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

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

Overige vestigingen:
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 Bunnik, Het Kabinet
 Almere, Woondome

VooR iedeReen AndeRs

Voor uitgebreide informatie kijk op  www.uipkes.nl
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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



 

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

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. 480 stuks.

Redactie
Robin Koetsier
Vingerhoedtstraat 13
2481 XD Woubrugge

Daan Petri
Schouw 21
2481CP Woubrugge

Bob van de Geijn
Bateweg 55
2481 AM Woubrugge

Drukkerij
De Zijl Bedrijven, Leiden

Aanbieding kopij
Kopij volgende Score: mei 2015           
(onder voorbehoud)

Kopij per email: 
scorevvw@hotmail.com

Website:
www.vvwoubrugge.nl

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

Gerben Schouten: 06-53248606
Marja Dijkshoorn: 06-13769295
sponsorzakenvvw@gmail.com

Contributie senioren
Veld…………… Euro…… 161,00
Veld reserve… Euro…… 65,00
Zaal……………… Euro…… 139,00
Zaal reserve…… Euro…… 64,00
Veld en Zaal…… Euro…… 265,00
Donateur……… Euro…… 38,00

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.

Tijdens de eerste confrontatie in 
Woubrugge had Harry mij verteld 
over de ambitieuze bouwplannen 
voor een nieuwe kantine en 
kleedkamers. Daarom was ik erg 
nieuwsgierig en benieuwd of het 
plan reeds in uitvoering zou zijn. En 
ja hoor, over de oude 
bestuurskamer en kleedruimten 
stond inmiddels een staalconstructie 
met daarop de vloerplaten voor een 
nieuwe verdieping. Ik trof Harry aan 
in de bestuurskamer die was 
omgetoverd tot bouwkeet. Alle 
zeilen moesten worden bijgezet zo 
werd mij duidelijk en alleen met 
grote betrokkenheid van inwoners, 
leden, sponsors, vrijwilligers en 
natuurlijk ook de gemeente Ronde 
Venen is zo iets te realiseren. 
Natuurlijk dacht ik aan onze 
plannen voor het realiseren van 
extra kleedkamers en vroeg Harry 
om advies.

Zoals misschien niet iedereen weet 
verloopt op 1 juli 2016 de 
gebruiksafspraak van de twee 
kleedkamers in de sporthal. In de 
wetenschap dat we nu al regelmatig 
knel zitten zorgt dit voor een 
serieus probleem. Wij willen daarom 
graag een nieuwe gebruiksafspraak 
maken voor het gebruik van deze 
kleedkamers met het dagelijks 
bestuur van de stichting sporthal 
Oudendijk. Om de reeds 
beschikbare faciliteiten voor de 
inwoners van Kaag & Braassem in 
stand te houden moeten we verder 
kijken dan de eigen horizon en het 
brede maatschappelijke belang niet 

uit het oog verliezen. Het opstellen 
v

van een plan met een toekomst 
perspectief moet daarbij helpen. 
Overleg met het bestuur van de 
sporthal is inmiddels opgestart en 
dat geldt ook voor het overleg met 
de gemeente en het college van 
Kaag en Braassem.  We gaan geen 
plannen op starten met grote 
risico's en nemen de tijd die nodig 
is voor de beste oplossing. 
Misschien duurt dit daarom langer 
dan tot nu toe gezegd is en daar 
moeten we het mee doen.

Zoals je hebt gezien is het meubilair 
in de kantine vervangen door 
degelijke stoelen en tafels. De 
ronde tafels en stoelen met kussens 
maken het een stuk gezelliger. Een 
eerste stap om de kantine en het 
terras leuker maken. Daarvoor 
super bedankt aan Jan Hogeveen 
die zijn interieur van "Rust even" in 
Bodegraven aan vv Woubrugge 
heeft geschonken. We zullen er 
goed mee omgaan en ervan 
genieten. Jan heeft ook een 
stappenplan gemaakt, waardoor de 
stijl van de tafels en stoelen beter 
samen gaat met de huidige kantine. 
Daar willen we graag iets mee 
doen. Met het bestuur hebben we 
daarom besloten de opbrengst van 
de loterij op zaterdag, tot het eind 
van het seizoen, hiervoor in te 
zetten.

Afgelopen jaar is mij duidelijk 
geworden dat de samenwerking 
met onze sponsors van essentieel 
belang is. Wat mij betreft de sleutel 
tot succes. Daarom organiseren we 
op woensdag 29 april een avond 

Jaargang 46, nummer 4, april 2015
Voorzet van de voorzitter
De competities schuiven langzaam op naar de eindfase. Het 
eerste elftal speelde op 11 april een solide partij voetbal 
tegen Hertha. Met een 0-2 overwinning gingen de drie 
punten mee in de tas naar Woubrugge. Een leuke club daar 
in Vinkeveen met een enthousiaste Harry van Genderen als 
voorzitter.
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voor onze sponsors. Marja  
Dijkshoorn, Jeroen van de Vliet en 
Gerben Schouten gaan er een 
mooie avond van maken waarin het 
creëren perspectief en meerwaarde 
voorop staat. Niet alleen hebben wij 
enkele interessante sprekers maar 
is er ook gelegenheid om van 
gedachten te wisselen met collega 
ondernemers. Gert Aandewiel is 
deze avond gastspreker. Als oud 
profvoetballer van Sparta, FC 
Volendam en FC Dordrecht neemt 
hij ons, in een vogelvlucht , mee 
door zijn carrière in het betaald 
voetbal. Na zijn spelersloopbaan 
was hij als trainer verbonden aan 
Haarlem, Sparta, NAC Breda en FC 
Oss. De huidig technisch manager 

van het Katwijkse Quick Boys geeft 
een kijkje achter de schermen van 
de ambitieuze amateur club uit 
Katwijk. De avond wordt 
gepresenteerd door Loek Venker, 
voormalige sportverslaggever en 
presentator bij Radio West en.... 
fanatiek supporter van kleinzoon 
Bradley die onder leiding vader 
Barry in de E7 speelt.

Door de oogharen gezien gaat het 
de goede kant op met onze club. 
Als ik in zoom zijn er serieuze  
aandachtspunten. Daar moeten we 
samen de schouders onderzetten en 
realistisch mee omgaan. Aan 
creativiteit en durf zal het niet 
ontbreken. Er is participatie en 

steun, zie het mooie gebaar van Jan 
Hogeveen. Op en rond de club 
ervaar ik een positieve sfeer. Daar 
moeten we mee door, niet gezegd 
dat er nooit geen wrijving is of mag 
zijn! Dat zou ook niet goed zijn, een 
cultuur waarin alles onder het 
vloerkleed verdwijnt helpt ons niet 
verder. 

Met deze afsluiting wens ik iedereen 
een sportieve en goede 
voorjaarsperiode met mooi en 
spannend voetbal en natuurlijk 
succes in de laatste fase van de 
competitie.

Met sportieve groet,
Hans Boer

Prestaties van de Nolinaboys
De mannen van VVW 1 blijven goed presteren, de afgelopen weken werd er geen wedstrijd 
verloren en ze zijn koploper NSV’46 tot op drie punten genaderd. Hieronder leest u de 
verslagen van enkele wedstrijden.

Woubrugge - NiTa
Zaterdag 28 februari stond de 
topper in de 4e klasse C op het 
programma tussen Woubrugge 
en NiTa. De heenwedstrijd was 
een klinkende overwinning voor 
NiTa; 7-2. Woubrugge had dus 
iets recht te zetten en om in de 
titelrace te blijven mocht er ook 
geen tweede keer verloren 
worden. Het werd een waar 
voetbalgevecht die geen winnaar 
opleverde; 2-2. 
Kort na de aftrap werden de 
intenties duidelijk. Beide ploegen 
wilden niet in het mes lopen en 
probeerde middels 
speldenprikjes openingen te 
creëren. Na 20 minuten spelen 
lukte Woubrugge dat voor het 
eerst deze middag. Een vlotte 
aanval belandde bij Joris van der 
Hoorn die de bal hoog voor gaf 
waarna Ruud van der Sar de 1-0
tegen de touwen kopte. NiTa 
was hierna de grip wat meer 
kwijt en Woubrugge kreeg de 
kans meerdere grote 
mogelijkheden te creëren. Dat 
lukte, maar tot treffers leidde 
het niet. Eerst werd een lage 
voorzet van Joris net over de 
deklat geschoten door Ties 
Meijer. Kort hierna gaf Joris 

wederom laag voor, er stond 
echter niemand voor het doel 
om binnen te schieten. Zo 
zochten beide ploegen met de 1-
0 stand op het scorebord de 
kleedkamers op. 

Na de thee was het zaak voor 
NiTa om de achterstand goed te 
maken en zo in de titelstrijd te 
blijven. Dit was ook direct te 
zien op het veld, de duels 
werden gewonnen door NiTa en 
ook de tweede bal kwam steeds 
meer voor de voeten van het 
elftal van NiTa. De gelijkmaker 
kon niet uitblijven en na een 
ruim uur spelen was dit ook het 
geval. Woubrugge greep niet in 
en gaf NiTa de gelegenheid de 
bal hard en laag voor te geven, 
waarna de spits dit buitenkansje 
maar al te graag binnen schoot: 
1-1. Het momentum lag hierna 
bij NiTa en dat ging op zoek 
naar de voorsprong. In deze 
fase van de wedstrijd was het 
Sven Tourne dat Woubrugge in 
de wedstrijd hield met enkele 
knappe reacties. Tien minuten 
voor tijd veranderde het 
spelbeeld onverwachts. Na goed 
doorzetten werd Joris 
onreglementair tegen de grond 

gewerkt in het strafschopgebied 
met een strafschop tot gevolg. 
Chris Verhoef nam plaats achter 
de bal en schoot onberispelijk 
binnen: 2-1. Nu was het zaak 
voor Woubrugge om de 
overwinning over de streep te 
trekken, maar vijf minuten voor 
tijd ging het nog mis. Een 
steekpass werd op waarde 
geschat en zodoende kon de 
spits voor de tweede maal van 
de middag doel treffen: 2-2. 

