als resultaat.

Piet van Luling is op 14-jarige 
leeftijd al begonnen met voetballen 
in Woubrugge. De oplettende lezer 
zal gelijk door hebben dat niet bij 
v.v. Woubrugge geweest kan zijn, 
want dat werd pas in 1946 
opgericht. Rond de jaren ’30 werd 
er echter al een voetbalvereniging 
in Woubrugge opgericht, te weten 
DINDOA (Door Inspanning Nuttig, 
Door Ontspanning Aangenaam). 
Piet debuteerde op zijn 15e in het 1e

van DINDOA als linksback. In 1932 
werd de naam van de vereniging 
veranderd naar Woubrugge en Piet 
stond hier uiteindelijk tot zijn 30e in 
het 1e, met onder andere zijn 
broers Marien en Trijnes. 

In de jaren ’30 speelde Woubrugge 
in de 2e klasse en later zelfs nog 
twee jaar in de 1e klasse. Piet 
ervaart dit als het hoogtepunt in 
zijn voetbalcarrière. In deze jaren 
speelt Woubrugge tegen teams als 
ARC, Ter Leede en Quick Boys.  
Lachend herinnert Piet zich: “Ik 
weet nog dat we tegen die grote 
mannen uit Katwijk speelden. Als ik 
dan de bal had en er stond zo’n 
reus voor me speelde ik de bal 
tussen zijn benen door en rende ik 

ver vervolgens zelf ook tussen 
door.” 

Na zijn jaren in het 1e heeft Piet 
nog enkele jaren in het 4e gespeeld 
als keeper, om vervolgens allerlei 
andere functies binnen de 
vereniging te bekleden. In 1961 
was hij oprichter van het 
actiecomité voor de eerste 
accommodatie op de huidige plek. 
Piet was werkzaam bij bouwbedrijf 
Van Luling en kon zodoende 
bijdragen aan de bouw van het 
vorige sportcomplex in 1964. In 
datzelfde jaar begon hij met 
vlaggen bij het 1e van Woubrugge. 
Dit heeft hij uiteindelijk zes jaar 
volgehouden. Naast deze 
activiteiten had Piet nog tijd over en 
ging hij voor het diploma om 
jeugdleider te worden, met succes. 
Dit bleek ook nog niet genoeg en 
tussen 1968 en 1971 nam hij 
daarom plaats in het bestuur van de 
voetbalvereniging, iets wat hij in 
1980 ook nog eens drie jaar zou 
doen.

Naast de voetbal was Piet ook nog 
druk met andere sportverenigingen 
in Woubrugge, namelijk de 

biljartvereniging en de ijsvereniging. 
Ook daar heeft hij naast het 
beoefenen van de sport zelf, nog 
diverse bestuurlijke functies 
bekleed. Sport is belangrijk in het 
leven van Piet en hij heeft hier dan 
ook altijd veel tijd en energie in 
gestoken, zoals in de voorgaande 
tekst natuurlijk al wel duidelijk is 
geworden. Een verenigingman in 
hart en nieren dus, iets wat in de 
familie blijkt te zitten, getuige de 
aanwezigheid van onder andere zijn 
neef Eldert van Luling en kleinzoon 
Jeffrey Buntsma in diverse 
commissies bij VVW.

Maar het was niet alleen maar sport 
wat hem bezig hield: “Ik had ook 
veel tijd en aandacht voor het 
vrouwelijk schoon” knipoogt Piet.

Inmiddels kan Piet door zijn fysieke 
gesteldheid niet vaak meer op de 
vereniging aanwezig zijn, maar hij 
geeft aan trots te zijn op wat de 
vereniging door al die jaren heen 
allemaal bereikt heeft. 

Piet, hartelijk bedankt voor dit 
gezellige gesprek.

Vacature!
De redactie zoekt iemand die de rubriek ‘De prestaties van de Nolinaboys’ wil schrijven. Dus 
volgt u de wedstrijden van VVW 1 op de voet en wilt u hier verslag van doen voor de Score, 
meldt u dan aan via scorevvw@hotmail.com  

Erelijst mr. Piet van Luling:
 Lid van Verdienste

Als speler:
 15 jaar in VVW 1/DINDOA 1

Als grensrechter: 
 6 jaar bij VVW 1

Als bestuurslid:
 6 jaar in het bestuur
 Lid van bouwcommissie
 Lid van elftalcommissie
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Onpersoonlijk
Naam: Mark de Vlaming
Functie bij de VVW:
Barmedewerker, assistent coach 
VVW 5, mede organisator Henny 
van de Berg toernooi
Geboren: 
15-12-1990 Leiderdorp
Woonplaats:  
Het mooiste dorp van Nederland 
Woubrugge
Broers/ Zussen:  
Één zus
Beste vriend: 
Een koude groene fles
Vriendin: 
Nee
Kinderen: 
Nee 
Werk: 
Loodgieter bij Ponsioen installatie 
techniek 
Opleiding:  
Installatie techniek
Hobby’s:
Voetbal en Basketbal
Favoriete: 
Heb ik niet
Muziek:
Hardstyle!!!!!!
Hekel aan: 
Mensen die zeiken om dingen die ze 
zelf ook doen
Geloof: 
Heb ik niet
Bewondering voor: 
Fred van de Weiden
Film:  
Tears of the Sun
Tijdschriften: 
Voetbal international

Drank: 
Bier 
Eten: 
Lasagne
Vakantie: 
Maakt niet veel uit als het er maar 
warm is
Opwindend: 
Mooie vrouwen
Ambities:  
Kampioen worden met VVW 5
Beste eigenschap: 
Bier halen
Slechtste eigenschap: 
Niet veel praten
Lijfspreuk: 
Live your dream
Typisch Woubrugge: 
BIER!!!!
Hoogtepunt: 
Debuut in VVW 5 
Dieptepunt: 
Degraderen naar 8ste klasse
Wat vind je van VVW 5: 
Beste team van Woubrugge
Opstelling VVW 1: 
De opstelling van VVW 5
Verbetering VVW: 
Meer feestjes
Beste voetballer VVW: 
Luke Uithol
Onderschatte voetballer VVW: 
Paul Everts
Favoriete club:
AJAX

Beste voetballer Nederland: 
Daley Blind
Beste voetballer Buitenland: 
Messi 
Beste voetballer aller tijden: 

Johan Cruijf 
Bondscoach: 
Doe mij maar Frank de Boer als 
bondscoach
Beste trainer: 
Frank de Boer
Oranje:
Top team daar winnen wij het WK 
wel mee
Opstelling oranje: 
Laat ik liever aan de bondscoach 
over anders wordt het zeker niks
Kunstgras: 
Ligt er keurig bij
Hans Boer: 
Beste vent
Cees van Delft: 
Enge man :P
Andre Vrolijk: 
Is altijd goed bezig
Arie van Duijn: 
Hoor je aan de andere kant van 
Woubrugge nog schreeuwen     
Hans Beck: 
Top trainer
Jeroen Loedeman: 
Beste coach die VVW5 in de 
aanbieding heeft
Erna v.d Meer: 
Houdt de kantine altijd weer netjes
Ricky v.d Velde: 
KEUKEN
Commissie Seniorenvoetbal: 
Doen goed hun best 
F-side:  
Altijd mooie feestjes
Score: 
Top blad. Die moet iedereen in 
Woubrugge door de bus krijgen

In de volgende Score:
Houdt Harry uitverkoop van tweedehands voetbalspullen;
  
Geeft Fred de bal niet meer terug aan de redactie;

Komt Rob Geus op bezoek bij Rieky;

Worden de bitterballen voor de Pupil v/d Week wegbezuinigd?

Is er een informatiebijeenkomst over de absentie van ‘De 11’.
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Kein geloel, fussball spielen!
In deze rubriek laten we trainers van Woubrugge aan het woord over het trainerschap en hun 
ideeën over voetbal. De rubriek is vernoemd naar een wereldberoemde uitspraak van een 
evenzo beroemde trainer, Ernst Happel. De aftrap van deze rubriek is in de vorige Score 
genomen door Arie van Duijn, nu is de beurt aan Willem van Vegten, trainer van de A1 en B1.

Waarom ben je trainer 
geworden?
Van jongs af aan wist ik al dat ik 
trainer wilde worden en wilde gaan 
werken met een groep om mijn 
voetbalideeën over te brengen op
spelers. 

Wat is je favoriete formatie?
Mijn favoriete formatie met de 
jeugd is 4-3-3 en waar mogelijk 
doorschuiven vanuit achteruit, druk 
zetten op de helft van de 
tegenstander. Bij de senioren zou 
dit ook de basis zijn, maar dat is 
afhankelijk van de kwaliteit van de 
groep. Is die er namelijk niet, dan
zal je moeten kijken naar andere 
mogelijkheden.

Wat probeer je de spelers bij te 
brengen?
Plezier, samenwerken met elkaar, 
fouten accepteren van elkaar en 
deze weer proberen goed te maken.
Wat is het leukste aan het 
trainerschap? 
Dat oefeningen die je traint 
zichtbaar worden in het veld en dat 

de spelers zien dat het ook werkt 
voor hen.

Welke trainer zie je als je 
voorbeeld?
Guus Hiddink is wel een voorbeeld 
over het managen van een groep.
Dick Advocaat vindt ik qua 
organisatie erg sterk en Co 
Adriaanse over zijn speelstijl van 
voetbal. 

