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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. 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: oktober 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurlijk werken we aan het eind 
van het seizoen toe naar de 
Algemene ledenvergadering in juni. 
Dit keer op maandagavond 15 juni 
om 20.00 uur. Verderop in de score 
vind je het verslag van de 
vergadering in november 2014 en 
de agenda voor 15 juni. Bij deze 
een oproep, alle leden zijn welkom. 
Schroom niet en loop gerust binnen 
in de kantine. De ledenvergadering 
is dé gelegenheid om te luisteren 
naar plannen, het gesprek met 
elkaar aan te gaan over het seizoen 
en mee te denken over wat beter 
kan.  
 
Voor komend seizoen willen we 
bijvoorbeeld de samenstelling van 
het bestuur een beetje aanpassen. 
Stan Verwoerd is drie jaar secretaris 
geweest en stopt ermee. Gelukkig 
blijft Stan lekker voetballen en richt 
zich naast zijn drukke baan op een 
MBA studie. Een hele aderlating 
voor het huidige bestuur, want Stan 
kent de club en de mensen en je 
kunt altijd op hem rekenen. Ook in 
moeilijke situaties. Gelukkig zijn 
nieuwe mensen bereid om in te 
stappen en de uitdaging aan te 
gaan. We zijn ambitieus en het is 
een wens om het huidige 
bestuursteam verder uit te bouwen 
en te blijven vernieuwen. Dat is 
nodig om niet "vast te roesten" en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de commissies beter tot hun recht 
te laten komen. Betutteling werkt 
niet in een vrijwilligersorganisatie. 
Weten wie waar over gaat, 
vertrouwen geven en 
verantwoordelijkheid nemen wel. 
Niet los van elkaar, maar met een 
samenbindend bestuur en 
gelijkgerichte belangen. Namens 
iedere commissie is het bestuur dan 
vertegenwoordigd. En in iedere 
commissie is het bestuur aanwezig. 
Natuurlijk gaan wij dit eerst 
voorleggen aan de 
ledenvergadering.   
 
Vrijdagavond  22 mei was een 
avond om niet snel te vergeten. Het 
traditionele D.I.G.O. toernooi, 
voorheen op tweede pinksterdag,  
werd nu voor het eerst als 
avondtoernooi gespeeld. A- en B 
junioren  van vijf verschillende clubs 
uit Kaag en Braassem streden om 
de wisselbokaal. Het was prachtig 
om de oudste jeugd van Kickers 
'69, ROAC, DOSR, Alkmania en 
Woubrugge, op de drie velden 
tegen elkaar te zien strijden. 
Jammer dat MMO er niet bij kon 
zijn en  wie weet lukt het op de 
volgende editie wel. Onder toeziend 
oog van onze Burgermeester, 
Marina van der Velden-Menting, 
verzorgde wethouder Henk Hoek de 
aftrap met een mooie en treffende 

Jaargang 46, nummer 5, mei 2015 
Voorzet van de voorzitter 
Slotstuk seizoen 2014-2015 “Never a Dull moment”. 
Aan het eind van het seizoen is er veel te doen bij de club. 
Zelf vind ik het de drukste periode van het voetbaljaar. En 
ook de leukste periode, zowel  op voetbalgebied als in de 
bestuurskamer. Er zijn toernooien en allerlei extraatjes; het 
F-side toernooi, kampweekend C- en D-junioren, Rabobank 
fietstocht, voetbalgala, afsluiting van trainingen of een dagje 
weg met E- en F pupillen. Complimenten voor iedereen die 
zich inzet om een mooi seizoen goed af te sluiten. 
Gelijktijdig zijn anderen alweer druk bezig zijn om in 
augustus een frisse start te kunnen maken. Teams 
samenstellen, coaches-, trainers-, vlaggers en verzorgers 
regelen, oefenwedstrijden inplannen, noem het maar op...  
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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. F-side 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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speech. Daarin stond hij niet alleen 
stil bij het gemeentelijke 
voetbaltoernooi. Eerder deze week 
was er helaas een trieste 
gebeurtenis bij DOSR in 
Roelofarendsveen. Het Plotselinge 
overlijden van Marco van Zanten. 
Marco stond, woensdag 20 mei, op 
het veld bij DOSR om met (DOSR 
C3) ouders te voetballen tegen de 
spelers van DOSR C3. Daarbij is 
hij  onwel geworden en later op die 
avond overleden. De minuut stilte 
die door de spelers op de velden in 
acht werd genomen maakte veel 
indruk. In de geest van Marco 
hebben alle spelers er vervolgens 
een fantastische avond van 
gemaakt. Met strijd, soms op het 
scherpst van de snede, maar 
bovenal met respect voor elkaar.  
Top georganiseerd door de 
jeugdcommissie en dank aan 
D.I.G.O. en BOER 
Landbouwmechanisatie bedrijven. 
  