KDO – Woubrugge
De Paasdagen sloot Woubrugge 
af met een inhaalwedstrijd tegen 
KDO. Een wedstrijd die op 
papier relatief gemakkelijk 
gewonnen zou moeten kunnen 
worden. De praktijk wees anders 
uit. Woubrugge, dat de laatste 
weken niet in grootse vorm 
steekt, ging met een moeizame 
overwinning naar huis: 0-2.
Kort na de aftrap zocht 
Woubrugge direct de aanval en 
zette KDO vroeg onder druk. Dit 
zorgde dan ook direct voor 
enkele mogelijkheden. Met name 
over de linkerkant kon 
Woubrugge gevaarlijk 
doorkomen. Het ontbrak echter 
steeds aan de juiste eindpass en 
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Voetbalvereniging Woubrugge
Accommodatie Bateweg 76 2481 AN Woubrugge tel. 0172-518754

giro 2257152
Bestuur
Voorzitter Hans Boer 06-15017730 hansboer@casema.nl
Vicevoorzitter Gerben Schouten 06-53248606 gerben@rhizopon.nl
Secretaris Stan Verwoerd 06-55157605 stan_verwoerd@hotmail.com
Penningmeester Edward van Dijk 06-21130142 voetbal@vandijkaccountancy.nl
Algemeen bestuurslid Ruben van Dijk 06-13260420 rubenenmiriam@gmail.com

Michel Wolvers 06-51017251 michelwolvers@gmail.com
Aad van der Linde 06-10476641 aadvanderlinde@ziggo.nl

Commissies
Commissie Senioren Dimitry Lamers 06-44864625 dim.lamers@gmail.com

Ruben van Dijk 06-13260420 rubenenmiriam@gmail.com
Cindy van Schagen 06-42034711 cvanschagen@ziggo.nl
Eldert van Luling 06-20155182 eldertvl@gmail.com

Technische commissie Ed van Venrooij 06-38718148
Hans Beck 06-46294750 hans.beck@casema.nl
Harry van der Weiden 06-23487569 hdikbuik@hotmail.com

Commissie Jeugd Aad van der Linde 06-10476641 aadvanderlinde@ziggo.nl
Commissie Zaal Aad van der Linde 06-10476641 aadvanderlinde@ziggo.nl
Commissie Bar Erna van der Meer 06-52068124 ernavandermeer@ziggo.nl
Commissie PR Gerben Schouten 06-53248606 gerben@rhizopon.nl

Marja Dijkshoorn 06-13769295 armar@casema.nl
Commissie Onderhoud André Vrolijk 06-20482220 vrolijk@dds.nl
Com.Ledenadministratie Jeanette Dijkshoorn 06-23211775 jean.dijkshoorn@casema.nl
Commissie Financiën Edward van Dijk 06-21130142 voetbal@vandijkaccountancy.nl
                          Jeanette Dijkshoorn 06-23211775 jean.dijkshoorn@casema.nl
Contactpersonen
Supportersver. Jeffrey Buntsma 06-52008029 jeffreybuntsma@gmail.com
Klaverjasvereniging Jan Vos 0172-518624
Visvereniging Henk Windhorst 0172-518389 hcwindhorst@casema.nl
Trainer Senioren Arie van Duijn 06-41496040
Trainer Jeugd Chris Hoogerweij 06-44414114
Keepercoördinator Mathijs Rietveld 06-51175378
Consul Henk Brunt 06-11133299
Gastheer zaterdag Cees van Delft 06-55906808 ceesvandelft1@hotmail.com
EHBO Vacant
Sporthal Oudendijk Ruud Gorter 0172-519288

Ereleden en Leden van Verdienste
Koninklijke 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), Mevrouw E. van der Meer (2014), 
C. Brunt (2014). F. van der Weiden (2014).
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wanneer deze er wel was, aan de 
juiste scherpte voor de goal. Na een 
goed half uur spelen was het 
Woubrugge dat de ban wist te 
breken. Een actie van Joris van der 
Hoorn over de rechterkant werd 
een halt toegeroepen na een 
onreglementaire actie binnen het 
strafschopgebied, met een 
strafschop tot gevolg. Chris Verhoef 
nam plaats achter de bal en schoof 
deze beheerst binnen: 0-1. Kort na 
de 0-1 leek KDO gelijk te maken, 
een snelle counter kon ter nauwer 
nood worden gestopt door Sven 
Tourne. Hierna konden beiden 
teams niet meer voor grote gevaren 
zorgen en werden de kleedkamers 
opgezocht met de 0-1 stand op het 
scorebord. 

Na de thee een dubbele wissel bij 
Woubrugge. Trainer Arie van Duijn 
gaf een signaal af met het 
inbrengen van Sander Helmig en 
Robert-Jan Stouten. Het moest 
beter bij Woubrugge. Dit sorteerde 
al kort na de rust effect. Een 
afgeslagen corner werd door Ruud 
van der Sar gecontroleerd en 
overtuigend binnen geschoten: 0-2. 
Het was zaak dat Woubrugge 
doordrukte en definitief de 
wedstrijd in het slot gooide. Een 
vrije trap van Ruud leek hier ook 
voor te zorgen, ware het niet dat de 
doelman deze fraai uit de korte 
hoek wist te frommelen. Kort hierna 
was het Marco van Heuveln die leek 
te score, maar vond wederom de 
doelman op zijn pad. De opleving 
was echter van korte duur, los van 
een enkele kleine mogelijkheid, 
kabbelde de wedstrijd voort en was 
het wachten op het eindsignaal. 

Hertha - Woubrugge
Zaterdag 11 april moest Woubrugge 
in een herfstachtig decor in 
Vinkeveen de strijd aangaan met 
Hertha. Ondanks een matige 
tweede helft namen de Nolinaboys 
de punten mee naar Woubrugge: 0-
2. 

De taak van Woubrugge was 
duidelijk, winnen om in het spoor 
van de top te blijven. Met deze 
opdracht in het achterhoofd startte 
Woubrugge ook voortvarend. Er 
werd vroeg druk gezet en Herta 
kreeg de kans niet om aan 
voetballen te denken. Al was dit ook 
lastig met de straffe wind haaks 
over het veld. Het duurde dan ook 
even voordat er echte kansen 
genoteerd konden worden. Na 23 
minuten spelen was het Marco van 
Heuveln die het uit de tweede lijn 
probeerde. Zijn vernietigende 
uithaal kon echter nog net door de 
doelman uit de kruising worden 
gefrommeld. Niet lang daarna brak 
Joris van der Hoorn door over de 
linkerkant, sneed naar binnen en 
leek de bal binnen te gaan schieten, 
ware het niet dat op moment van 
schieten Joris al dan niet 
onreglementair werd gestopt. Zo 
was wederom een mogelijkheid 
verkeken. Na een goed half uur 
spelen werd de ban gebroken, na 
een fraaie steekpass van nummer 
10 Ties Meijer wist Joris wel het net 
te vinden: 0-1. Met deze stand op 
het scorebord werden de 
kleedkamers opgezocht.
Na de thee schoot Woubrugge uit 
de startblokken. Bob van der Geijn 
zette puur op wilskracht door over 
de gehele linkerflank, waarna hij 
tegen de grond werd gewerkt in het 

strafschopgebied door zijn directe 
tegenstander, strafschop. Chris 
Verhoef nam plaats achter de bal 
en schoot het leder onberispelijk 
tegen de touwen: 0-2. Na de goal 
zakte de wedstrijd weg naar een 
bedroevend niveau en was het zaak 
dat Woubrugge de wedstrijd zonder
kleerscheuren uitspeelde. Dit laatste 
was niet het geval, de 
scheidsrechter weigerde te fluiten 
voor een buitenspel situatie, 
waardoor Sven Tourne genoodzaakt 
was handelend op te treden, dit 
lukte, maar het harde doorgaan van 
de spits leverde Sven een pittige 
blessure op, waardoor hij 
vervangen moest worden. Zijn 
vervanger Danny da Silva hield in 
het overige deel van de wedstrijd 
zijn doel schoon en zo gingen de 
punten mee naar Woubrugge.

Stand 4e klasse C

1 NSV’46 22 57
2 Woubrugge 22 54
3 NiTa 22 52
4 Nieuwkoop 22 51
5 Alphia 22 46
6 Siveo ’60 22 46
7 Sportief 22 40
8 Hertha 22 37
9 DOSR 22 21
10 Aarlanderveen 22 15
11 RODA 23 22 12
12 SVOW 22 8
13 Legmeervogels 22 4
14 KDO 22 1

Seniorencommissie
Het einde van het seizoen nadert. Spannende dagen voor elftallen die nog mee strijden voor 
het kampioenschap of vechten tegen degradatie. Voor de seniorencommissie betekent dit dat er 
vooruit moet worden gekeken naar volgend seizoen. Wie blijft er spelen, wie stopt en wat zijn 
hiervan de gevolgen voor komend seizoen? Er wordt momenteel druk gewerkt aan een tweede 
veteranen elftal. Ook is de commissie op zoek naar een nieuwe trainer(s) voor de B-selectie. 
Hans Beck en Danny Schijf stoppen namelijk beiden met het verzorgen van de training op 
donderdagavond.

Dan nu de standen. Het 2e van VVW 
heeft een lastig seizoen. Er wordt 
hard door de ploeg van Fred en 

Walter gestreden maar helaas 
betekende dit niet dat er altijd 
punten werden gepakt. Sinds begin 

2015 wordt er in een andere 
formatie gespeeld: 4-4-2. Dit voor 
wat meer rust en controle op het 
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middenveld. Dit was een goede zet 
van de leiding wat resulteerde in 
zeven extra punten sinds de vorige 
editie van dit blad. Thuis werden 
Blauw Zwart en Leidse Boys met nul 
punten naar huis gestuurd en uit bij 
Leidse Boys werd met 2-2 gelijk 
gespeeld. Zo staat het 2e nu op de 
negende plek (van de 11 door het 
wegvallen van Wassenaar). 

Het 3e, onder leiding van Alex 
Schoneveld, staat momenteel op de 
vierde plek. Maar 4 punten minder 
als de koploper maar wel twee 
wedstrijden meer gespeeld. Het 
doelsaldo is ook het vermelden 
waard. 109 stuks maar liefst. Met 
als uitschieter toch wel de 32 
doelpunten tijdens het tweeluik met 
Zevenhoven. Thuis werd, met een 
beetje hulp van het VVW 4, 

gewonnen met 20-0. Zevenhoven 
had spelers tekort dus er deden wat 
spelers mee die al tegen VVW 4 
hadden gevoetbald. 

Het 4e staat momenteel zevende 
(ook van de 11). Ook het 4e speelde 
een tweeluik tegen Zevenhoven. 
Thuis werd gewonnen, maar uit 
helaas verloren. De laatste speeldag 
voor deze score werd er thuis, in de 
stromende regen, gewonnen met 1-
0 van ARC. 

VVW 5 staat samen met Bernardus 
met negen punten op plek 11. Als 
dit zo blijft zal een onderlinge 
wedstrijd uitmaken wie er samen 
met Rijnvogels degradeert. Deze 
wedstrijd had plaats moeten vinden 
op 11 april, maar werd helaas een 
dag of twee van te voren door 

Bernardus afgebeld. 

De dames van Woubrugge moeten 
hard knokken voor de punten. Ze 
hebben er nu 14 en houden 
hiermee RKDES en KMD onder zich. 
Een toch wel knappe prestatie zo in 
de derde klasse. Het veteranen 
elftal speelde 11 april een wedstrijd 
voor het publiek, het werd 4-4. Dit 
extra puntje maakt het totaal nu 
zes. Dit is helaas nog niet genoeg 
om het gat met de nummer 11 
SVC'08 significant te doen slinken.

Nog een paar wedstrijden en dan zit 
het seizoen het erop. Dus pak nog 
wat punten met het mooie weer.

Succes allemaal.

De Seniorencommissie

Even voorstellen…
Als één van de laatste bestuursleden is mij gevraagd om me voor te stellen aan de trouwe 
lezers van de Score. Ik ben Aad van der Linde, ben 47 jaar, ga deze zomer op Sicilië trouwen 
met Miranda Kromhout en samen hebben we vier kinderen. Daarvan zitten er drie op de 
voetbal, Jasmijn in de MC1, Bob in de C1 en Marc in de B1. Rick is enkele jaren terug gestopt.

Ik ben geboren in Hazerwoude-
Dorp en daar ben ik op mijn 8e jaar 
gaan voetballen bij Hazerwoudse 
Boys. In die tijd heb ik veel tegen 
Woubrugge gespeeld en vooral het 
kleine veldje op de plaats waar nu 
de sporthal staat is mij altijd bij 
gebleven. Tot en met de B heb ik in 
de jeugd gespeeld en daarna ben ik 
in de selectie gaan spelen. Ook met 
het eerste elftal van Hazerswoudse-
Boys speelden wij dan tegen 
Woubrugge met daarin prominente 
Woubruggenaren, zoals Fred en 
Harry van der Weiden, Arno 
Roosemalen en Dirk van Dorp. Dit 
waren mijn eerste ervaringen bij 
Woubrugge, vooral als 
tegenstander.