Hoe bereid je een training 
voor?
Trainingen bereid ik vaak voor op 
zondag (na een gespeelde wedstrijd 
van zaterdag), aan de hand 
daarvan probeer ik dingen te 
verbeteren, veranderen of te 
herhalen. 

Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe?
Drie keer kampioen met ARC-
jeugdelftallen en kampioen met V.V. 
Koudekerk B1 en A1. 

Wat is je ambitie als trainer 
verder? 

Ik ben nu 21 jaar actief als 
jeugdtrainer en heb D- tot A-
junioren getraind op verschillende 
niveaus en heb daar een goede 
kennis van. Misschien wordt het 
binnen een paar jaar wel eens tijd 
om hoofdtrainer te worden. Dat 
brengt een andere druk met zich 
mee, want dan gaat het meer om 
resultaat. In de jeugd is het 
voornamelijk opleiden voor de stap 
naar de senioren, maar beide zijn 
en blijven een uitdaging. 

Wat zou je de jeugd mee willen 
geven?
Jeugdspelers zouden meer tijd 
moeten investeren in het trainen 
van tweebenigheid, op latere 
leeftijd heb je daar heel veel profijt 
van. Ook zou men wat meer begrip 
moeten opbrengen voor de 
trainers/leiders, scheidsrechters en 
andere mensen (lees: vrijwilligers) 
die het mogelijk maken dat er 
iedere zaterdag weer gevoetbald 
kan worden.

Bedankt!

Oud papier overzicht 2013 
In het afgelopen jaar zijn er minder kilo’s gebracht en opgehaald. Zolang het economisch 
minder gaat is het wel begrijpelijk dat er minder aanbod is. Veel kranten en bladen hebben het 
moeilijk door de terugloop van abonnementen. Ook bedrijven die verpakkingen gebruiken 
merken dit, zelfs de verpakkingen van diverse producten veranderen van dozen en karton naar 
folie. Verschuivingen zijn altijd snel merkbaar in het aantal kilo’s dat wij eigenlijk willen binnen 
halen. Maar we blijven actief en het is belangrijk om te weten waar er aanbod is om papier en 
karton weg te halen. 

In 2013 zijn er door de dagploeg 38 containers vol gestapeld op het VVW terrein. Dat was goed voor een totaal 
van 152.420 kilo. De zaterdagploeg die met de perswagens elke eerste zaterdag op pad gaan hebben in de 
buitenwijken en bij bedrijven 65.790 kilo opgehaald. En dan de ploeg die de straten van het dorp door loopt, zij 
hebben 69.210 kilo van de straat gehaald. Mooie getallen natuurlijk en veel werk. 

Het moet allemaal gebeuren en kost ook veel voorbereidingstijd . Vele mensen zijn hiervoor actief geweest in het 
afgelopen jaar. Veel mensen zetten het voor andere aan de weg. 
Aan de Kerkweg wordt bijvoorbeeld elke maand huis aan huis papier verzameld en naar één plek gebracht, dat zijn 
vele kilo’s sjouwwerk. Totaal is er in 2013 287.420 kilo verwerkt.  Met dit aantal, zijn we de 3.263.000 kilo papier 
en karton gepasseerd wat in zijn totaliteit verwerkt is.
Allemaal bedankt, Klaas Grandia
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Het bestuur, even voorstellen  
Vanaf deze editie van de Score zullen de bestuursleden van de vereniging zich aan u 
voorstellen, zodat u een goed beeld krijgt van degene die in de club besturen en van hun 
bezigheden. In iedere Score stelt een bestuurslid zich voor, de penningmeester mag hiervoor de 
aftrap nemen.

Mijn naam is Edward van Dijk. Privé 
woon ik samen en heb ik drie 
kinderen, een dochter van 13, een 
zoon van 10 en een zoon van 3. 
Mijn oudste zoon Jens speelt in de 
E2. Dit team train ik op 
dinsdagavond en leid ik op 
zaterdagochtend, beiden met heel 
veel plezier. Het begeleiden van het 
elftal van Jens doe ik nu al drie 
jaar. Daarnaast is mijn bedrijf (Van 
Dijk Accountancy) shirtsponsor van 
het voetbalteam. 

Als penningmeester van v.v. 
Woubrugge heb ik twee taken. 
Enerzijds is dit letten op de 
penningen, dus de financiën in de 
gaten houden. Hierbij krijg ik 
gelukkig hulp van Jeanette 
Dijkshoorn, die dit op een 
uitstekende manier verzorgt. 
Anderzijds is dit het mede besturen 
van de voetbalvereniging 
Woubrugge. Beide taken zijn 
enerverend, maar soms ook best 
lastig. Waarom is dit lastig? Ik ken 

nog lang niet iedereen binnen de 
club en ook de (ongeschreven) 
gebruiken binnen de club zijn niet 
altijd bekend. Gelukkig hebben alle 
mensen hiervoor begrip en 
langzaam maar zeker groei ik 
verder binnen de club. 

Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik wat 
mag betekenen voor deze v.v. 
Woubrugge. Niet alleen omdat het 
een club is, die (financieel) gezond 
is, wat toch wel wat zegt in deze 
tijd, maar ook een club waar zeer 
veel vrijwilligers actief zijn, wat heel 
veel zegt over de warmte binnen de 
club. Deze warmte is ook voelbaar 
binnen het bestuur. Soms kunnen 
wij hard onderhandelen als de 
meningen onderling verschillen, 
maar daarna trekken wij ook altijd 
weer één lijn met elkaar. Dat er 
soms bestuursvergaderingen zijn 
die tot ruim half een ‘s nachts 
duren, zegt ook wel wat over de 
betrokkenheid van de 
bestuursleden.  

Zowel als penningmeester, 
bestuurslid, trainer, leider en 
sponsor hoop ik nog lang door te 
mogen gaan binnen v.v. 
Woubrugge. 

Met vriendelijke groet,

Edward

Score geeft de bal aan…
Fred is een van de graag geziene personen op de voetbalvereniging. Samen met zijn broers 
Harry en Walter vormen zij de gebroeders Van der Weiden, waarschijnlijk de bekendste 
gebroeders die nu nog op de vereniging rondlopen, zeker bij de senioren. In deze editie van de 
Score is het tijd om Fred is wat beter te leren kennen.

Fred heeft vorig jaar zijn 50e

verjaardag gevierd en heeft al een 
hele carrière op de voetbal achter 
de rug. Als 6-jarig jongetje maakte 
hij zijn debuut voor Woubrugge en 
heeft daarna alle jeugdafdeling 
doorlopen. Hierna maakte Fred de 
overstap naar ons vlaggenschip, 
waar hij een jaar of tien vaste 
waarde was. Toen besloot Fred het 
rustiger aan te doen en kwam zo in 
het 5e elftal terecht, waar Fred 
onderdeel was van het team dat de 
fameuze dubbel pakte in het 
seizoen 1997/1998. Door een 
slepende knieblessure besloot Fred 

op zijn 34e om de voetbalschoenen 
aan de wilgen te hangen. 

De carrière van Fred bij VVW stopte 
hier echter niet mee. “Mensen 
hebben toen ik voetbalde altijd voor 
mij klaar gestaan en alles werd voor 
me geregeld. Dat was voor mij de 
motivatie om wat terug te doen 
voor de vereniging.” Zegt Fred 
wanneer hij gevraagd wordt naar 
waarom hij vrijwilliger is bij 
Woubrugge. “Mensen die hier jaren 
lang hebben gevoetbald verdwijnen 
opeens zonder wat terug gedaan te 
hebben voor de vereniging, dat vind 

ik jammer.” Fred is trainer van de 
E-pupillen geweest, vier jaar trainer 
van de restgroep, heeft jarenlang 
het Henny van de Berg toernooi 
georganiseerd en zit al negen jaar 
in de seniorencommissie. Aan het 
eind van het seizoen stopt Fred met 
de seniorencommissie en gaat hij 
een nieuwe uitdaging aan. De 
seniorenafdeling van de vereniging 
heeft steeds meer moeite 
voldoende scheidsrechters te vinden 
en Fred gaat proberen meer 
scheidsrechters te regelen voor de 
senioren. 
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Weegbree 3
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Vanaf deze editie van de Score zullen de bestuursleden van de vereniging zich aan u 
voorstellen, zodat u een goed beeld krijgt van degene die in de club besturen en van hun 
bezigheden. In iedere Score stelt een bestuurslid zich voor, de penningmeester mag hiervoor de 
aftrap nemen.

Mijn naam is Edward van Dijk. Privé 
woon ik samen en heb ik drie 
kinderen, een dochter van 13, een 
zoon van 10 en een zoon van 3. 
Mijn oudste zoon Jens speelt in de 
E2. Dit team train ik op 
dinsdagavond en leid ik op 
zaterdagochtend, beiden met heel 
veel plezier. Het begeleiden van het 
elftal van Jens doe ik nu al drie 
jaar. Daarnaast is mijn bedrijf (Van 
Dijk Accountancy) shirtsponsor van 
het voetbalteam. 

Als penningmeester van v.v. 
Woubrugge heb ik twee taken. 
Enerzijds is dit letten op de 
penningen, dus de financiën in de 
gaten houden. Hierbij krijg ik 
gelukkig hulp van Jeanette 
Dijkshoorn, die dit op een 
uitstekende manier verzorgt. 
Anderzijds is dit het mede besturen 
van de voetbalvereniging 
Woubrugge. Beide taken zijn 
enerverend, maar soms ook best 
lastig. Waarom is dit lastig? Ik ken 

nog lang niet iedereen binnen de 
club en ook de (ongeschreven) 
gebruiken binnen de club zijn niet 
altijd bekend. Gelukkig hebben alle 
mensen hiervoor begrip en 
langzaam maar zeker groei ik 
verder binnen de club. 

Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik wat 
mag betekenen voor deze v.v. 
Woubrugge. Niet alleen omdat het 
een club is, die (financieel) gezond 
is, wat toch wel wat zegt in deze 
tijd, maar ook een club waar zeer 
veel vrijwilligers actief zijn, wat heel 
veel zegt over de warmte binnen de 
club. Deze warmte is ook voelbaar 
binnen het bestuur. Soms kunnen 
wij hard onderhandelen als de 
meningen onderling verschillen, 
maar daarna trekken wij ook altijd 
weer één lijn met elkaar. Dat er 
soms bestuursvergaderingen zijn 
die tot ruim half een ‘s nachts 
duren, zegt ook wel wat over de 
betrokkenheid van de 
bestuursleden.  

Zowel als penningmeester, 
bestuurslid, trainer, leider en 
sponsor hoop ik nog lang door te 
mogen gaan binnen v.v. 
Woubrugge. 

Met vriendelijke groet,

Edward

Score geeft de bal aan…
Fred is een van de graag geziene personen op de voetbalvereniging. Samen met zijn broers 
Harry en Walter vormen zij de gebroeders Van der Weiden, waarschijnlijk de bekendste 
gebroeders die nu nog op de vereniging rondlopen, zeker bij de senioren. In deze editie van de 
Score is het tijd om Fred is wat beter te leren kennen.

Fred heeft vorig jaar zijn 50e

verjaardag gevierd en heeft al een 
hele carrière op de voetbal achter 
de rug. Als 6-jarig jongetje maakte 
hij zijn debuut voor Woubrugge en 
heeft daarna alle jeugdafdeling 
doorlopen. Hierna maakte Fred de 
overstap naar ons vlaggenschip, 
waar hij een jaar of tien vaste 
waarde was. Toen besloot Fred het 
rustiger aan te doen en kwam zo in 
het 5e elftal terecht, waar Fred 
onderdeel was van het team dat de 
fameuze dubbel pakte in het 
seizoen 1997/1998. Door een 
slepende knieblessure besloot Fred 

op zijn 34e om de voetbalschoenen 
aan de wilgen te hangen. 

De carrière van Fred bij VVW stopte 
hier echter niet mee. “Mensen 
hebben toen ik voetbalde altijd voor 
mij klaar gestaan en alles werd voor 
me geregeld. Dat was voor mij de 
motivatie om wat terug te doen 
voor de vereniging.” Zegt Fred 
wanneer hij gevraagd wordt naar 
waarom hij vrijwilliger is bij 
Woubrugge. “Mensen die hier jaren 
lang hebben gevoetbald verdwijnen 
opeens zonder wat terug gedaan te 
hebben voor de vereniging, dat vind 

ik jammer.” Fred is trainer van de 
E-pupillen geweest, vier jaar trainer 
van de restgroep, heeft jarenlang 
het Henny van de Berg toernooi 
georganiseerd en zit al negen jaar 
in de seniorencommissie. Aan het 
eind van het seizoen stopt Fred met 
de seniorencommissie en gaat hij 
een nieuwe uitdaging aan. De 
seniorenafdeling van de vereniging 
heeft steeds meer moeite 
voldoende scheidsrechters te vinden 
en Fred gaat proberen meer 
scheidsrechters te regelen voor de 
senioren. 
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Fred: “Woubrugge is een vereniging 
waar het nog mogelijk is elkaar te 
corrigeren en problemen aan te 
wijzen en aan te pakken. We 
evolueren mee met een 
veranderende omgeving  en ik sta 
dan ook zeer positief tegenover de 
toekomst. Er lopen hier een 
heleboel ambitieuze vrijwilligers 
rond die met hun enthousiasme en 
energie de vereniging echt vooruit 
willen helpen”. 

Gevraagd naar verbeterpunten ziet 
Fred ook wel een paar punten. Ten 
eerste de scheidsrechters bij de 

senioren moet een grotere spoeling 
hebben en ten tweede moet de 
donderdagavond weer een echte 
verenigingsavond worden. Vroeger 
was dit altijd heel gezellig, maar de 
laatste jaren wordt dit steeds 
minder, dus iemand met een goede 
tip om de donderdagavond weer 
gezellig te maken moet even met 
Fred hierover praten. Verder heeft 
fred nog wel een goede tip voor de 
vereniging: schaf Eredivisie live aan, 
zodat er voetbal gekeken kan 
worden in de kantine.

Fred, bedankt!

Zeventien keer voor niks
Door de bijna tropische temperaturen in Woubrugge kon er in januari gelukkig gewoon 
gezaalvoetbald worden, want laten we eerlijk zijn, in de vrieskou naar de sporthal fietsen is 
natuurlijk verschrikkelijk. Inmiddels zijn er alweer vier wedstrijden gespeeld, maar Zaal 2 moet 
nog even warm draaien…

Om te beginnen maar even wat 
simpele statistieken van deze 
nieuwe jaargang. Zaal 2 behaalde 
slechts drie punten en kreeg daarbij 
drie gele kaarten, één rode kaart, 
32 doelpunten tegen en maakte er 
zelf 23. Tel daarbij op een verkleurd 
voetbalshirt, ruim vijftien sterke 
verhalen, een tweeling uit één ei en 
een scorende keeper, dan weet u 
gelijk dat het misschien geen 
geweldige start van het nieuw jaar 
is, maar spectaculair is het zeker.

Er gebeurt dus altijd wel wat bij de 
mannen van Zaal 2 en ondanks de 
ietwat negatieve cijfers is in deze 
knotsgekke competitie zelfs het 
kampioenschap nog mogelijk. 
Helaas is die kans wel even groot 
als dat de mannen degraderen. 
Daarnaast is het mooi dat Zaal 2 de 
meeste doelpunten gemaakt heeft, 
maar belandde ook de meeste 

ballen in het Woubrugse netje. Met 
nog zeven wedstrijden te gaan ligt 
alles dus nog open, het kan gaan 
vriezen en het kan gaan dooien, de 
bal is rond en kan dus alle kanten 
op en meer van dat soort geneuzel.

Al deze cijfers zijn natuurlijk leuk 
om te weten, maar eigenlijk ook 
weer nietszeggend. Het gaat 
namelijk maar om één ding: lachen! 
Inmiddels spelen de mannen alweer 
zo’n zeven jaar samen en dat zegt 
wel wat over de gezelligheid. Zoveel 
mogelijk wedstrijden winnen kan 
een streven zijn, maar het spel is 
eigenlijk nog mooier wanneer 
iedereen met plezier naar de 
wedstrijd gaat en met wat mooie 
acties (wat soms ook lastig zat is) 
een puike pot voetbal speelt. Het 
resultaat is dan eigenlijk niet meer 
zo belangrijk. 

Nog belangrijker is de zogenaamde 
derde helft. Niet omdat er bier 
gedronken wordt natuurlijk (al is 
dat een mooie bijkomstigheid), 
maar omdat alles dan nog even 
geanalyseerd en geëvalueerd kan 
worden. En dan gaat het niet alleen 
om zaalvoetbal, maar om álles. Dus 
het weekend, de eredivisie, 
vrouwen, wasprogramma’s, de zin 
van het leven… (Het schijnt dat de 
grote filosofen, zoals Aristoteles, 
Descartes en Nietzsche, ook eerst 
een potje zaalvoetbalden voordat zij 
tot geweldige inzichten kwamen.)

In de volgende Score leest u of de 
gezelligheid aan de bar is 
toegenomen of niet. En mocht u 
nog wastips hebben…

Met weldoordachte groet,

De Barfilosoof

De redactie zoekt uit!
Heb jij een brandende vraag over v.v. Woubrugge?
Stuur dan een e-mail naar scorevvw@hotmail.com en wij zoeken het voor je uit!
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Nieuws van De Blauwe Zeelt
Het visseizoen van de vissers van Woubrugge ligt stil in de winterperiode van half november 
2013 tot begin april 2014, maar er is nog genoeg te vermelden ondanks de ‘winterstop’. 

Ondanks dat het visseizoen even 
plat ligt zijn enkele vissers toch 
fanatiek genoeg om in deze tijd de 
kou te trotseren en zij vangen in de 
kleine haventjes of in beschutte 
wateren hun visjes, maar ook een 
enkele brasem wordt wel gevangen.

De jaarlijkse kerstverloting, 
gehouden op zaterdagmiddag 21 
december 2013 in de gezellige
kantine van de VVW, was ook dit 
keer opnieuw een succes met vele 
mooie, maar ook lekkere prijzen in 
de verloting. Ook dit jaar konden 
wij rekenen op de bijdrage van de 
bekende sponsoren, te weten: 
Nolina, VDE Plant, Daan v/d Eijk, 
Boerderij van Rijn, Tuincentrum 
Goos Lekkerker en bakkerij 
Tijsterman. Beste sponsoren; 
nogmaals hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Na de verloting werd het 
rad van avontuur (met haring, 
paling, worsten en taarten) door
Mees van Leersum op een fijne en 
inspirerende wijze gedraaid, zo wist 

Mees de verkoop van loten te 
stimuleren. 