Nadat ik in 1993 in Woubrugge ben 
komen wonen, heb ik voor het 
seizoen 1994 - 1995 overschrijving 
aangevraagd en vanaf dat moment 
ben ik gebonden aan onze 
vereniging. Ook in Woubrugge heb 
ik nog een aantal jaren in de 
selectie gespeeld, wisselend in het 
eerste of tweede. Mijn mooiste jaar 
was het jaar waarin we kampioen 

werden met het tweede, met 
aanvoerder Ron Muller en leider 
Wout van den Dool. 

Gelijktijdig met mijn overgang van 
Hazerswoudse Boys naar 
Woubrugge ben ik lid geworden van 
de zaaltak. Omdat daar al heel snel 
iemand nodig was om het 
zaalvoetbal te coördineren, heb ik 
mij daarvoor aangeboden en was ik 
ineens vrijwilliger van de club. Nu 
ben ik al bijna twintig jaar lid van 
de commissie zaalvoetbal. In die 
tijd zijn er veel teams kampioen 
geworden, maar voor mij was het 
hoogtepunt het winnen van de 
KNVB beker van het district. Zeker 
omdat er 3 teams van Woubrugge 
in de halve finales stonden en mijn 
eigen team uiteindelijk de winnaar 
was.

In de jaren daarna heb ik vele 
andere vrijwilligerswerkzaamheden 
voor de club gedaan. Tijdens het 
voorzitterschap van Henny van den 
Berg ben ik vijf jaar secretaris 
geweest van het bestuur. In die tijd 
hebben we met heel veel 

vrijwilligers ons prachtige 
clubgebouw neergezet. Ik ben 
leider en trainer geweest van 
jeugdteams, fluit wedstrijden 
(vooral in de zaal) en was lid van de 
kunstgrascommissie. Sinds twee 
jaar ben ik nu voorzitter van de 
jeugdcommissie en vanaf dit 
seizoen ben ik lid van het bestuur. 
Uiteraard als vertegenwoordiger 
van de jeugd en de zaalvoetbal. Ik 
hoop alles nog een paar jaar te 
kunnen doen, want het is een leuke 
vereniging om vrijwilliger voor te 
zijn.

Groet,
Aad
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Klaverjassen
Na afloop van de goed bezette laatste ronde op dinsdagavond 24 maart kreeg Lida Uithol de 
wisselbeker uitgereikt. Met een totaal van 58467 punten bleef ze Cor Brunt en Dirk Wittebol 
voor. Jan en Gré, maar ook Erna en Riekie werden door de aanwezigen bedankt en tevens in de 
bloemetjes gezet.

De eerste vijf van het afgelopen 
seizoen zijn: 
1. Lida Uithol met 58467 punten
2. Cor Brunt met 57563 punten 
3. Dirk Wittebol met 57231 punten
4. Kerst Jaarsma met 57189 punten 
5. Klaas Koster met 56326 punten

De eerste vijf op 24 februari waren: 
1. Cor Brunt met 5621 punten
2. Lida Uithol met 5609 punten
3. Dirk Wittebol met 5505 punten
4. Ben Kellerman met 5269 punten
5. Cees Wijhenke met 5244 punten 
De poedelprijs was voor Erna v/d 
Meer met 4084 punten. 

De uitslag van 10 maart was: 

1. Dirk Wittebol met 5435 punten
2. Kerst Jaarsma met 5344 punten
3. Cor Brunt met 5176 punten
4. Herman Brugman met 5053 
punten
5. Klaas Koster met 4990 punten 
De poedelprijs was voor Ben 
Kellerman met 3789 punten.

De uitslag van 24 maart was: 
1. Co Voets met 6094 punten 
2. Ben Kellerman met 5583 punten
3. Kerst Jaarsma met 5254 punten
4. Dirk Wittebol met 5168 punten 
5. Cees Wijhenke met 4916 punten
De poedelprijs was ditmaal voor 
Ton Kroes met 3126 punten. 

Het nieuwe seizoen start half 
september weer. 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 
contactadres is: familie J.Vos, H. de 
Boerstraat 24, telefoon 0172-
518624. Ook als u minder bedreven 
bent in dit gezellige familiespel, 
bent u toch van harte welkom in de 
kantine. 

Woubrugge coryfeeën
Dit maal is het de beurt aan voormalig voorzitter, trouwe bezoeker van het eerste elftal en, net 
als iedereen die aan bod komt in deze rubriek, een bekende Woubruggenaar. Zijn naam: Co 
Voets.

Co Voets is niet een echte 
Woubruggenaar, hij is hier namelijk 
niet geboren en getogen. “In 1968 
ben ik naar Woubrugge verhuisd, 
omdat mijn vrouw hier vandaan 
komt.” vertelt Co. “Toen ik hier net 
kwam wonen heb ik tegen mijn 
vrouw gezegd: We blijven hier 
maximaal drie jaar wonen, daarna 
gaan we verhuizen. Drie jaar later 
wilde ik niet meer weg.” Vervolgt hij 
lachend. 

Zelf heeft Co nooit gevoetbald, hij 
werd eind jaren ‘60 betrokken bij de
vereniging door zijn buurman Cees 
v/d Hoek die toen in het eerste 
speelde en hem uitnodigde om is 
een keer een wedstrijd te komen 
kijken. Co, wiens vrouw op zaterdag 
werkte, ging kijken en is sindsdien 
niet meer weg te slaan van de 
vereniging. In 1971 werd hij 
benaderd door de toenmalig 
jeugdcoördinator Henk Haak of hij 
geen jeugdteam wilde leiden. Dit 
heeft Co tot 1975 gedaan, waarna 

hij jeugdsecretaris werd. In 1980 
werd hem gevraagd of hij toe wilde 
treden tot het dagelijks bestuur van 
de vereniging en natuurlijk zei Co 
gelijk ja. 

In 1980 bestond het complex alleen 
uit het huidige hoofdveld en een 
klein trapveldje op de plek waar nu 
de sporthal staat. De jaren daarvoor 
was het capaciteitsprobleem zo 
groot dat de jeugd uitweek naar 
Alphen om daar zijn wedstrijden te 
spelen. Deze situatie was niet meer 
houdbaar en daarom werd er 
besloten om het complex uit te 
breiden met een nieuw veld. Daar 
was de vereniging het niet helemaal 
mee eens. Dankzij een succesvolle 
lobby vanuit de club werd met wat 
schipperen de gemeente zover 
gekregen om twee nieuwe velden 
neer te leggen, als tegenprestatie 
moest de vereniging wel het kleine 
trapveldje opgeven zodat hier een 
sporthal ontwikkelt kon worden. 
“Twee grote nieuwe velden voor 

één trapveldje, het was een goede 
ruil voor de vereniging“ zegt Co.

In 1983 werd Co secretaris van het 
bestuur, dit zou hij tot 1989 blijven. 
Gedurende deze jaren kreeg de 
Stichting sporthal het moeilijk en 
besloot de vereniging bij te 
springen om de sporthal te 
realiseren. In ruil hiervoor kreeg de 
vereniging het recht om dertig jaar 
lang op zaterdag gratis gebruik te 
mogen maken van de kleedkamers 
in de sporthal. “Deze deal loopt 
volgend jaar jammer genoeg af. Dit 
is echt een ontzettend goede 
beslissing geweest, zeker gezien de 
huidige omstandigheden met de 
kleedkamers.” Vanaf 1989 tot aan 
1996 is Co voorzitter geweest van 
de vereniging.  In 1996 moest Co 
stoppen, omdat de taak als 
voorzitter niet meer te combineren 
was met zijn werk. Waarna hij werd 
opgevolgd door Henny v/d Berg.
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Verder heeft Co in de 
jubileumcommissies gezeten van het 
35- en 60-jarige bestaan, heeft hij 
aan de wieg gestaan van het 
jeugdkamp dat nog steeds elkaar 
wordt georganiseerd voor de D- en 
de C-jeugd. En is hij nog steeds 
actief als barmedewerker, vroeger de 
late dienst, maar tegenwoordig staat 
hij er op zaterdagmorgen. Verder is 
Co van 2004 tot 2012 onderdeel 
geweest van PR- en 
sponsorcommissie en begeleidt hij 
nog steeds de scheidsrechters van 
het eerste op zaterdag. 

Als hoogtepunten voor de vereniging 
geeft Co aan dat voor hem de 
realisatie van de veld 2 en 3 in 1980 
en een geslaagd 50-jarig jubileum de 
absolute hoogtepunten zijn. Als 
dieptepunt noemt Co het overlijden 

van een van de spelers uit het elftal 
waar hij leider van was. “Dit heeft 
veel indruk op mij gemaakt destijds.” 

De toekomst ziet Co overwegend 
positief. Co zegt hierover: “We 
kunnen en moeten groeien naar een 
stabiele derde-klasser, maar dit mag 
nooit ten koste gaan van de 
dorpsmentaliteit. Die moet absoluut 
behouden blijven. Selectiespelers 
moeten hier net zo belangrijk zijn als 
de spelers van het 5e elftal.”

Als antwoord op de laatste vraag
beschrijft Co V.V.Woubrugge in een 
zin: “Een club waar ik me altijd heel 
erg op mijn gemak en thuis voel.”

Co, bedankt!

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. Deze keer de trainer van de Woubrugse D2 aan het woord, 
Martijn van Luling.

Stel jezelf even voor, wat is je 
functie binnen de club? 
Mijn naam is Martijn van Luling, 25 
jaar, ik ben trainer van de D2 op de 
woensdag. Verder voetbal ik zelf nog 
in het 1e elftal en ben ik actief bij de 
supportersvereniging.

Waarom ben je trainer 
geworden? 
Toen ik een jaar of 15 was werd ik 
benaderd om te komen helpen bij de 
F5. Nu, tien jaar later doe ik het nog 
steeds met veel plezier. Het is leuk 
om wat over te kunnen brengen en 
zo wat voor je club te doen.

Wat is je favoriete formatie? 
4-3-3

Wat probeer je de spelers bij te 
brengen? 
Naar mijn idee is het belangrijk dat 
je blijft hameren op de basis 
techniek. Daarnaast staan veel 
jongens nog niet zo lang op een 
groot veld dus positioneel kan je ze 
ook nog veel leren. Ook probeer je 
waar nodig een beetje te corrigeren 

zodat iedereen een beetje normaal 
met elkaar omgaat.

Wat is het leukste aan het 
trainerschap? 
Het is mooiste is dat je die gasten 
ziet groeien. Dit kan bijvoorbeeld al 
tijdens een oefening zijn. Het begin 
is vaak wat onwennig maar als je 
dan ziet dat ze het gaan snappen en 
hier zelf ook plezier uit halen is dat 
mooi, helemaal als dit er dan op 
zaterdag ook uit komt.

Welke trainer zie je als je 
voorbeeld?
Ik heb veel kunnen leren van 
trainers als Cor Brunt, Evert-Jan vd 
Horst en Enrico Timmermans. 
Daarnaast probeer ik altijd na te 
gaan hoe het voor mij was toen ik zo 
oud was als die gasten die ik nu 
train. Dan zijn Jan Burggraaff en 
Siem Kesting trainers waar ik met 
veel plezier aan terug denk.  