Tijdens deze gezellige middag werd 
ook de kampioen van 2013 bekend 
gemaakt. Ook dit jaar wist Ron van 
der Spek (voor het derde jaar 
achterheen) op afstand het 
kampioenschap binnen te halen. 
Dirk Schuilenburg op plaats twee en 
Ab Wassenberg nummer drie, dit 
mag als een extra steun zijn voor 
het herstel van Ab, die kampt met 
hartproblemen. Wij wensen hem 
hierbij van harte beterschap.

Halverwege het visseizoen in 
augustus 2013 hebben wij als 
visvereniging afscheid moeten 
nemen van een zeer goede en fijne 
visvriend en een trouw visser, die
ook jaren kampioen is geweest bij 
onze wedstrijdvissers, Peter van 
Harten. Hij is op een veel te jonge 
leeftijd overleden, dit heeft in de 
gehele club en daarbuiten grote 

indruk gemaakt op een ieder. Peter 
blijft in onze gedachten.

De visvereniging De Blauwe Zeelt is 
al enige jaren aan het vergrijzen, dit 
houd in dat er leden zijn die gezien 
hun leeftijd niet meer alle 
wedstrijden in het seizoen kunnen 
mee vissen, reden voor het bestuur 
hierbij een oproep aan actieve 
nieuwe potentiële leden die van de 
natuur houden en het 
wedstrijdvissen met/tegen elkaar in 
competitieverband als een uitdaging 
zien. Kom gerust eens een 
wedstrijd vrijblijvend mee vissen en 
ervaar deze goede manier van 
recreëren langs- en op het water. 
Belangstelling? Neem gerust contact 
op met een van de leden of tel.: 
0172-518389. Bestuur en leden van 
onze fijne visclub heten je van harte 
welkom.

Namens De Blauwe Zeelt,

Henk Windhorst (voorz.)

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 
aardig gevorderd. Ook u bent 
van harte welkom en u kunt nog 
de volgende dinsdagavonden in 
uw agenda zetten: 25 februari, 
11 maart, 25 maart en 8 april. 

Hierbij de uitslagen van de 
afgelopen drie rondes. 17 
december: 1. Cor Brunt met 
5325 punten, 2. Ben Kellerman 
met 5189 punten, 3. Kerst 
Jaarsma met 5116 punten, 4. 
Piet Verlooy met 5115 punten, 
5. Herman Brugman met 4945 
punten. De poedelprijs was voor 
Cees Kroon met 3931 punten. 

14 januari: 1. Gré Vos met 5416 
punten, 2. Lida Uithol met 5176 

punten, 3. Adriaan Vrolijk met 
5174 punten, 4. Cor Brunt met 
5066 punten, 5. ex aequo Klaas 
Koster en Cees Wijhenke met 
5053 punten. De poedelprijs 
ging naar Willem Jacobi. 
28 januari: 1. Gré Vos met 5342 
punten, 2. Dick Uithol met 5107 
punten, 3. Dirk Wittebol met 
4999 punten, 4. Piet Verlooy 
met 4910 punten, 5. Henny Boer 
met 4800 punten. Ton Kroes 
ging deze avond met 3519 
punten met de poedelprijs aan 
de haal. 

De totaalstand  t/m 14 januari 
is: 1. Cees Kroon met 33771 
punten, 2. Willem Jacobi met 
33278 punten, 3. Piet Verlooy 

met 33029 punten, 4. Ben 
Kellerman met 32878 punten en 
5. Gré Vos met 32736 punten. 

De eerstvolgende klaverjasavond 
is dus op dinsdag 25 februari, 
aanvang 20:00. U bent van 
harte welkom, ook als u wat 
minder bedreven bent in het 
spelletje. Jan en Gré willen u 
gaarne verder inwijden in dit 
mooie spelletje. Laat de televisie 
de televisie en ga een gezellig 
‘avondje uit’ in de altijd lekker 
warme kantine, u zult er geen 
spijt van hebben. Het 
contactadres is: familie J.Vos, H. 
de Boerstraat 24, tel.:
0172518624.
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Ook bridgen bij de VVW
Sinds vorig seizoen kunt u ook 
bridgen in de voetbalkantine. 
Elke maandagavond wordt aan 
ongeveer negen tafels gestreden 
om de eer. Tijdens het spelletje 
kun je een speld horen vallen, 

maar tijdens het wisselen van 
tafel is het een drukte van 
belang. De avonden beginnen 
klokslag 19:30. Mocht u 
belangstelling hebben, dan kunt 
u zich melden bij Cees Wijhenke, 
Vierambachtsweg 33a, tel.:

0172518712, e-mailadres: 
cjwyhenke@ziggo.nl. 

Met vriendelijke groet,

Cees Wijhenke

De Grote VVW Ken Je Club 
KerstPuzzel - Oplossingen 
In de vorige Score stond een heerlijke puzzel voor onder de Kerstboom, op de bank of tijdens je 
werk, om eens te kijken hoe goed jij jouw eigen club kent! Na menig uurtje hoofdbrekenen 
volgen hier de oplossingen.

Gelukkig is de VVW Kerstpuzzel ook 
deze keer weer door velen van u 
gemaakt. Ik heb aardig wat reacties 
gehad op de (traditionele?) VVW 
Kerstpuzzel. Het kost weliswaar wat 
moeite om 'm te maken, maar op 
deze manier blijft het natuurlijk leuk 
om te doen. Een donderdagavondje 
in de kantine met tien man testen, 
leverde een hoop lol op en 
warempel ook nog diverse goede 
antwoorden. Vooral later op de 
avond kwamen de beste gedachten 
boven (oorzaak?!). Zelfs op vrijdag 
kreeg ik nog een sms van iemand 
die een overduidelijk Eureka!-

momentje had….. met een correct 
antwoord! 

Wel was de algemene toon van de 
reacties, dat de VVW Kerstpuzzel dit 
jaar te moeilijk was. Ondanks 
diverse weggevertjes bleken meer 
dan 50% van de vragen te 
cryptisch. Ik zal eens nadenken of 
ik daar aankomende Kerst iets mee 
ga doen……… 
Een grappige reactie kwam nog van 
iemand die vroeg of ik veel naar 
GTST keek, getuige de vele 
vrouwennamen uit deze soap in de 
inleiding. Ik heb het even 

nagezocht, maar met topmodel 
Doutzen Kroes, Olympisch 
kampioen hockey Eva de Goede, 
presentatrice Lieke van Lexmond en 
een dame die ik (net als 
voorgenoemde presentatrice 
overigens) ken uit een glossy 
natuurmagazine Marly van der 
Velden, is mijn conclusie dat het 
GTST-gehalte bijzonder laag is. Als 
er iemand suggesties heeft voor de 
volgende VVW Kerstpuzzel, dan 
hoor ik dat natuurlijk graag!

Brammers!

1. Woubrugge, Katwijk, Capelle 
Wie kent ´m niet: deze voetballer 
speelde tot 3 jaar geleden voor 
VVW, ging naar Rijnvogels 
(Katwijk), en speelt inmiddels voor 
Capelle. Lekker beginnen dus! 
EMIEL BUNTSMA 

2. Eerste zoon van den trainer 
Ai, meteen de eerste moeilijke. Het 
woordje 'den' is oud-Nederlands, en 
dus wordt hier een oud-trainer Jan 
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Jeugd bedoeld; en de grootste 
daarvan is de Jeugdvoorzitter. 
AAD VD LINDE 
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vorig jaar in! Sinds een half jaar 
hebben we een nieuwe voorzitter. 
HANS BOER 

5. Heeft zelfs bij 30 graden een 
muts en wanten in zijn tas 
En haalt ze daar zeer regelmatig 
uit; als hij komt trainen dan! Een 
makkelijke vraag. 
MIKE PRANGERS 

6. VVW coryfee! 
Gewoon de Score lezen mensen! 
Deze VVW coryfee stond uitgebreid 
in de eerste Score van dit seizoen. 
Daarnaast moet je dit gewoon 
weten natuurlijk. 
ARIE VROLIJK 

7. Spreek hem aan in het 
halletje 
Onze aanspreekbare 
contactpersoon van de sporthal. 
RUUD GORTER 

8. Avontuurlijk! 
Ok, ik geef het toe, een moeilijke 
vraag! Ik heb hier diverse 
oplossingsrichtingen gehoord, maar 
volgens mij dacht niemand aan het 
Rad van Avontuur. En zij verzorgt 
dit bijna wekelijks. 
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ook haar achterwerk niet 
Mannen weten waarom! Met 
achterwerk hebben we het 
natuurlijk niet over verdedigen. 
Nee, deze dame scoort niet alleen 
regelmatig, ze doet dat zelfs met 
haar kontje! 
ESMEE VISSER 