Hoe bereid je een training voor? 
Naar aanleiding van de gespeelde 
wedstrijden haal ik twee à drie

punten naar voren waar de focus op 
ligt tijdens de training. Hier bedenk 
ik dan een aantal oefeningen 
omheen en laat dit na een aantal 
weken nog een paar keer terug 
komen.

Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 
Laten we hopen dat die nog gaat 
komen…

Wat is je ambitie als trainer 
verder? 
Ik heb (nog) niet zozeer de behoefte 
om als trainer door te groeien naar 
de oudere jeugd. Ik hoop nog een 
aantal jaar actief te kunnen zijn in de 
D als trainer en wellicht als leider, 
daarna zien we wel verder.

Wat zou je de jeugd mee willen 
geven? 
Voetbal is meer dan alleen die 1,5
uur die je op het veld staat op 
zaterdag. Het is ook de humor, 
gezelligheid en je vrienden. Blijf het 
dus zo lang als mogelijk doen!
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Onpersoonlijk
Naam: Paul Hoogenboom
Functie bij de VVW: 
Ballenvanger Woubrugge 4
Geboren: 
23-03-1990
Woonplaats: 
Woubrugge / Lelystad / Alphen 
aan de Rijn
Broers/ Zussen: 
2
Vriendin: 
Debby
Man/Vrienden: 
Genoeg
Kinderen: 
Ooit
Werk: 
Nolina
Opleiding: 
Verkeersvlieger
Hobby’s: 
Voetbal, vliegen en oppotten
Favoriete Auto: 
Chevrolet Lanos
Muziek: 
Nederlandstalig en Dance
Hekel aan: 
Feyenoord en sla
Geloof: 
Dat Ajax toch nog kampioen 
gaat worden
Bewondering voor: 
Pa en Ma
Film: 
Shawshank Redemption met Morgan Freeman
Tijdschriften: 
VI, Score, Elf
Drank:
Heineken
Eten: 

Debby`s Lasagna
Vakantie: 
IJsland
Opwindend: 
Salarisstrookje
Ambities: 
Gezagvoerder worden bij een 
mooie Airline
Beste eigenschap: 
Doelgericht
Slechtste eigenschap: 
Soms in het verkeerde doel
Lijfspreuk: 
Keep the blue side up!
Typisch Woubrugge: 
Verliezen van de onderste
Hoogtepunt: 
Goal in one op veld 1
Dieptepunt: 
Degradatie met de A1
Wat vind je van VVW 4: 
Op papier een titelkandidaat
Wat vind je van VVW 1: 
Mag nu niet meer misgaan
Verbetering VVW: 
Strafschopgebied veld 1 en 2
Beste voetballer VVW: 
Sven Tournee 
Onderschatte voetballer VVW: 
Thijs Roodenburg
Favoriete club: 
AFC Ajax Amsterdam
Beste voetballer Nederland: 
Davy Klaasen 
Beste voetballer Buitenland: 
Christiano Ronaldo
Beste voetballer aller tijden: 
Edwin van der Sar
Bondscoach: 
Jeroen Loedeman

Beste trainer: 
Frank de Boer
Oranje: 
Zwakke verdediging 
Opstelling oranje: 
Cillessen, Blind, Indi, Vlaar, De 
Jong, Sneijder, Klaasen, Depay, 
Huntelaar, van Persie, Robben
Kunstgras: 
Prima in Woubrugge
Hans Boer: 
Familie van Frank?
Jeroen Loedeman: 
Doe alsof je het leuk vindt!
Hans Beck: 
Slaapt stiekem in een Ajax 
pyama
Cor Buntsma: 
Is er als je hem nodig hebt
Andre Vrolijk: 
Gras in de zestien misschien?     
Eldert van Luling: 
Doet iets met de vrouwen…
Cees van Delft: 
Elke zaterdag als eerste op de 
club
Erna v/d Meer: 
Kan de bierprijs weer omlaag?
Mark de Vlaming: 
Wie heeft de pasjes?
Commissie Seniorenvoetbal: 
Wedstrijden altijd prima 
geregeld
F-side: 
Binnenkort weer een hollandse 
middag?!
Score: 
Mooie stukjes van Piet

Score geeft de bal aan…
Voor deze editie van de Score is een bestuurslid geïnterviewd. De oplettende lezer ziet 
natuurlijk direct dat hij zichzelf al eerder dit seizoen heeft voorgesteld in dit prachtige blad, 
maar dat weerhield de redactie niet om hem te interviewen. De Score geeft dit keer de bal aan 
Gerben Schouten.

Gerben is momenteel vice-voorzitter 
van de vereniging, maar zit ook in 
de Sponsorcommissie (waar hij 
samen met Marja Dijkshoorn en 
Jeroen v/d Vliet continu op zoek is 
naar geïnteresseerde sponsoren) en 
organiseert hij het E- en F-toernooi 
voor onze jongste jeugdteams. 

Daarnaast spelen zijn kinderen 
allebei in de jeugd van Woubrugge, 
is zijn vrouw Esther 
scheidsrechtercoördinator van de 
jeugd en spart hij graag met 
jeugdcoördinator Chris Hoogeweij
over ontwikkelingen bij de jeugd. 
Kortom, Gerben brengt menig uur 

in de week door op en rond de 
Woubrugse velden.

Gerben is hier echter via een 
omweg gekomen. Nadat hij alle 
jeugdteams van TAVV doorlopen 
had, kwam hij uiteindelijk in het 1e

terecht. “Ik debuteerde al op mijn 
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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

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

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

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

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

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

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

www. BalderLeimuiden.nl

L
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Beste ondernemer,

Lijkt deze ruimte 
u ook wel wat 
om te adverteren?

Neem dan contact op met de sponsorcommissie van 

v.v. Woubrugge, via sponsorzakenvvw@gmail.com

Uw adres voor betaalbare kwaliteitswijnen!

www.kok-au-vin.nl | info@kok-au-vin.nl | 0172 576300

Uw adres voor betaalbare kwaliteitswijnen!

www.kok-au-vin.nl | info@kok-au-vin.nl | 0172 576300

vertrouwen en
professionaliteit,

de sleutelwoorden
tot een waardig

afscheid

0172 - 764 333
www.keur-ub.nl



16e in TAVV 1 en werd door de 
trainer als ‘talent’ bestempeld, maar 
desalniettemin was mijn volgende
wedstrijd voor dat team pas vier jaar 
later.” Na een paar jaar verkaste hij 
naar ARC om daar in een 
vriendenteam te gaan spelen. Zijn 
schoonvader (Eldert van Luling) 
vroeg na een tweede knieoperatie of 
hij niet in Woubrugge wilde 
voetballen. Hij liet zich overtuigen 
door Eldert en speelde samen met 
o.a. Cor Brunt senior (“en af en toe 
junior”) en Frank Treuren in VVW 5. 
Mede door personele wisselingen in 
dat team en een aantal vrienden die 
hem terug wilde hebben bij ARC 
heeft zijn carriere in Woubrugge 
maar anderhalf jaar geduurd.

Maar hoe kom je dan toch weer in 
Woubrugge terecht? “Mijn zoontje 
Jesse wilde in 2007 dolgraag gaan 
voetballen, dus wij gingen kijken bij 

welke vereniging dat zou zijn. We 
wonen in Alphen, maar de Alphense 
verenigingen hebben we vrij snel 
(om uiteenlopende redenen) 
weggestreept. Vervolgens vertelde ik 
mijn schoonvader dat we twijfelden 
over v.v. Zwammerdam, maar hij 
vond dat we naar VVW moesten 
gaan. Ik zei voor de grap dat we dat 
alleen zouden doen als hij Jesse naar 
de trainingen zou brengen, want dat 
zou veel tijd schelen. Hij deed het! 
En uiteindelijk scheelt het me door 
het vrijwilligerswerk geen tijd, maar 
ik had ook niet verwacht dat het zo 
zou lopen, haha.”

Nadat hij 2006 al werd gevraagd om 
te helpen bij de organisatie rondom 
de wedstrijd VVW – FC Volendam 
(i.v.m. 60 jaar VVW), kwam zoon 
Jesse dus in Woubrugge voetballen. 
Het zit in zijn karakter om zijn 
mening niet onder stoelen of banken 
te steken en om zich in te zetten 
waar nodig. Dit bleek al snel als 
jeugdcoördinator D, E, F (samen met 
Haiko Tinga) te zijn. Dit heeft hij vier 
jaar met plezier gedaan, waar hij op 
technisch gebied altijd naar een 
hoger niveau streefde, zoals het 
voorbereiden van de tweedejaars E-
junioren op de overstap naar het 
spelen op groot veld. 

Vorig jaar is Gerben gestopt als 
coördinator van de D, E en F: “Het 
werd gewoon teveel werk in 
combinatie met mijn andere 
werkzaamheden. Het zijn maar 
veertien teams, maar zelfs met zijn 
tweeën heb je er ongelooflijk veel 
werk aan. Ik denk dan ook dat het 
een zeer goede zet is dat Chris is 
aangenomen.” Dit betekende niet 
het einde van zijn 
vrijwilligerscarrière, want zoals 
eerder al geschreven staat is hij nog 
genoeg rond de velden te bekennen. 
“Ik vind het belangrijk om wat voor 
de vereniging te doen en ik doe het 
ook graag. Kleine verenigingen als 
VVW draaien op vrijwilligers en dat 
lijkt niet iedereen zich altijd te 
realiseren. Er zijn gelukkig al veel 
mensen die zich inzetten voor de 
vereniging, maar er komt zoveel bij 
kijken om ervoor te zorgen dat 
iedereen wekelijks weer op het veld 
kan staan, dat er altijd ruimte is voor 
meer vrijwilligers, zoals 
scheidsrechters.” 

Gerben is dus een bevlogen 
vrijwilliger met hart voor de club. 
“Het is een kleine dorpsclub met 
gezonde ambitie, dat is het mooie 
aan VVW.” Dit is een mooie afsluiter 
van het interview en wij bedanken 
Gerben voor het gezellige gesprek!

Stuivertje wisselen in de zaal
In de vorige Score werd u ingelicht over het opkrabbelen van Zaal 3, dat zowaar weer wist wat 
winnen was en dat stiekem nog droomde van het onmogelijke. Inmiddels zijn we twee maanden 
en de nodige wedstrijden verder en kan met enige zekerheid gesteld worden dat het onmogelijke 
ook echt onmogelijk is. Helaas.

Al is het kampioenschap een keertje 
mis lopen geen ramp, dat brengt het 
seizoen erop ook alleen maar weer 
extra druk met zich mee, waar 
niemand op zit te wachten natuurlijk. 
Er is echter ook nog iets van 
eergevoel dat altijd meespeelt in 
competities. In dit geval betekent dit 
dat je als team natuurlijk niet als de 
drager van de zogenaamde rode 
lantaarn wilt eindigen. Zoals u weet 
leek het hier lange tijd wel op, maar 
door die overwinningen in februari 
begon het weer ergens op te lijken. 
De concurrentie om deze niet 
begeerde laatste plaats zat helaas 

ook niet stil en pakte warempel en 
waarachtig ook nog de nodige 
punten, geheel tegen de niet-
gemaakte afspraken in.

De wederopstanding van Zaal 3 
bleek ook van korte duur te zijn, 
want na de twee overwinningen in 
februari volgde weer een serie van 
vijf wedstrijden waarin de punten 
alle kanten op gingen, behalve de 
Woubrugse. De ene wedstrijd werd 
nipt verloren, de ander met ruime 
cijfers, maar het resultaat was het 
zelfde: nul uit vijf. Het werd weer 
tijd voor een overwinning en zeker 

omdat concurrent ADIO (Altijd 
Doelpunten In Overvloed) de 
eerstvolgende tegenstander was.

In het voorprogramma van dé 
wedstrijd van Zaal 3 speelde een
Haags team de kampioenswedstrijd 
en de mannen zagen meteen hoe 
het moest: zakelijk, maar ook een 
beetje frivool. Er zit echter een groot 
verschil tussen zien hoe iets moet en 
het zelf doen, zo zult u zelf wellicht 
ook wel eens ervaren hebben. De 
wedstrijd tegen ADIO werd 
uiteindelijk wel zakelijk gewonnen 
(4-3), maar het schijnt dat zelfs de 
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tribune eigenlijk weg wilde lopen van 
dit dramatisch vertoonde spel. Maar 
goed, in de strijd tegen de laatste 
plaats is alles geoorloofd. Snel 
vergeten, punten meenemen en 
door.

De wedstrijd daarna was tegen zvv 
Den Haag 7 (niet te verwarren van 
ongeslagen kampioen zvv Den Haag 
10) en tijdens deze thuiswedstrijd 
lieten de Woubruggenaren weer zien 
wel degelijk te kunnen voetballen en 

te kunnen knokken voor elkaar. Met 
de tongen door de zaal slepend werd 
de 7-5 overwinning binnen gesleept 
en was de tweede overwinning op rij 
een feit.

Ook deze opleving was van korte 
duur, want de derby tegen RSC De 
Veen werd nipt (en een tikkeltje 
onterecht) verloren. Het blijft 
daardoor ongekend spannend in de 
onderste regionen van de 3e klasse, 
waarbij de 11e plaats inmiddels 

gelukkig dichterbij is dan de 14e en 
tevens laatste positie. Het kan dus 
nog alle kanten op. Op het moment 
van schrijven staat de wedstrijd 
tegen de koploper nog op het 
programma, dus een verslag van die 
kraker en het slot van de competitie 
kunt u lezen in de volgende Score.

Mvg,

De Hielenknijper

Zaal 4 tegen Heel sterk 1
Ze kwamen uit Leiden en lieten ons lijden… Terug na een lange blessure, mocht ik weer eens 
optreden… Maar ’t was niet best. Sterker nog, we kregen voetballes. Ondanks twee fraaie 
doelpunten van Barry, konden we écht geen potje breken. 

Hoe erg we ons best ook deden, ze 
counterden continu en net zoals 
Michael van Gerwen zo makkelijk die 
dartpijlen in de triple 20 mikt, zo
makkelijk wist Leiden ook elke keer 
weer met een uitval te scoren.
Randy zag ze elke keer maar weer 
tussen zijn benen doorgaan, hoe kan 
dat nou? Er was geen strijdplan 
tegen op gewassen. Strijdplan? Kijk 
als iets niet van nature gaat, zullen 
we het er in moeten “slaan” zou 
keizer Julius Caesar vast geroepen 
hebben als hij ons veldspel zag, daar 
valt geen overwinning mee te 
behalen. En eigenlijk sloeg hij de 
spijker op zijn helm. Harry had zijn 
dag niet, Tommy niet, Barry niet,
Randy al helemaal niet, Peter niet,
Kesting niet en ik ook al niet, dan 
blijft er niet veel over. Best zielig 
eigenlijk, de uitslag was ook zielig: 
3-15. Onze derde was van Randy, 
van eigen helft, hoppa! Mag niet 
onvermeld blijven, hij schoot ‘m er 
gewoon in! Klasse toch nog één ding 
goed gedaan.

Na afloop was het een stuk 
gezelliger, jammer dat dr Dré er niet 
was, maar ik heb enorm gelachen, 
nee ging niet over voetbal, tsjonge 
jonge wat kan humor toch leuk zijn! 
Wat een wereldgroep dat vvw 4!

Op naar de volgende wedstrijd Jip en 
Janneke – VVW 4. Opgewonden 
reden we naar Moerkapelle, 22:00 
uur uit, lekkere tijden. In de nieuwe 
Hocus Focus van Wim, beetje slecht 
zicht, maar we  kwamen ruim op 
tijd.
Ik weet niet wat er was die avond, 
maar we speelden speels en met 
volle overtuiging. Ik zag strakke 
passes, agressie, een puike 
verdediging (Barry) en Tommy die 
eens niet over zijn benen struikelde, 
maar juist dat beetje extra had om 
scorend vermogen te kunnen 
brengen. Hij schoot uit alle standen 
maar de koekoek kwam maar niet 
naar buiten. Aan de andere kant riep 
Randy juist “koekoek”, hij kreeg de 
bal vol op zijn klokkenspel. En jah,
de bal lag direct dood, maar oehw

dat was effe afzien voor hem, maar 
hij kon en mocht er niet uit, lekker 
pech. We gaan gewoon door…
Ondanks dat we met 1-0 achter 
kwamen hadden we vat op de 
wedstrijd. Bijna met speels gemak 
zag ik vlagen van het oude 1e, ging 
gewoon goed man! Héél goed.
Prachtig zelfs, 1-1, 2-1 achter, Gerrit 
maakt 2-2, 3-2 achter, Kesting 
maakte 3-3, spannend én goed 
voetbal, enorme strakke uitworpen 
van Randy een stuk of twintig, we 
zaten lekker in het spel. We waren 
sterk en geconcentreerd. De 
tegenstander was van het kaliber Jip 
en Janneke, we zetten ze kinderlijk 
eenvoudig aan de kant, wat een 
héérlijk gevoel! Met in de laatste 
seconde nog een bal van eigen helft 
in het doel bij de tegenstander, slim 
en mooi gedaan van Barry. 4-6
gewonnen en Zaal 5 weer 
gepasseerd op de ranglijst, best 
gelopen deze keer.

Gerrit

Nieuws van De Blauwe Zeelt
De jaarlijkse ledenvergadering van de visclub heeft plaats gehad op 20 maart in de kantine van de 
VVW. Het bestuur kon zich gelukkig voelen in een goede belangstelling van de leden voor deze 
vergadering, waar enkele belangrijke punten op de agenda stonden.

Na een woord van welkom en dank 
aan de V.V.W. door de voorzitter 
werd de agenda vastgesteld. Het 

jaarverslag en de notulen werden 
beide door de secretaris behandeld 
en akkoord bevonden, de 

penningmeester gaf een goede uitleg 
en verantwoording van de financiën, 
deze werden door de 
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maakt 2-2, 3-2 achter, Kesting 
maakte 3-3, spannend én goed 
voetbal, enorme strakke uitworpen 
van Randy een stuk of twintig, we 
zaten lekker in het spel. We waren 
sterk en geconcentreerd. De 
tegenstander was van het kaliber Jip 
en Janneke, we zetten ze kinderlijk 
eenvoudig aan de kant, wat een 
héérlijk gevoel! Met in de laatste 
seconde nog een bal van eigen helft 
in het doel bij de tegenstander, slim 
en mooi gedaan van Barry. 4-6
gewonnen en Zaal 5 weer 
gepasseerd op de ranglijst, best 
gelopen deze keer.

Gerrit

Nieuws van De Blauwe Zeelt
De jaarlijkse ledenvergadering van de visclub heeft plaats gehad op 20 maart in de kantine van de 
VVW. Het bestuur kon zich gelukkig voelen in een goede belangstelling van de leden voor deze 
vergadering, waar enkele belangrijke punten op de agenda stonden.

Na een woord van welkom en dank 
aan de V.V.W. door de voorzitter 
werd de agenda vastgesteld. Het 

jaarverslag en de notulen werden 
beide door de secretaris behandeld 
en akkoord bevonden, de 

penningmeester gaf een goede uitleg 
en verantwoording van de financiën, 
deze werden door de 
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kascontrolecommissie met een 
compliment goedgekeurd. 

Het bestuur zit met een 
bestuurswisseling waarin aftredend 
zijn; Henk Windhorst (voorz.) en Dirk 
Wittebol (algemeen lid). Beide heren 
hebben drie jaar terug bij de 
herverkiezing duidelijk aangegeven 
een laatste termijn in te willen gaan, 
deze termijn zit er nu op en na 
vijftien jaar is een wisseling in het 
bestuur dan ook zeker geen 
verkeerde zaak.

In eerste instantie kon niet een 
vervanging uit de aanwezige leden 
worden genoteerd, echter na afloop 
melde zich een lid in de persoon van 
Hidde Hoekstra die het wil gaan 
proberen om de voorzittershamer 
over te nemen, voor een algemeen 
lid is nog geen invulling bekend.

De prijzen van het seizoen 2014 
waarin de wisselbeker vanaf heden 

de Peter van Harten Bokaal heet 
werden op een zeer mooie wijze 
uitgereikt door de kinderen van Peter 
aan:
1e plaats en kampioen 2014 Ron v/d 
Spek, plaats 2 voor Henk Windhorst 
en een derde prijs
was er voor Leo Witteman, overige 
prijzen zoals grootste brasem, voorn 
en meeste kilo’s aan gewicht gingen 
allen naar Ron v/d Spek, een 
waardig kampioen dus.

Met een dankwoord aan de V.V.W. 
(Mees van Leersum) waarbij als 
gebruikelijk een wedstrijdbal werd 
geschonken door De Blauwe Zeelt, 
dit maal voor de C2 en een 
cadeaubon voor de barbezetting kon 
de voorzitter deze vergadering in zijn 
ambt als voorzitter voor de laatste 
maal op een goede wijze afsluiten.

Het nieuwe visseizoen 2015 is 
inmiddels van start gegaan met een 
eerste wedstrijd op 4 april langs de 

oever van het Noord Hollands kanaal 
bij Westgrafdijk, dit was op verzoek 
een koppelwedstrijd waarbij een 
tweetal vissers in koppelverband de 
strijd tezamen tegen andere koppels 
aangingen. Het was een zeer koude 
zaterdagmorgen waarbij de vissen 
het ook niet zagen zitten en er 
weinig werd gevangen op een enkele 
visser na, Jur van Zuuren wist maar
liefst 11.560gram vis te verschalken 
wat wel bijzonder te noemen is 
gezien de overige resultaten.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
18 april aan de oever van het 
Aarkanaal bij Ter Aar.

Namens het oude bestuur van De 
Blauwe Zeelt en voor de laatste maal 
van mijn hand wens ik 
allen een heel fijn visseizoen met 
mooi weer en goede vangsten.

Henk Windhorst ( ex. Voorz.)