10. Laat er nooit gras over 
groeien 
Als hoofd van de commissie 
Onderhoud zorgt hij voor de strak 
gemaaide velden. 
ANDRE VROLIJK 
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11. Keurt de spelers geen blik 
waardig 
Maar het veld wel. Onze consul. 
HENK BRUNT 

12. Draait nog steeds soepel 
om zijn as 
Je moet wel goed opletten op de 
trainingen of aan de bar, maar heel 
som zie je hem nog soepel draaien 
om zijn draaischijf. 
DANNY SCHIJF 

13. Één na laatste Lid van 
Verdienste 
Kadootje dit mensen, lees de Score! 
MARTIN DIJKSHOORN 

14. Geeft het begrip 'coaching' 
een nieuw volume 
Hij wist zelf al dat hij in deze 
Kerstpuzzel zat! Een makkelijke 
vraag dus. ARIE V DUIJN
15. Deze doelman wordt ook 
wel de betonkoning genoemd 
Heb ik me uit betrouwbare bron 
laten vertellen. Het stond tenminste 
op zijn keepersshirt. 
MATTHIJS RIETVELD 

16. Moet eens zijn grote mond 
houden 
Eh, dit bedoel ik natuurlijk figuurlijk 
beste mensen! Een ander woord 
voor mond is … 
HANS BECK 

17. Altijd het laatste VVW-
nieuws 
Hoeveel Prestaties van de 
Nolinaboys zou hij geschreven 
hebben? 
RUBEN V DIJK 

18. Stuurt zijn team aan 
Hij is niet alleen aanvoerder van 
VVW 1, maar zit ook nog eens in 
het beSTUUR. 
STAN VERWOERD 

19. Biggen, VVW 1, 
spelregelwedstrijden, 
Jeugdbestuur 
Wie herinnert zich niet het 
legendarische biggen met het 
przewalskipaard?! Wat een 
fantastisch spel, dat je niet kon 
winnen! Big big knor big big knor 
knor ….. Wat moet er op de 
stippeltjes? Er is er echt maar één 
die dit weet beste mensen! 
EVERTJAN VD HORST 

20. Deze VVW'er heeft in het 
buitenland gekeept 
Dit is het antwoord, dat ik dus van 
iemand op de vrijdag na de 
gezellige donderdagavond, best 
knap! Voor de mensen die hem niet 
kennen; Ruud v.d. Sar speelt in 
VVW 1 en hij heeft dus dezelfde 
achternaam als Edwin. 
RUUD VD SAR 

21. Deze VVW'er kan nog beter 
spugen dan Frank Rijkaard 
Zijn bijnaam is niet voor niets 
Lama! 
MAURICE LAMERS 
22. De 1 na slechtste voetballer 
van Woubrugge 
Meerdere kandidaten, er waren 
zelfs mensen beledigd, maar er kan 
er maar 1 de 1 na slechtste zijn. 
DANNY V ITERSON 

23. Blaast hoog van de toren 
Nee mensen, dit heeft niets met 
arrogantie te maken! Hij fluit/vlagt 
al jaren op een hoger niveau. 
ROY VD MEER 

24. Kan het mooiste brullen 
Ik wilde hier eerst als vraag zetten: 
de beste zanger van VVW. Maar dat 
weet iedereen toch? 
MARCO KUIKEN 

25. Doe uw kraagje nog even 
recht! 
Voordat je op de foto gaat bij één 
van onze VVW-huisfotografen. 
GERRIT KAPTEIN 

26. Voor niets gaat de zon op 
De contributie moet gewoon netjes 
betaald worden, en dat kun je doen 
bij: 
JEANETTE DIJKSHOORN 

27. Staat meestal achter het 
doel 
Hoe vaak heeft deze trouwe 
supporter achter het doel gestaan 
om VVW 1 aan te moedigen? 
RIA DE BLANKEN 

28. Naamgever van een 
toernooi 
Kon niet missen toch? 
HENNY VD BERG 

29. Geen idee wat zijn functie 
bij de VVW is 
Tenminste, dat zegt hij zelf in de 
Onpersoonlijk in de eerste Score 
van dit seizoen. 
ELDERT V LULING 

30. De beste stuurlui zitten er 
altijd naast 
Lekkere afsluiter dit, één van mijn 
beste vragen, al zeg ik het zelf. Bij 
uitwedstrijden van VVW 3 rijdt hij 
zelf, maar in het dagelijks leven is 
hij rijinstructeur. 
JOOST NIEUWENBURG 

Als je alles netjes had ingevuld in 
de puzzel, dan kwam op de 
verticale lijn de volgende slagzin te 
staan: 
EEN SPETTEREND NIEUWJAAR 
MET DE VVW! 

De 0!
De ‘0’ houden is in voetballand altijd goed. Dit keer betekent het helaas toch iets negatiefs, want de organisatie 
van de moeilijkste voetbalquiz van Woubrugge (De 11) heeft voor deze editie van de Score helaas geen vragen 
kunnen opstellen. Doordat de winterstop slechts twee weken duurde was er geen tijd meer om vragen te 
bedenken, er moest immers gewoon gevoetbald worden. Over de vragen voor de volgende Score worden 
momenteel hard nagedacht. 
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Verzekeringen voor leden en 
vrijwilligers
Nuttige informatie over collectieve aansprakelijkheidsverzekering, collectieve 
ongevallenverzekering en een verzekering voor vrijwilligers. Met enige regelmaat wordt door 
leden en vrijwilligers van onze vereniging de vraag gesteld of de vereniging voor bepaalde 
zaken verzekerd is.

Kort samengevat kennen de vereniging en gemeente Kaag en Braassem de hierna volgende verzekeringen die voor 
haar leden en vrijwilligers afgesloten zijn. 

KNVB-verzekeringen 
1. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering; 
2. Collectieve ongevallenverzekering. 
Zowel spelers (leden van de KNVB*) als vrijwilligers (gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten 
behoeve van verzekerden) kunnen een beroep doen op deze verzekering. 
*: Onder spelers (leden van de KNVB) wordt verstaan alle contributie betalende leden die tevens in Sportlink als 
speler staan geregisteerd door v.v. Woubrugge en daardoor beschikking hebben over een registratienummer en 
spelerspas.  
Zie ook: memo dat binnenkort op de site wordt gezet. 

Verzekeringen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  
De gemeente Kaag en Braassem heeft, bestemd voor alle vrijwilligers** (actief binnen de gemeentegrenzen) de 
volgende verzekeringen bij de VNG afgesloten. 
1. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering; 
2. Aansprakelijkheidsverzekering; 
3. Aansprakelijksheidsverzekering voor rechtspersonen; 
4. Bestuurdersaansprakelijksheidsverzekering; 
5. Verkeersaansprakelijkheidsverzekering; 
6. Rechtsbijstandverzekering. 
**: Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald 
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij maatschappelijk belang wordt 
gediend. 

Indien zich een verzekeringskwestie voordoet, dan wordt vooralsnog uitgegaan dat de verzekering, die het 
desbetreffende lid/vrijwilliger persoonlijk heeft afgesloten, zorg draagt voor de dekking. Mocht blijken dat deze 
hierin niet voorziet, dan kan een beroep worden gedaan op de hierboven genoemde verzekeringen van de 
vereniging of van de gemeente Kaag en Braassem. 

Indien leden en/of vrijwilligers zich juridisch moeten laten bijstaan, dan dient deze rechtshulp te worden afgedekt 
door de persoonlijke rechtsbijstandsverzekering van het betreffende lid en/of vrijwilliger. 
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Sponsorcommissie 
De voetbalvereniging biedt bedrijven en particulieren diverse mogelijkheden voor sponsoring: 
een reclamebord langs het hoofdveld, advertenties op de website of in de Score, het sponsoren 
van een elftal tot het schenken van een wedstrijdbal. 

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

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

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

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

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

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

De Sponsorcommissie

Jaarplanner Woubrugge 2014
Zaterdag 15-feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 22-feb 2014 Inhaalprogramma
Zaterdag 29-mrt 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 12-apr 2014 Themafeest F-side 
Woensdag 17-apr 2014 4x4 toernooi E en F
Maandag 21-apr 2014 Digo Paastoernooi
Zaterdag 26-apr 2014 Inhaal/Beker
Zaterdag 26-apr 2014 Koningsdag
Zaterdag 10-mei 2014 Laatste speeldag competitie 
Donderdag 15-mei 2014 Laatste trainingsdag senioren
Zaterdag 17-mei 2014 Nacompetitie Woubrugge 1
Vrijdag 23-mei 2014 Chill-avond A en B
Zaterdag 24-mei 2014 C en D Westmaastoernooi
Woensdag 28-mei 2014 Ouder/kind training tevens laatste training jeugd
Donderdag 29-mei 2014 Hemelvaartsdag
Zaterdag 31-mei 2014 F-side-toernooi 
Maandag 2-jun 2014 Grasvelden dicht
Zaterdag 7-jun 2014 Voetbalgala 
Zondag 8-jun 2014 Rabo Fietstocht
Maandag 16-jun 2014 Algemene Ledenvergadering voorjaar
Zaterdag 21-jun 2014 Waterrecreatiedag
Vrijdag 27,28,29-jun 2014 Kampweekend C en D in Loon op Zand
Vrijdag 18-jul 2014 Begin zomervakantie scholen
Zaterdag 31-aug 2014 Henny van den Berg toernooi
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Seniorenafdeling van de VVW 
A-Selectie
Wedstrijdsecretaris Harry van der Weiden, Weegbree 11, 2481 CA Woubrugge 0172-519469 -   06-23487569
Trainer 1e elftal  Arie van Duijn, Molenplein 2,2223 GZ Katwijk    06-41496040
Assistent trainer 1e elftal Vacant
Teammanager Albert van den Hoek, Dageraad 1, 2481 CR Woubrugge 0172-519000 -  06-28357653
Leider 1e elftal Harry van der Weiden, Weegbree 11, 2481 CA Woubrugge 0172-519469 -   06-23487596
Grensrechter 1e elftal Alex Molleman, Concertweg 20, 2402 JH  Alphen a/d Rijn 0172-432135 - 06-29174183
Trainer 2e elftal Fred van der Meer, Gerbrand Swartlaan 14, 2481AJ Woubrugge 06-27057252
   Walter van der Weiden, C. Kempenaarlaan 85, 2481 CH Woubrugge   06-23487579  
Grensrechter 2e elftal Vacant  
Verzorgers Joost van Looveren, Korenbloem 34, 2317 KX Leiden  071-5232531 - 06-15298355