Jaaragenda VVWoubrugge 2015
2015
Zaterdag 27-04-15 Koningsdag
Zaterdag 09-05-15 Laatste speeldag competitie Woubrugge 1
Zaterdag 09-05-15 Voetbalgala
Donderdag 14-05-15 Hemelvaart
Donderdag 14-05-15 Laatste training senioren
Zaterdag 16-05-15 Westmaas-Toernooi
Zaterdag * Nacompetitie Woubrugge 1
Vrijdag 22-05-15 DIGO A en B avond-toernooi
Zaterdag 24/25-5-15 Pinksteren
Woensdag 27-05-15 Ouder/kind training tevens laatste training jeugd
Zaterdag 30-05-15 F-side-toernooi 
Maandag 01-06-15 Alle velden dicht
Zaterdag 06-06-15 Toernooi voor de E en F
Vrijdag 12-06-15 Medewerkersavond
Zaterdag 13-05-15 uitje E en F
Zondag 28-06-15 Rabo Sponsorfietstocht
Maandag 15-06-15 Algeme Ledenvergadering voorjaar
Zaterdag 20-06-15 Waterrecreatiedag
Vrijdag * Kampweekend C en D in Loon op Zand
Vrijdag 11-07-15 Begin zomervakantie scholen
Zaterdag 22-08-15 Henny van den Berg toernooi
*Sommige datums zijn nog niet bekend.*

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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Seniorenafdeling van de VVW
A-Selectie
Wedstrijdsecretaris Harry van der Weiden 06-23487569 hdikbuik@hotmail.com
Trainer 1e elftal Arie van Duijn 06-41496040
Assistent trainer 1e elftal Jur de Geus 06-22244131 jurgeus@upcmail.nl
Leider 1e elftal Harry van der Weiden 06-23487596 hdikbuik@hotmail.com
Grensrechter 1e elftal Gerard Kamping 06-52572256
Trainer 2e elftal Fred van der Meer 06-27057252 fred@floritec.eu

Walter van der Weiden 06-23487579 waltertanja@hotmail.com
Grensrechter 2e elftal Vacant
Verzorgers Joyce Bouwens 

Cor Buntsma 06-30657154
Keeperstrainer Matthijs van der Doef 06-31949033
Keepercoördinator Mathijs Rietveld 06-51175378
Scheidsrechtercoörd. Eldert van Luling 06-20155182 eldertvl@gmail.com
Sponsor 1e elftal Nolina Kwekerijen
Spnsoren 2e elftal Floritec trading B.V. en Keuken Solutions.

B-Selectie
Wedstrijdsecretaris Ruben van Dijk 06-13260420 rubenenmiriam@gmail.com

Cindy van Schagen 06-42034711 cvanschagen@ziggo.nl
Dimitry Lamers 06-44864625 dim.lamers@gmail.com

Trainer Hans Beck 06-46294750 hans.beck@casema.nl
Danny Schijf

Leiders 3e elftal Alex Schoneveld 06-14985621 a.schoneveld@scalacollege.nl

Sponsor Restaurant Zorba de Griek.
Leiders 4e elftal Jeroen Loedeman 06-24976788 jeroen041@hotmail.com

Mark de Vlaming 06-18174167 markdv12@hotmail.com
Sponsor J&R De Snackwagens
Leider 5e elftal Dennis van Luling dennisvanluling@casema.nl

Peter Kesting ggijs@hotmail.com
Sponsor Martien van Rooyen Betonboringen
Leiders VE elftal Frank Treuren 06-41220873 treuren-meeuwe@kpnplanet.nl

Hans Beck 06-46294750 hans.beck@casema.nl
Sponsor Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv

Dames-Selectie
Wedstrijdsecretaris Eldert van Luling 06-20155182 eldertvl@gmail.com
Trainer / coach Hein Visser 06-53950607 hein.visser@vdeplant.nl
Trainer donderdag Jan van der Salm 0172-519184
Leidsters Cindy van Schagen 06-51403237 cvanschagen@ziggo.nl

Sponsor Kinderopvang Snoopy

Zaalvoetbal
Zaalcoördinator Aad van der Linde 06-10476641 aadvanderlinde@ziggo.nl

Sponsor 1 Rudy Jansen Betonboringen
Sponsor 2 Vacant
Sponsor 3 Baak Autocenter
Sponsor 4 Rudy Jansen Betonboringen
Sponsor 5 Nolina Kwekerijen
Sponsor 6 AutoCrew Alphen aan den Rijn
Sponsor 7 Jos de Vries The Retail Company
Sponsor 8 Vacant
Sponsor dames Vrolijk Bouw.nl 
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Onderlinge 
Samen goed verzekerd
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www.onderlingerijnenaar.nl

Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Westkanaalweg 117-a, 2461 EK Ter Aar
Telefoon ( 0172 ) 605 700
E-mail: info@ovmrijnenaar.nl



J E U G D S C O R E
Colofon
Jeugd Score 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…. 104,00
C, D, E junioren. Euro…. 94,00
F pupillen……... Euro…. 80,00
Ukken………..... Euro…. 54,00

Sponsors jeugdteams
A1      Bahlmann Sport 
B1      Spar Bregman VOF    
C1      Westmaas Interieur
D1      G. Van der Mark & Zoon
D2      Rhizopon BV
D3      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.

Ik hoop dat nog meer teams 
kampioen gaan worden, want wat is 
nu mooier dan dit in het leven van 
een voetballer. De B1, C2, E2, E4 en 
F3 zijn nog kansrijk. Dus kom op 
jongens nog een paar wedstrijden en 
dan is ook bij jullie de strijd beslist 
en hopelijk in jullie voordeel.

Beslissingen vallen er ook op 
toernooien. De eerste twee 
toernooien zijn al gespeeld, voor de 
A1 bij NSV en voor de MC1 bij Altior. 
De meisjes hebben het toernooi 
gewonnen en een mooie bal als 
hoofdprijs meegenomen. 
Beslissingen worden er ook genomen 
over toernooien. Zo hebben jullie 
wellicht het traditionele Digo Paas 
toernooi gemist. In goed overleg met 
Digo is besloten om dit toernooi te 
verplaatsen naar vrijdagavond 22 
mei. Alle verenigingen uit de 
gemeente Kaag & Braassem met A 
en B jeugd strijden dan om de 
wisselbeker van het Digo Kaag & 
Braassem Jeugdtoernooi 2015. 
Aansluitend zal er een alcohol vrije 
afterparty zijn met een optreden van 
DJ Taco. Het zou leuk zijn als veel 
mensen de beslissing nemen om op 
deze avond te komen kijken.

Daarnaast is besloten om dit jaar 
voor het eerst een thuistoernooi te 
organiseren voor de ukken en de E 
en F pupillen. Dit toernooi is op 6 
juni, duurt de hele dag, en het 
belooft een waar spektakel te 
worden. Echt een dag om met 
ouders, opa, oma, ooms en tantes te 
komen kijken naar onze jongste 
leden. En hopelijk beslist het 

zonnetje om ook te komen. Dat zou 
de dag compleet maken.

Tenslotte is op 22 mei het Westmaas 
toernooi, met in de ochtend de D-
elftallen en in de middag de C-
elftallen. Ook dit belooft een drukke 
maar gezellige dag te worden.

Beslissingen worden er ook genomen 
over de team- en elftalindelingen 
voor het nieuwe seizoen. En welke 
leiders en trainers besluiten om een 
team of elftal te begeleiden. Hierover 
zijn de besprekingen al enkele 
weken gaande en het is net als alle 
andere jaren weer een lastige 
puzzel. Maar we komen er  absoluut 
uit, zodat we kort na de 
overschrijvingsdatum van 15 juni de 
teamindeling op de site kunnen 
plaatsen. Er zullen daarbij altijd 
beslissingen genomen worden die 
anders uitvallen dan verwacht of 
gehoopt. Probeer daar dan eerst 
rustig over na te denken en kom 
desnoods informeren naar de wijze 
waarop de beslissing tot stand 
gekomen is. 

Ook dit jaar bieden wij alle spelers 
en ouders weer de mogelijkheid om 
de plannen voor volgend seizoen aan 
te horen en om ons van tips en 
informatie te voorzien. Daarvoor 
staan in juni weer ouderavonden 
gepland, namelijk:

8 juni om 19:00 uur de F jeugd
8 juni om 20:30 uur de A + B jeugd
9 juni om 19:00 uur de E jeugd
9 juni om 20:30 uur de C jeugd
10 juni om 19:00 uur de D jeugd
11 juni om 19:00 uur de meisjes

Jeugdvoorzitter
Net op het moment dat ik ben gestart met mijn artikel voor de 
Score, ontvang ik een bericht van de leider van de F4. In zijn bericht 
staat dat zij onverwachts al op 11 april kampioen geworden zijn, de 
concurrent had verloren. Dit is typisch zo een beslissing die bij het 
einde van het seizoen hoort. Kampioen worden, de competitie in je 
voordeel beslissen. Jongens, leiders en trainers van de F4 super 
gedaan en gefeliciteerd.
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Zet de data al vast in de agenda en 
dan zien wij jullie graag komen.

Tot ziens bij de toernooien of op de 
informatieavond. Maar liefst al 
eerder, gewoon op zaterdag bij een 
willekeurige jeugdwedstrijd.

Met sportieve groet,

Aad van der Linde

C1 komt uit winterdip
De afgelopen periode was ploeteren voor de C1. Met de wat mindere tegenstanders in het 
vooruitzicht waren er genoeg mogelijkheden om die dip achter ons te laten maar dat ging helaas 
moeilijker dan verwacht.

AVV Alphen C2 – VV Woubrugge 
C1
Na het knappe gelijke spel tegen 
Altior moest de C1 op bezoek bij AVV 
Alphen. De thuiswedstrijd werd vrij 
simpel gewonnen en de C1 ging uit 
van 3 punten. Helaas gebeurde dat 
niet. Hoewel er wel grotendeels op 
de helft van de Alphenaren werd 
gevoetbald kon de C1 geen potten 
breken. Er werd weinig gecreëerd en 
als er wat gecreëerd werd dan stond 
de grensrechter paraat om zijn vlag 
de lucht in te steken. Alphen was de 
C1 eigenlijk te slim af en counterde 
slim naar een 2-0 overwinning. Een 
zure nederlaag voor de C1.

VV Woubrugge C1 – TAVV C1
De wedstrijd tegen TAVV werd 
ditmaal al voor de derde keer 
gespeeld dit seizoen. In de beker 
won de brigade van Kroon en Verjaal 
met 7-6 en de eerste 
competitiewedstrijd eindigde ook in 
het voordeel van de 
Woubruggenaren met 2-4. Genoeg 
perspectief voor een overwinning uit 
bovengenoemde resultaten maar 
niets bleek minder waar. De 
wedstrijd ging, met name de eerste 
helft, op en neer. Het had in plaats 
van 0-0 ook 4-4 kunnen zijn en dit 
was met name te danken aan het 
optreden van keeper Rody. De 
tweede helft dolf de C1 het 
onderspit. Tot tweemaal toe werd de 
verdediging simpel te kijk gezet en 

konden de razendsnelle aanvallers 
van TAVV de bal achter de voor de 
rest prima keepende Rody 
geschoten.

VV Woubrugge C1 – Kagia C1
Ook Kagia is één van de mindere 
goden in de derde klasse. In de 
uitwedstrijd had de C1 het in de 
eerste 10 minuten lastig met de 
mannen uit Lissebroek, maar pakte 
de C1 uiteindelijk een zeer verdiende 
0-5 overwinning. De C1 was dus 
gewaarschuwd en ging de rust ook 
in met een 3-1 voorsprong. De 
tweede helft zou de C1 met wind 
tegen spelen en we waren dus 
gewaarschuwd dat het nog een 
zware klus zou worden. Wat er 
voorspelt was gebeurde ook. Kagia 
kwam terug tot 3-3 en de C1 kwam, 
ondanks het grote aantal gecreëerde 
kansen, niet meer tot scoren.