Cor Buntsma, Vrouwgeestweg 9 2481 KM Woubrugge 0172-519570 -  06-30657154
Keeperstrainer Matthijs van der Doef, Weegbree 21, 2481CA, Woubrugge 0172-752004 - 06-31949033
Keepercoördinator  Mathijs Rietveld, Witte Klaver 86, 2481 CL Woubrugge               06-51175378
Scheidsrechtercoördinator Eldert van Luling, Javastraat 38, 2405 CS Alphen a/d Rijn 0172-493412 -  06-20155182
Sponsor   Nolina Kwekerijen

B-Selectie
Wedstrijdsecretaris Fred van der Weiden, Steenbreek 24, 2481 CH Woubrugge 0172-519513 -  06-11064807
   René Douw, Weegbree 9, 2481 CA Woubrugge     06-55866331
   Ruben van Dijk, Julianalaan 7, 2481AX Woubrugge   0172-518035 - 06-13260420
Trainer   Hans Beck, Steenbreek 34, 2481CJ, Woubrugge  0172-519594 06-46294750
Leiders 3e elftal  Rick Geuzebroek, Wilhelminalaan 12, 2481 BD, Woubrugge   06-22301000
Sponsor   Cor de Zeeuw
Leiders 4e elftal  Peter v/d Neut, Brusselpark 32, 2408 EB Alphen a/d Rijn 0172-493468 - 06-14648435
   Jan Jaap van der Neut, Voorgracht 8, 2141 NV Vijfhuizen 023-5290161 -  06-51782388
Sponsor   Betonbewerkingsbedrijf A. van der Neut BV
Leiders 5e elftal  Jeroen Loedeman, Watermunt 6, 2481 CE Woubrugge 0172-518697 - 06-24976788
   Mark de Vlaming, Sterrenkroos 5, 2481 CM Woubrugge 0172-518254 -  06-18174167
Sponsor   J&R De Snackwagens
Leider  6e elftal  Mark-Willem van der Horst, Witte klaver 19, 2481 CC, Woubrugge  0172-517457
Sponsor   Martien van Rooyen Betonboringen
Leiders 7e elftal  Frank Treuren, G. Swartlaan 11, 2481 AH Woubrugge 0172-519428 - 06-41220873
   Hans Beck, Steenbreek 34, 2481 CJ Woubrugge    06-46294750
Sponsor   Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv

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

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

Sponsor 1  Rudy Jansen Betonboringen
Sponsor 2  Mazda Alphen a/d Rijn
Sponsor 3  Vacant
Sponsor 4  Vink + Veenman
Sponsor 5  Nolina Kwekerijen
Sponsor 6  Chevrolet Alphen a/d Rijn
Sponsor 7  Jos de Vries The Retail Company
Sponsor dames  Vrolijk Bouw.nl 

Wilt u altijd en overal op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen rondom onze VVWoubrugge?  

Kijk dan snel op www.vvwoubrugge.nl
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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.

Maar hoe zit dat nu bij een club als 
v.v. Woubrugge? Ik heb eens 
gekeken naar de standen op de 
ranglijsten en dan valt het op dat er 
over het algemeen, met heel veel 
plezier, maar op een lager niveau 
wordt gespeeld. Bij de senioren en 
de junioren (A-, B- en C-jeugd) is 
geen enkel elftal kansrijk voor een 
goed eindresultaat. Bij de pupillen 
(D-, E- en F-jeugd) is dat anders. 
Van de vijftien teams zijn er vier
teams die op de eerste of tweede
plaats staan in hun poule. 

Dat is goed , maar we streven naar 
meer. En dat houdt in dat we graag 
het niveau omhoog halen en dat de 
resultaten beter worden. Dit met als 
absolute voorwaarde “plezier in het 
spel en met elkaar”. En dat is soms 
al lastig zat, zeker in sommige 
jeugdteams. 

In de laatste maanden is intern druk 
overlegd over de structuur 
waarbinnen dat bereikt kan worden. 
Nu zijn we zover dat er concrete 
stappen ondernomen gaan worden. 
Begin februari hebben de technische 
commissie, de seniorencommissie, 
de jeugdcommissie en de voorzitter 
bij elkaar gezeten. In dit zeer positief 
verlopen gesprek zijn een aantal 
afspraken gemaakt die hopelijk gaan 
meewerken aan het bereiken van 
onze wensen. Er is een structuur 
bepaald waarmee we verder kunnen 
en er zijn enkele functies met taken 
omschreven. De komende weken 
zullen gesprekken worden gevoerd 

met kandidaten om deze functies in 
te vullen. In een volgende Score 
hoop ik hierover meer te kunnen 
vertellen. 

Dat het helpt als de KNVB op de 
juiste manier met verenigingen 
meedenkt, spreekt voor zich, maar is 
helaas niet altijd realiteit. Ik zal dit 
verduidelijken met een mooi 
voorbeeld binnen onze club. Sinds 
heel veel jaren hebben wij een 
compleet meisjesteam dat meespeelt 
in een 7 tegen 7 C-competitie. 
Ondanks dat dit de grootste 
groeiende sport is onder meisjes, 
blijkt het lastig te zijn om hier mee 
om te gaan. 

Zo ontstaan er extra problemen met 
de beperkte kleedruimte die we 
hebben, maar ook het bepalen van
de sterkte en de competitie-indeling 
blijken niet mee te vallen. Zeker als 
ook de KNVB onjuiste informatie 
geeft, kan het zomaar gebeuren dat 
onze meisjes van elf of twaalf jaar 
tegenstanders krijgen die enkele 
jaren ouder zijn. De lichamelijke en 
mondelinge verschillen maar ook het 
kwaliteitsverschil waren duidelijk te 
groot. Gelukkig hebben we dit (met 
nu wel juiste informatie van de 
KNVB) opgelost en wordt C1M vanaf 
nu D4M. Nu hopen dat hun plezier 
blijft of groter wordt en dat ze ook 
een beter resultaat gaan behalen. 
Op naar de eerste punten, dames. 

Tenslotte wil ik nog de Woubrugse 
toernooien van Digo en Westmaas
onder de aandacht brengen. Op 

Van de Jeugdcommissie
Op dit moment staat PSV in de middenmoot van de Eredivisie, 
het allerhoogste niveau in Nederland. Onzeker is of er aan het 
einde van het seizoen wel Europees voetbal veilig wordt gesteld. 
En dat is voor deze club erg ongebruikelijk. Vandaar dat de 
supporters teleurgesteld en boos reageren. Het bestuur is in 
paniek en de druk op de trainer (voormalig topspeler Phillip 
Cocu) en de spelersgroep neemt met de week toe. Dat is 
natuurlijk heel begrijpelijk want er staan enorme financiële 
belangen op het spel. 



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
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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.

Maar hoe zit dat nu bij een club als 
v.v. Woubrugge? Ik heb eens 
gekeken naar de standen op de 
ranglijsten en dan valt het op dat er 
over het algemeen, met heel veel 
plezier, maar op een lager niveau 
wordt gespeeld. Bij de senioren en 
de junioren (A-, B- en C-jeugd) is 
geen enkel elftal kansrijk voor een 
goed eindresultaat. Bij de pupillen 
(D-, E- en F-jeugd) is dat anders. 
Van de vijftien teams zijn er vier
teams die op de eerste of tweede
plaats staan in hun poule. 

Dat is goed , maar we streven naar 
meer. En dat houdt in dat we graag 
het niveau omhoog halen en dat de 
resultaten beter worden. Dit met als 
absolute voorwaarde “plezier in het 
spel en met elkaar”. En dat is soms 
al lastig zat, zeker in sommige 
jeugdteams. 

In de laatste maanden is intern druk 
overlegd over de structuur 
waarbinnen dat bereikt kan worden. 
Nu zijn we zover dat er concrete 
stappen ondernomen gaan worden. 
Begin februari hebben de technische 
commissie, de seniorencommissie, 
de jeugdcommissie en de voorzitter 
bij elkaar gezeten. In dit zeer positief 
verlopen gesprek zijn een aantal 
afspraken gemaakt die hopelijk gaan 
meewerken aan het bereiken van 
onze wensen. Er is een structuur 
bepaald waarmee we verder kunnen 
en er zijn enkele functies met taken 
omschreven. De komende weken 
zullen gesprekken worden gevoerd 

met kandidaten om deze functies in 
te vullen. In een volgende Score 
hoop ik hierover meer te kunnen 
vertellen. 