Koudekerk C1 – VV Woubrugge 
C1
Eindelijk was daar het lang 
verwachte herstel. Had de C1 de 
winterdip achter zich gelaten? Wie 
weet, want dat zal nog moeten 
blijken de volgende wedstrijd tegen 
Alphense Boys. De mannen en dame 
speelden tegen Koudekerk een puike 
pot. Er werd veel gecreëerd, telkens 
de vrije man gevonden en met, 
maar, 1-4 gewonnen. Als de C1 het 
hier beter uit had gespeeld hadden 

ze misschien wel de dubbele cijfers 
kunnen bereiken

VV Woubrugge C1 – Alphense 
Boys C4
Beladen, zo zou deze wedstrijd 
omschreven kunnen worden. 
Waarom? Trainer Danny kwam bij 
deze groep vandaan en de C1 had 
nog wat goed te maken tegen deze 
eerstejaars C-junioren. Het team was 
in ieder geval op scherp gezet en dat 
bleek ook in de eerste 15 minuten. 
De C1 heerste over heel het veld 
heen en stond met 4 minuten op de 
klok al met 2-0 voor. Heerlijk begin 
en als de C1 het vast had kunnen 
houden had het misschien wel een 
hele makkelijke middag geworden. 
Helaas zakte het team iets in en 
stond het met de rust 2-1. Na de 
rust had de C1 het eigenlijk direct af 
moeten maken. Er waren voldoende 
mogelijkheden om te scoren alleen 
vloog de bal er door de keeper en 
het aluminium niet tegen de touwen. 
De meeste trainers weten dan al wat 
er gebeurd. Je gaat billenknijpen 
omdat die ene uitbraak van de 
tegenstander fataal kan zijn. 
Alphense Boys brak eigenlijk maar 
één keer gevaarlijk uit in de tweede 
helft maar Rody pareerde goed. Tien 
minuten voor tijd gooide Cheik de 
wedstrijd op slot door een voorzet 
van Martijn binnen te werken.

Woubrugge D1 naar Oranje 
Met ons team, de D1, gingen wij op donderdag 26 maart naar de oefenwedstrijd Oranje onder 18 
vs Noord-Ierland onder 18. We gingen vanwege de hevige regen met de auto in plaats van de 
fiets. De wedstrijd vond plaats op het sportpark van ARC. Daar hadden ze speciaal voor deze 
wedstrijd extra reclameborden neergezet. 
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fiets. De wedstrijd vond plaats op het sportpark van ARC. Daar hadden ze speciaal voor deze 
wedstrijd extra reclameborden neergezet. 
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Toen we daar waren zagen we dat 
de D3 er ook was. We hadden geluk,
want tijdens de wedstrijd is het 
droog gebleven. In de 1e helft 
gebeurde niet veel, maar de 2e helft 
was een stuk leuker vanwege de 
goals die er toen vielen. Als eerste 
scoorde Noord-Ierland de 0-1 maar 
ruim tien minuten later maakte 
Frenkie de Jong namens Oranje 

gelijk. Iedereen van de D1 had van 
de coach een opdracht gekregen. Je 
moest letten op bepaalde dingen die 
de speler deed die op jouw positie 
stond, zoals waar speelt de mid-mid 
het meest de bal naar toe als hij de 
bal uit de achterhoede krijgt 
aangespeeld. Als mid-mid heb ik zelf 
daardoor geleerd dat je niet te snel 

naar voren moet passen maar vooral 
naar de zijkanten moet spelen.

Het was een erg leuke en leerzame 
avond. Het is ook wel bijzonder dat 
er zo dichtbij zo’n grote wedstrijd 
plaatsvindt. 

Jens Priessen, D1

De E3 op stoom!
De E3 gaat ijzersterk door in 2015. Na de gewonnen wedstrijden tegen Alphen (eerst uit en een 
paar weken later thuis) ging de E3 door met winnen. Uiteindelijk werd in het begin van het jaar 7x 
op rij gewonnen, ook van sterker geachte tegenstanders. Achtereenvolgens werden VEP E7, 
Meerburg E10, Hazerswoudse boys E5, Floreant E4 en DSO E9 opgerold. 

De wedstrijd tegen VEP thuis was 
een revanche van de wedstrijd een 
paar weken eerder. Omdat enkele E3 
spelers op voorjaarsvakantie waren 
werd de hulp ingeroepen van 4 E1 
spelers: Cas,  Roy, Bas en Jayden. 
De E1 had beide zaterdagen in de 
voorjaarsvakantie vrij. De vader van 
Cas,  Marcel, nam de E3(+E1) op 
sleeptouw. Hij liet het team in een 1-
3-1-2 systeem spelen en leerde de 
aanwezige E3 spelers vooral 
kantelen. De tegenstanders hielden 
nog stand in de eerste helft, 1-1, 
maar in de tweede helft begon het 
goed te draaien bij Woubrugge. De 
eerste goal van de E3 kwam van de 
voet van Twan na een mooie voorzet 
van Chris. Hij was voor de 
gelegenheid uit de goal gehaald en 
speelde de hele wedstrijd mee. Na 
de rust schoot Jayden als eerste 
raak. Vervolgens kwam een voorzet 
op Chris, 3-1. Daarna weer Jayden, 
4-1. Julian kon ook niet achterblijven 
en knalde de bal in het net, 5-1. De 
laatste goal van Woubrugge was ook 
de mooiste; een kopbal van Twan na 
een mooie actie van Lars! Achterin 
hielden Bas, Roy, Chad en Lars de 
aanvallen van VEP goed tegen en 
stopte Cas vakkundig een aantal 
ballen afgeschoten door VEP. 
Eindstand was 6-1.

De week erna kwam Meerburg E10 
op bezoek. Zij stonden ook boven de 
E3 in de poule. Het E3 team was 
compleet en konden op eigen kracht 
de wedstrijd naar zich toe halen. Vol 
zelfvertrouwen gingen ze van start. 

Bij rust stonden de jongens met 4-2
voor. Thijmen en Twan tekenden 
beiden 2x voor de goals. De E3 wist
dat ze niet klaar waren. In de 
uitwedstrijd bij Meerburg stonden ze 
ook voor bij rust, maar werd de 
wedstrijd uiteindelijk verloren. Dit 
ging niet opnieuw gebeuren. Ook 
Meerburg was niet van plan om te 
verliezen en zette hun geheime 
wapen in. De best wel kleine keeper 
werd veldspeler en zorgde ervoor 
dat de verdediging hun handen vol 
hadden met deze knul. Het werd 
spannend, erg spannend. Eerst werd 
het 5-2, een solo actie van Thijmen, 
daarna 5-3, 5-4… Gelukkig kwam 
daar de 6-4, opnieuw Thijmen die 
raak schoot. Maar het was nog niet 
gedaan, 6-5. De coaches en de 
ouders aan de kant hadden het niet 
meer. Ook het publiek op veld 2 
kwamen er achter dat de pot op het 
kunstgrasveld wel erg spannend 
was…. Na een aantal bloedstollende 
momenten op het eind van de 
wedstrijd, viel een speler van 
Meerburg op de grond na een 
botsing met een E3 speler. De 
scheids twijfelde of hij een penalty 
moest geven. Gelukkig waren de 
coaches van beide teams 
eensgezind, ‘stuiterbal’ riepen ze in 
koor. Aldus geschiede. Maar de 
wedstrijd was nog steeds niet 
afgelopen. Meerburg kreeg een 
prachtige kans. Een speler schoot 
binnenkant paal. De bal rolde zo 
voor de lijn langs achter de rug van 
Chris! Als Chris een paar stappen 
naar achteren stond was het een 

echte Sergio Padt (keeper FC 
Groningen); doelpunt via de rug van 
de keeper geweest. De E3 werkte de 
bal weg, corner. Deze werd 
genomen door Meerburg en de schot 
die er nog kwam was niet echt 
geslaagd, maar gelukkig floot de 
scheids af. De coaches konden weer 
rustig ademhalen, de jongens 
hebben alles gegeven en gewonnen!

Dit smaakte naar meer. Het gat met 
de nummer 4 werd week na week 
kleiner. De top vier lieten her en der 
punten liggen en Woubrugge won 
alle wedstrijden. Dit leidde ertoe dat 
de E3 met de coaches een 
weddenschap aanging; na 10
gewonnen wedstrijden achter elkaar 
zouden de coaches de jongens op 
friet trakteren. De E3 lag op schema 
tot 4 april. Toen was Woerden de 
tegenstander. Dit team had een 
enorme boost gekregen na hun 8-1
winst op de nummer 2, ARC. Helaas 
was de tegenstander simpelweg 
sterker dan onze jongens en werd uit 
met 2-0 van hen verloren. Hierdoor 
bleef de E3 op plaats 5 staan. Maar 
geen nood, op zaterdag 11 april 
stond weer een mooie wedstrijd op 
het programma. Uit tegen ARC E8. 
Omdat er ook nog gedamd moest 
worden door Chris en Twan, werd 
Jens Bek uit de E5 gevraagd de E3 
te komen versterken om de 
wedstrijd met 7 spelers uit te kunnen 
spelen. Helaas was ARC te sterk voor 
Woubrugge, de eindstand werd 5-0. 
Vooral in de tweede helft had 
Woubrugge een aantal mooie 
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kansen. Helaas was de verdediging 
en keeper van ARC erg alert en 
konden ze de 0 vasthouden. De E3 
spelen nog 2 wedstrijden tegen 
Alphense boys. Hier zullen de 
jongens laten zien dat ze in de top 5 
van de poule thuishoren!

Ontknoping van ‘Opsporing 
verzocht’
Zoals in de vorige nummer van de 
Score is gemeld waren de jongens 
van de E3 een doelpunt kwijt. 6-0
was de uitslag volgens de leiders en 
de scheids in de wedstrijd tegen 
Alphen. Maar de jongens hadden 
een goal meer gezien. Thijmen zou 

deze gemaakt hebben in de eerste 
helft. Het antwoord kwam van de E3 
zelf. Het eerste doelpunt was door 
de leiding op naam van Twan gezet 
en bleek niet de kloppen. Thijmen 
maakte deze na een tikje opzij door 
Twan. Mysterie opgelost. Eindstand 
was toch 6-0 en de goal van Thijmen 
is terecht.

De Helden 
De helden rubriek is dit seizoen in het leven geroepen door de jeugdcommissie om, naast het 
team van het jaar, per uitgave van de Score, een team in de schijnwerpers te zetten. Deze teams 
zullen worden geselecteerd door de coördinatoren, op basis van de sportieve en sociale prestaties 
van en binnen het team. Deze keer is de F3 aan de beurt.

De leiders en trainers
Wie zijn jullie? 
Wij zijn Thijs, Tijn, Daan, Ian, Nylan, 
Lukas, Aidan, Senna en Owen.

Wat zijn de sterke punten van de 
F3? 
We kunnen goed overspelen, 
verdedigen en aanvallen…

Waardoor zou de F3 in de komende 
wedstrijden punten kunnen laten 
liggen?
Omdat we soms niet zo scherp zijn.

De spelers
Wat vinden jullie van de leiders?
Top, coacht goed, geeft ons op ons 
donder als we slecht spelen en we 
vertellen moppen in de rust.

Wat vinden jullie van de trainingen 
en de trainers?
Leuk! Goede training vooral van 
Andre, we vinden het leuk om op 
doel te schieten.

Welke speler vinden jullie het 
sportiefst van jullie team?
Ian, kan zowel goed voetballen als 
keepen!

Welke speler vinden jullie het meest 
fanatiek?
Tijn, kan erg goed verdedigen en 
houd veel doorgebroken spelers 
tegen!

Wie is het voetbalidool van jullie hele 
team?
Lukas, Messi en Ronaldo.

Wat is het leukste bij vv Woubrugge?
Voetbal/de wedstrijden.

Op welke plaats gaan jullie dit 
eindigen in de competitie?
Eerste!!!

Pupil v/d Week
Zaterdag 21 maart
Jesper Koopman – E1
Woubrugge – DOSR 1-0

Het was heel leuk om pupil van 
de week te zijn bij de wedstrijd 
van het eerste van Woubrugge 
tegen DOSR. Het begon met dat 
ik wat te drinken kreeg. Daarna 
ging ik met de spelers het veld 
op. We deden eerst een overpass 
oefening, daarna gingen we 
lopen, toen op doel schieten en 
na een half uur de kleedkamer in. 
Ik mocht naar het hokje van de 
scheidsrechter en daar werd een 
kleine bespreking gehouden over 
de regels en zo. Daarna kreeg ik 
de bal en gingen we het veld op, 
samen met de scheidsrechter. Er 
werd getost. DOSR won de tos,
maar wij mochten aftrappen. Ik 
nam de aftrap met de 

aanvoerder. Ik dribbelde op het 
doel af en ik scoorde. Daarna 
werd er voor het echt afgetrapt. 

Het was tot de dertigste minuut 
een saaie wedstrijd. In de 
dertigste minuut schoot 
Woubrugge op de lat. Vlak voor 
rust kregen we nog een kansje. 
We waren wel beter maar er was 
nog niet gescoord. In de rust 
baalden alle spelers dat we nog 
niet hadden gescoord. De trainer 
gaf een bespreking en we gingen 
weer het veld op. In de tweede 
helft waren we wel wat beter 
maar nog niet echt goed. Na een 
paar minuten was het eerste 
schot op doel. Veel kansen waren 
er niet maar we hadden wel een 
penalty moeten krijgen vanwege 
een vuile overtreding van DOSR. 
Maar de scheidsrechter gaf alleen 

een vrije trap en geel. Even later 
kregen we weer een kans maar 
die ging er ook niet in. In de 83e

minuut kreeg een speler van 
DOSR alsnog een rode kaart. 
Omdat hij de bal wegschoot na 
een fluitsignaal kreeg hij zijn 
tweede geel. Toen DOSR met tien 
man was kregen ze het erg 
zwaar. Maar we kwamen nog niet 
tot scoren. Gelukkig kreeg Joris in 
de 87e minuut voor open doel de 
bal voor zijn voeten en scoorde! 
1-0 was ook meteen de 
eindstand. Daarna gingen we ons 
omkleden en iedereen was blij
met de overwinning. Toen gingen 
we naar boven en kregen we 
lekkere bitterballen. En nog een 
handtekening van de scheids. Het 
was allemaal heel leuk om mee te 
maken!
Groetjes, Jesper
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F-SIDE
Organisatie F-Side
Jeffrey Buntsma (voorzitter)
Robin Koetsier
Rick Geuzebroek
Danny van Iterson
Marcel Donker
Martijn van Luling
Esmee Visser
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
9 mei    Voetbalgala.
30 mei  F-side-toernooi.
28 juni  Rabobank fietstocht.

Het laatste evenement van de F-
Side was het Mega Après Ski feestje 
en normaal volgt er dan in 
maart/april weer een evenement. 
Maar na de tegenvallende 
bezoekersaantallen voorgaande 
jaren is vorig jaar al besloten om te 
breken met deze traditie en meer in 
te zetten op de andere (reeds 
bestaande) evenementen, zoals het 
Voetbalgala. Maar als 
supportersvereniging zijnde zijn wij 
ook steeds meer met de 
wedstrijden van VVW 1 bezig. Het 
zal u niet ontgaan zijn dat de 
mannen een sterk seizoen draaien 
en met nog vier wedstrijden te gaan 
op een mooie tweede plaats staan.
De koploper (NSV) staat weliswaar 
3 punten voor, maar op zaterdag 25 
april gaan de Woubruggenaren naar 
Noorden toe om op gelijke hoogte 
te komen. De F-Side is ondertussen 
aan het inventariseren of er 
voldoende supporters zijn om een 
bus te regelen, zodat de spelers er 
niet alleen voor staan die wedstrijd. 
Mocht u interesse hebben, geeft u 
dit dan door bij Jeffrey Buntsma (of 
via fside@live.com).

Dit geldt ook voor de wedstrijd 
tegen Alphia die op zaterdag 2 mei 
plaats zal vinden. De Alphenaren 
waardeerden het enorm dat 
Woubrugge er een feest van 
maakte toen zij op bezoek kwamen, 
dat zij het trio ‘Helemaal top’ 
hebben ingehuurd om er na die 
wedstrijd ook weer een gezellige 
boel van te maken. De bus hiervoor 
is inmiddels geregeld, dus mocht u 
zin hebben in een mooie pot 

voetbal inclusief feest, meldt u dan 
snel aan.

Een week later is de laatste 
competitiewedstrijd van VVW 1 
(tegen Sportief) en aansluitend 
organiseert de F-Side het 
Voetbalgala in de kantine. Dit is 
vroeger in het jaar dan voorgaande 
jaren, maar op deze manier wordt 
het seizoen feestelijk afgesloten en 
hoeft u niet speciaal voor een 
feestavond naar de kantine te 
komen. Wel weer terug van 
weggeweest is het thema, het 
wordt namelijk weer een ouderwets 
gala, waarbij u van harte 
uitgenodigd wordt om in sjiek 
kostuum of schitterende galajurk te 
verschijnen (maar alle andere kledij 
is natuurlijk ook toegestaan). Mocht 
u zich hiervoor willen omkleden, de 
kleedkamers zullen hiervoor 
beschikbaar zijn. Het belooft weer 
een gezellig feest te worden, 
waarbij de VVW-ers het seizoen 
gezamenlijk af kunnen sluiten (ook 
al is het seizoen dan nog niet voor 
iedereen voorbij) en waar nog wat 
leuke prijzen te winnen zijn.

Aan het einde van diezelfde maand 
organiseert de F-Side het F-Side-
toernooi, waarbij dit jaar dames- en 
herenteams acte de presence zullen 
geven. De organisatie is nu nog met 
het binnenhalen van de laatste 
teams bezig en zal dan het 
programma in elkaar gaan zetten. 
Het zal sowieso weer een sportieve 
dag vol gezelligheid worden. 

De F-Side

Aftrap van de F-Side
De vorige aftrap werd beëindigd met een spannende 
cliffhanger, maar u zult hiervoor nog een editie van de Score 
moeten wachten. Er zijn namelijk nog genoeg bezigheden 
van de supportersvereniging van Woubrugge die het 
bespreken waard zijn. U heeft de F-Side de laatste weken 
misschien niet veel gezien, maar achter de schermen gebeurt 
er weer genoeg.
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge
Emailadres 
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen)

Belangrijke telefoon nummers
Kantine 0172-518754
Sporthal 0172-519288

Jeugdcommissie voorzitter
Aad van der Linde 06-10476641

Technisch Jeugdcoördinator
Chris Hoogeweij 06-44414114

Scheidsrechterscoördinator A en B
Eldert van Luling 06-20155182

Secretariaat/Lief en Leed
Miranda Kromhout 06-17703304

Scheidsrechterscoördinator C,D, E en F
Esther Schouten 06-41844295

Wedstrijdsecretariaat A,B,C/ 
Coordinator A,B,C
Glenn Elstgeest 06-28196994
Kenny Van Egmond 06-11007540

Wedstrijdsecretariaat D/ Coordinator D
Dennis van Lüling 06-52550256

Wedstrijdsecretariaat E/ Coördinator E
André Köster 06-53599975

Wedstrijdsecretariaat F/ Coordinator F 
en Ukken
Joris van den Broeke 06-22299288

Organisatie activiteiten/
Kleedkamer/veldindeling/ materialen 
jeugd en kleding trainers.
Erna van der Meer 06-52068124

Jeugdledenadministratie/
Spelerspassen
Thuis-Toernooicoördinator A,B,C,D 
Uit-toernooicoördinator A,B,C,D,E,F
Jacqueline Verschuur 0172-440640

06-14308550
JC Lid/ Sleutelplan/ 
Scheidsrechterscoördinator
Arjan Dijkshoorn 0172-519415

06-13769056

JEUGDKADER

Trainer onder 23:
Jur de Geus 06-22244131

A1 Leiders/trainers:

Jur de Geus 06-22244131
Arjan Dijkshoorn 06-13769056

B1 Leiders/trainers:

Willem van Vegten 06-22127643
Anton Zonneveld 06-53178435
Matty van Rijn 06-41818740

B2 Leiders/trainers:

Kees Bregman 06-54982932
Ruud van der Kolk 0172-518651 
Glenn Elstgeest 06-28196994
Rudy Jansen 06-29361597

C1 Leiders/trainers:

Danny Kroon 06-57318871
Maarten Verjaal 0172-519051

C2 Leiders/trainers:

Peter Bekkering 06-43708226
Arco Kool 0172-532692
Joop Marsbergen 06-47340532
Rudy Jansen 06-29361597
Bart Stronkhorst 0172-497414

MC1 Leiders/trainers:

Haiko Tinga 06-37199247
Jans Hoving 06-46628226
Erwin de Beer 06-29802225
Peter Roosemalen 06-46175968
Emma Bekkering 06-43708226

D1 Leiders/trainers:

Barry Buntsma 06-52492412 
Cor Brunt 06-36102758
Jelle Visser

D2 Leiders/Trainers

Mat Kantebeen 06-15638863
Edward van Dijk 06-21130142

D3 Leider/Trainer:

Andre Zijlstra 06-34811558
Etienne de Boer 06-50996901

E1 Leiders/Trainers:

Evert van der Horst 06-51540577
Marcel Reumerman 06-18279587
Marco Zuidam 06-83172511

E2 Leiders/Trainers:

Peter den Hertog 06-46612430
Marco Zuidam 06-83172511
Cees Rietveld 06-48889908

E3 Leiders/Trainers:

Berend Schilstra 0172-519343
Karen Smit 06-21164342
Brian Vesseur 06-42844146
Luuk van Rijn
Marek Hoving

E4 Leiders/Trainers:

Gert Jan Domburg 06-15419676
Vincent Bakker 06-41269102
Ron Bronsgeest 06-81353475

E5 Leider/Trainer:

Richard Bek 06-53148291
Daniek de Groot 06-20085949
Marc van der Horst 06-40326522
Robert Jager 06-52599906

E6 Leiders/Trainers:

Milko Zuidendorp 06-21521470
Jeroen van der Brink 06-15539105
Bart Stronkhorst 0172-497414
Bob van der Linde 06-11124626
Jeroen Jouvenaar

E7 Leiders/Trainers:

Jeroen van der Vliet 06-46922453
Etienne de Boer 06-50996901

F1 Leiders/trainers:

Joris van den Broeke 06-22299288
Jeroen Blokhuizen 0172-740454
Daan Petri 06-24460864

F2 Leiders/trainers:

Wilco Klootwijk 0172-740658
Sander Tijl 0172-500792
Desteny van der Horst 06-36075237

F3 Leiders/trainers:

Jelle Hoekstra 0172-518999
Kees-Jan de Vos 0172-515009
Andre Slingerland 06 23356384
Desteny van der Horst 06-36075237
Etienne de Boer 06-50996901

F4 Leiders/trainers:

Andre Koster 06-53599975
Roland Speet 06-25072168
Richard van Egmond 06-29921158
Lerry Zwanenveld

Ukken trainer:

Karin de Nooier 06-27148996
Desteny van der Horst 06-36075237
Etienne de Boer 06-50996901
Jeroen Jouvenaar

Keepers trainer:

Remy van Veen 06-15396010
Marcel Reumerman 06-18279587
Desteny van der Horst 06-36075237
Danny da Silva 06-46362471
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Zorgeloos bouwen

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

Al 30 jaar uw betrouwbare partner

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

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