Dat het helpt als de KNVB op de 
juiste manier met verenigingen 
meedenkt, spreekt voor zich, maar is 
helaas niet altijd realiteit. Ik zal dit 
verduidelijken met een mooi 
voorbeeld binnen onze club. Sinds 
heel veel jaren hebben wij een 
compleet meisjesteam dat meespeelt 
in een 7 tegen 7 C-competitie. 
Ondanks dat dit de grootste 
groeiende sport is onder meisjes, 
blijkt het lastig te zijn om hier mee 
om te gaan. 

Zo ontstaan er extra problemen met 
de beperkte kleedruimte die we 
hebben, maar ook het bepalen van
de sterkte en de competitie-indeling 
blijken niet mee te vallen. Zeker als 
ook de KNVB onjuiste informatie 
geeft, kan het zomaar gebeuren dat 
onze meisjes van elf of twaalf jaar 
tegenstanders krijgen die enkele 
jaren ouder zijn. De lichamelijke en 
mondelinge verschillen maar ook het 
kwaliteitsverschil waren duidelijk te 
groot. Gelukkig hebben we dit (met 
nu wel juiste informatie van de 
KNVB) opgelost en wordt C1M vanaf 
nu D4M. Nu hopen dat hun plezier 
blijft of groter wordt en dat ze ook 
een beter resultaat gaan behalen. 
Op naar de eerste punten, dames. 

Tenslotte wil ik nog de Woubrugse 
toernooien van Digo en Westmaas
onder de aandacht brengen. Op 

Van de Jeugdcommissie
Op dit moment staat PSV in de middenmoot van de Eredivisie, 
het allerhoogste niveau in Nederland. Onzeker is of er aan het 
einde van het seizoen wel Europees voetbal veilig wordt gesteld. 
En dat is voor deze club erg ongebruikelijk. Vandaar dat de 
supporters teleurgesteld en boos reageren. Het bestuur is in 
paniek en de druk op de trainer (voormalig topspeler Phillip 
Cocu) en de spelersgroep neemt met de week toe. Dat is 
natuurlijk heel begrijpelijk want er staan enorme financiële 
belangen op het spel. 

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

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

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

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

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

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

www. BalderLeimuiden.nl
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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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maandag 21 april (2e Paasdag), 
wordt vanaf de ochtend een toernooi 
georganiseerd voor de A1, B1 en B2. 
Op zaterdag 24 mei staat het 
toernooi voor de C1, C2 en D1 

gepland in de ochtend en voor de 
D2, D3 en de D4M in de middag. Op 
dit moment is de organisatie druk 
bezig om tegenstanders te regelen 
en dat verloopt best voortvarend. 

Dus spelers en ouders zet dit 
toernooi vast in de agenda! 

Aad

Pupil van de Week
Zaterdag 25 januari
Pupil v/d Week
Swen Vons – E1
Woubrugge – SVOW 0-1

Op 25 januari 2014 speelde ik met 
de E1 een uitwedstrijd bij Rohda’76. 
Helaas verloren wij deze wedstrijd 
met 2-1, maar gelukkig werd de dag 
toch nog leuk. Want onze leider 
vertelde mij na de wedstrijd dat ik 
Pupil van de Week was. Het 1e van 

Woubrugge speelde die dag tegen 
SVOW.
Om 13:30 ging ik naar de 
bestuurskamer om wat te drinken, 
samen met mijn ouders en mijn 
broertje. We werden daar goed 
verzorgd door meneer Van Delft.
Daarna kwam een speler van het 1e

om mij op te halen. Eerst ging ik 
omkleden, ik kreeg een mooi 
trainingspak aan met daarop de 
tekst “Pupil van de Week”. Ik kreeg 
een mooie VVW-bal en daarmee ging 
ik in de kleedkamer rond voor 
handtekeningen van alle spelers.

Daarna ging ik met de spelers de 
warming-up doen op het veld en 
mocht ik met de spelers een balletje 
trappen. Toen de spelers terug naar 
de kleedkamer gingen voor de 
wedstrijdbespreking, ging ik naar het 
scheidsrechtershok, samen met de 
scheidrechter. Vervolgens mocht ik 

samen met de scheidrechter naar de 
middenstip. Daarna mocht ik de 
aftrap nemen en ik scoorde in het 
doel van SVOW.

Tijdens de wedstrijd mocht ik in de 
dug-out zitten van Woubrugge om 
naar de wedstrijd te kijken. Maar 
helaas het werd 0-1 voor SVOW.
Daarna ging ik nog wat drinken en 
bitterballen eten in de 
bestuurskamer. Dat was heel lekker! 
De voorzitter van VVW, de 
scheidrechter en de leider van SVOW 
hebben toen ook nog hun 
handtekening op mijn bal gezet.

Het was erg leuk en ik wil v.v. 
Woubrugge bedanken dat ik Pupil 
van de Week mocht zijn.

Groetjes, 

Swen Vons

Teamuitje F3 Amsterdam Arena
Blij verrast waren we toen we hoorden dat we op de boutmiddag de prijs mochten ontvangen 
voor de verkoop van de meeste loten van de grote clubactie, het teamuitje. En onze top- loten 
verkopers werden dezelfde middag nog eens extra in het zonnetje gezet en ontvingen een mooie 
voetbal als dank voor hun prestatie. Hoe kon de kerstvakantie nog mooier beginnen..... (Ja, door 
het winnen van de Xbox, maar die ging aan onze neus voorbij....)

Met de waardebon in de hand 
konden we gaan nadenken wat voor 
uitje het moest gaan worden. De 
coaches waren het er over eens dat 
het wel een uitje moest worden wat 
met voetballen te maken heeft. De 
keuze viel op een bezoek aan de 
Amsterdam Arena.

Op zaterdag 25 januari was het 
zover. Na ‘s morgens eerst een 
wedstrijd gespeeld te hebben 
kwamen we middags weer bij elkaar 
voor het teamuitje. Drie auto's vol 
enthousiaste voetballers en drie 
begeleiders om het spul in toom te 

houden gingen op weg naar de 
Arena. 

Daar werden we welkom geheten 
met een playstation waar we de 
wedstrijd van vanochtend nog eens 
rustig konden naspelen. Inmiddels 
was er ook een ander team 
aanwezig en konden de gidsen van 
de Arena starten met de rondleiding 
door de voetbaltempel van 
Amsterdam. Deze startte in de 
filmzaal waar we de historie van 
Ajax, de bouw van de Arena en de 
evenementen in de Arena te zien 
kregen. Ja, er werd niet alleen 
gevoetbald,  maar ook onze Koning 

heeft er zijn bruiloft gevierd, Michael 
Jackson heeft er gespeeld en met de 
toppers gaat elke keer weer het dak 
eraf.
Daarna spoeden we ons een weg 
door de catacomben en de galerij 
der groten naar het veld. Ondanks 
dat het slecht weer was werd het 
veld lekker in het zonnetje gezet. 
Een installatie met speciale lampen 
en een heleboel windmolens moet er 
voor zorgen dat het gras in 
topconditie is. Terwijl we heerlijk 
onderuitgezakt zaten in zeteltjes 
waar je normaal 16.000 euro voor 
moet neertellen werden we 
bijgepraat over dit bijzondere 
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stadion. Wist jij dat het dak er 18 
minuten over doet om te openen?

Van het veld gingen we een ring 
hoger naar de skyboxen. Ook hier 
heerlijke zetels, al ben ik bang dat je 
het hier met 16.000 euro niet redt.... 
Dan nog maar een ring hoger, naar 
de betaalbare stoeltjes. Na de steile 
trappen beklommen te hebben 
kwamen we aan bij de hoogste 
zitplaatsen. Daar mochten we de 
akoestiek gaan uitproberen; luidkeels 
werd “Aaaaajax” geroepen en zo 
hoorde we onze stemmen door de 
tempel galmen.
Na de afdaling werd het tijd om de 
pers te woord te staan. In de 
persruimte mochten we allemaal 
even op de stoel van Frank de Boer 
zitten en door zijn microfoon 
spreken. Denk daar nog maar eens 
aan terug als je hem op tv ziet! In 
dezelfde ruimte hebben we de 

vragen ingevuld van ons Arena 
paspoort.

Na een blik in de kleedkamers te 
hebben geworpen (we hebben wat 
ideeën opgedaan hoe de nieuwe 
kleedkamers van VVW eruit zouden 
moeten zien) werd het tijd om zelf 
onze voetbalkunsten te vertonen. In 
de gracht was een klein 
kunstgrasveldje aangelegd waar we 
met twee 13-tallen tegen elkaar 
streden om de meeste doelpunten. 
Dat viel nog niet mee, door de 
drukte op het veld was er nauwelijks 
nog ruimte voor de bal. Maar we 
kunnen in ieder geval zeggen dat we 
in de arena hebben gespeeld!

Hiermee was het tijd geworden om 
er een eind aan te breien. Met een 
afscheidsdrankje en een souvenirtje 
werd de middag afgesloten. We 
bedankten de gidsen en spoedden 

ons op de weg terug naar 
Woubrugge. Daar waren we 
uitgenodigd door familie van der 
Vorm om gezamenlijk nog een hele 
grote stapel pannenkoeken  te 
verorberen. Dat ging er wel in na 
zo'n voetbaldag. 

Hierbij willen we iedereen bedanken 
voor de hartstikke leuke middag. 
Top!!!

De F3 !

Oliebollentoernooi 2014 E-tjes
Om 10:00 verzamelen bij de sporthal. De spanning is te snijden. De E-spelers van VVW kwamen 
in grote getalen opdagen voor het bekende Oliebollentoernooi.  Iedereen was ingedeeld en de 
teams hadden mooie namen uit de Italiaanse Serie A. 

AC Milan, Napoli, Internazionale, 
Lazio Roma, AS Roma en Juventus
waren verdeeld over twee poules. 
Onder leiding van een deskundige 
scheidsrechter, Sander Brunt (op zijn 
verjaardag) ging de strijd beginnen.

Opvallend waren de vele supporters 
op de tribune. Ouders, opa’s en 
oma’s, broers en zusjes, de tribune 
zat goed vol. Het toernooi leefde dus 
echt in Woubrugge. Ieder team 
speelde twee wedstrijden om te 
bepalen wie er naar de finale ging. 
Een wedstrijd duurde tien minuten. 
Na een paar spannende wedstrijden 
met mooie acties en knappe 

reddingen werden er drie finales 
gespeeld. 

De eerste finale ging om de vijfde 
plaats en was tussen Inter Milan en
Juventus, dit werd 5-0. De tweede 
finale ging om de derde plaats, 
tussen AC Milan en AS Roma werd 
het 2-1. De grote finale ging
tenslotte tussen Napoli en Lazio 
Roma. Na negen minuten stond het 
nog 0-0. De spanning was te 
snijden. Beide teams hadden kansen, 
maar benutte deze niet. 30 seconden 
voor het einde begon Lazio Roma 
aan hun laatste en gelijk beste 
aanval. Tikkie Takkie voetbal door de 
verdediging van Napoli en plots, 18 
seconden voor het einde werd het 1-
0 voor Lazio. Napoli wist zich niet 
meer te herstellen en Lazio Roma 

heeft de finale en het toernooi 
gewonnen.

Casper Reumerman, Cas Heijmans, 
Ruben van Rijn, Roy van Egmond, 
Sven Vons en Roy Peerhkan hebben 
onder leiding van Randy Heijmans 
het toernooi gewonnen. Gefeliciteerd 
jongens. Voor iedereen was er een 
zakje chips na afloop.

Einduitslag: 
1) Lazio Roma. 
2) Napoli. 
3) AC Milan. 
4) AS Roma. 
5) Inter Milan. 
6) Juventus. 

Uw sportverslaggever, 

Casper

Poule 1: Poule 2: 
AC Milan. Juventus. 
Inter Milan. AS Roma. 
Lazio Roma. Napoli. 
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F-SIDE
Organisatie F-Side
Jeffrey Buntsma (voorzitter)

Lex van Vliet (vanuit bestuur)

Robin Koetsier

Els van ’t Wout

Rick Geuzebroek

Danny van Iterson

Marcel Donker

Martijn van Luling

Niels Ras

Erna van der Meer (barcommissie)

E-mailadres
fside@live.com 

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

Facebook
Supportersvereniging VVW

Contributie leden
€15,- per jaar

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

Ondanks dat er dus nog geen 
millimeter sneeuw is gevallen in 
Woubrugge, stond op zaterdag 25 
januari wel weer het jaarlijkse 
Après-Ski festijn op het programma. 
Dit jaar in een iets andere vorm,
namelijk de Afro-Ski. Iedereen werd 
opgeroepen om met een mooi 
afrokapsel naar de kantine te 
komen, maar toen bleek dat lang 
niet alle feestgangers een dergelijke 
haardos bij zich hadden, heeft Mike 
zijn groene en rode afro’s maar van 
zolder gehaald. 

Het voordeel was dat de meeste 
teams gewoon een wedstrijd 
hadden die dag en er dus vrij veel 
mensen naar de kantine kwamen. 
De kantine was weer sfeervol 
aangekleed en samen met de 
kleurrijke pruiken en de feestmuziek 
van de dj Robert werd het een 
geslaagd feest. De organisatoren 
(en oprichters) Esther v/d Berg en 
Mike Prangers hebben aangegeven 
dat dit hun laatste keer was en zij 
hebben F-Siders Martijn en Rick 
laten zien hoe de F-Side dit vanaf 
volgend jaar kan organiseren. 
Esther en Mike, nogmaals dank voor 
dit feestelijke initiatief!

Dan nog even verder terug in de 
tijd, want op 4 januari was de 
gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie. 
Hier zijn ook dit jaar weer veel 
leden op afgekomen. Onder 
begeleiding van de muziek van de 
Singer in Suit (die veel 
complimenten heeft gekregen) 
konden de aanwezigen elkaar een 
gelukkig Nieuwjaar wensen (voor 
zover dat niet al gebeurd was) en 

na de speech van de voorzitter 
stond er een buffet met heerlijk 
eten klaar. Dit was wederom goed 
geregeld door Mieke Kuiken en 
Arentina Kesting, net als 
voorgaande jaren. Helaas hebben 
zij ook aangegeven dat dit het 
laatste jaar was dat zij het hebben 
georganiseerd. Zij hebben het 
concept tot leven geroepen vier jaar 
geleden en dit is een groot succes 
gebleken. Hierbij willen wij dan ook 
deze dames hartelijk danken voor 
hun inspanning de afgelopen jaren.

Tot zover de geschiedenis, door 
naar de toekomst. Er staat namelijk 
nog genoeg op het programma de 
komende tijd en wij hopen u dus 
nog vaak langs de velden te zien dit 
seizoen. Sowieso zijn er natuurlijk 
de wedstrijden van VVW 1 en hoe 
meer toeschouwers, hoe beter. De 
mannen hebben hebben nog alle 
kans om te promoveren dit jaar en 
zij kunnen uw support natuurlijk 
goed gebruiken.

Wat betreft de activiteiten van de F-
Side die u hiernaast ziet staan, 
hierover volgt meer informatie in de 
volgende Score en natuurlijk op de 
website. Daarnaast zijn onze 
nieuwe F-Siders Martijn en Niels 
enthousiast begonnen aan een 
project voor de F-Side, maar ook 
daarover later meer. Kortom, houdt 
alle bronnen goed in de gaten en 
wij hopen u ook dit jaar weer 
regelmatig op de vereniging te zien.

Met vriendelijke groet,

De F-Side

Aftrap van de F-Side
Je zou het haast niet zeggen, maar op het moment van 
schrijven is het winter, maar het lijkt meer op een mix van 
lente en herfst. Het nadeel dat er deze winter nog niet 
geschaatst of met sneeuwballen gegooid kon worden wordt 
ruimschoots opgevangen door het grote voordeel dat ‘ons’ 
spelletje gewoon wekelijks door kan gaan. Sterker nog, in dit 
tempo is iedereen eind maart al klaar met de competitie.
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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

MC1 Leider/Trainer:
Haiko Tinga  06 -37199247

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

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

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

D3 Leiders/Trainers:
Peter Bekkering 0172- 519665  

06-47008615
Alan van Aerde 0172-518069 

06-24155932 
Trainer:
Kevin Hoogendoorn  0172-532183

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

06-53248606
Martijn van Luling  06-57880720  

E2 Leider:
Edward van Dijk  06-21130142

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

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

Trainers:
Ron Bronsgeest   
Randy Heijmans  06-21164342 

E4 Leiders:
Erwin de Beer

Trainer:
Richard v. Egmond  06-29921158

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

Trainers:
Marcel Reumerman 0172-851253

06-10035900  
Cursist

E6 Leider:
Berend Schilstra  0172-519343

Trainer:
Danny da Silva  06-46362471
Jos van Veen

F1 Leider:
Evert-Jan 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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Trainers:
Ron Bronsgeest   
Randy Heijmans  06-21164342 

E4 Leiders:
Erwin de Beer

Trainer:
Richard v. Egmond  06-29921158

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

Trainers:
Marcel Reumerman 0172-851253

06-10035900  
Cursist

E6 Leider:
Berend Schilstra  0172-519343

Trainer:
Danny da Silva  06-46362471
Jos van Veen

F1 Leider:
Evert-Jan vd Horst 0172-518601 

06-51540577
Andre Köster  0172-518249

Trainers
Evert-Jan vd Horst 0172-518601

06-51540577 
Daan Petri  06-24460864

F2 Leiders:
Gert-Jan Domburg  06-15419676

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

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

Trainer:
Bart Stronkhorst  0172-497414  

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

Trainer:  
Jeroen Bokhuizen  0172-740454

F5 Leider:
Nickel vd Vorm 0172-518655

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

F-trainend Trainer:  
Bart Stronkhorst  0172-497414

Ukken trainer:
Bart Stronkhorst  0172-497414 

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

Keepers C,D Trainer: 
Matthijs Rietveld  06-51175378

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

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

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

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

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

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

www. BalderLeimuiden.nl

L



Zorgeloos bouwen

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

Al 30 jaar uw betrouwbare partner

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

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