Woubrugge 1 eindigde als tweede 
in de competitie, op één punt van 
NSV. Een mooi resultaat.  De race 
om het kampioenschap bleef 
spannend tot de laatste speelronde. 
Het opstellen van een speler die, 
met een  directe rode kart, van het 

veld werd gestuurd door titel 
favoriet NSV, in de 
kampioenswedstrijd, zorgde voor 
een vervelend sluitstuk.  De regels 
spreken voor zich door een 
automatische schorsing. Dit 
gebeurde niet en daardoor is sprake 
van het opstellen van een 
ongerechtigde speler door NSV. De 
KNVB stelt echter dat onderlinge 
communicatie tussen NSV en KNVB  
de partijen vrijwaard en te goeder 
trouw heeft doen handelen. Heel 
gek dat dit de uitkomst is nadat je 
het voorlegt aan het onafhankelijk 
tuchtorgaan van de KNVB. Wel nu, 
we laten het er niet zo maar bij 
zitten, en stellen dit in het belang 
van het voetbal aan de orde. Op 1 
juni doet de rechter in het 
kortgeding een voorlopige 
uitspraak. Daarmee is nog niet 
geregeld dat de KNVB de uitspraak 
overneemt. Afwachten dus. In dit 
soort situaties zijn er geen 
winnaars. Dat geldt niet voor Arie 
van Duijn, die het volgend seizoen 
dichter bij huis gaat zoeken en 
terug keert naar zijn oude liefde 
Quick Boys. Met Arie beleefde we 
drie mooie seizoenen waarin 
Woubrugge bovenin meedeed en 
drie keer de nacompetitie wist te 

halen. Helaas wil het daarin niet 
lukken. Door vermoeidheid en 
schorsingen en blessures. De 
uitwedstrijd op woensdag 20 mei uit 
tegen sv Maense uit Rotterdam (3-2 
voor Maense) brak Woubrugge op 
en daarna was de pijp leeg. 
Volgend seizoen is Erwin van der 
Zee (dit seizoen DOSR 1) de nieuwe 
hoofdtrainer. 
 
Ook dit jaar nemen we weer 
afscheid van vrijwilligers en 
trainers. Daarbij wil ik niemand 
vergeten en iedereen bedanken 
voor de positieve bijdrage aan de 
organisatie of aan het voetbalteam. 
Op vrijdagavond 12 juni  (vanaf 
18.00u) nodig ik alle vrijwilligers 
(met partner) van v.v. Woubrugge 
uit voor  de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Met een drankje 
en een hapje kunnen we daar nog 
eens napraten en plezier maken.  
Hopelijk werkt het weer mee. Aan 
keurslager Loek van Vliet zal het 
niet liggen. Die staat garant voor de 
smakelijke barbecue.  
 
Met vriendelijke sportgroet,  
 
Hans Boer 

 

Prestaties van de Nolinaboys 
Het seizoen van v.v. Woubrugge 1 zit er op. Het was een bijzonder seizoen, waarin de mannen 
tot het einde kans hebben gemaakt op het kampioenschap. Helaas ging NSV ’46 er met de titel 
vandoor en bleek de nacompetitie voor de 4de keer op rij niet voor de Woubruggenaren 
weggelegd te zijn. Toch mogen de heren trots zijn op wat ze hebben laten zien dit seizoen. 
Mannen bedankt!
 
Woubrugge - Nieuwkoop 
Zaterdag 18 april stond de topper 
Woubrugge - Nieuwkoop op het 
programma. Bijblijven of afhaken 
voor de titel was de inzet. Na een 
waar spektakelstuk voor de neutrale 
toeschouwer trok Woubrugge aan 
het langste eind: 4-3. 
 
Het begin van de wedstrijd maakte 
direct duidelijk welke belangen er 
op het spel stonden. Veel felle duels 
werden uitgevochten op het veld en 
over en weer werden kansen 
gecreëerd. Na een kwartier spelen 
werd de ban gebroken,  
een diepe bal leek te hard voor Ties 
Meijer, maar hij zette door en kon 

net voor de uitkomende doelman 
zijn teen tegen de bal krijgen 
waardoor de bal het doel in rolde: 
1-0. Lang kon Woubrugge niet 
genieten van de voorsprong. Een 
pass van achteruit bij Nieuwkoop 
werd verlengd door de spits, 
waarna de linksbuiten vrije 
doortocht had tot doelman Sven 
Tourné. Oog in oog faalde hij niet 
en bracht beide teams terug op 
gelijke hoogte: 1-1. Na een half uur 
spelen was het wederom Ties 
Meijer die zijn oude ploeg pijn deed. 
Een corner van Menno van der Leij 
wist hij snoeihard binnen te 
koppen: 2-1. Woubrugge dacht die 
stand mee te nemen richting de 

kleedkamer, ware het niet dat de 
spits van Nieuwkoop hier anders 
over dacht. Zijn inzet kort voor rust 
hobbelde via de binnenkant van de 
paal over de doellijn, waarna Sven 
de bal wegwerkte. De meningen 
liepen uiteraard uiteen of de bal de 
lijn volledig was gepasseerd, de 
scheidsrechter was echter overtuigd 
van een doelpunt. Zo kwam kort 
voor de thee de gelijke stand terug 
op het scorebord: 2-2. 
 
Na de thee zocht Nieuwkoop vol 
overgave naar de voorsprong. Voor 
Woubrugge een fase om de schade 
te beperken en kijken of een 
counter soulaas kon bieden. Het 
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onvermijdelijke volgde na 66 
minuten spelen, de spits van 
Nieuwkoop draaide kort weg na de 
zoveelste dekkingsfout in de 
defensie en schoot nu wel raak in 
de korte hoek: 2-3. Woubrugge 
moest nu zelfs op zoek naar twee 
doelpunten wilde het in de race 
blijven. Al waren er in de tweede 
helft nog maar weinig kansen 
gecreëerd. Door middel van strijd 
probeerde Woubrugge terug te 
komen in de wedstrijd. Na 80 
minuten lukte dit ook. Ties wist een 
bal knap te verlengen waarna Joris 
van der Hoorn met een uiterste 
krachtsinspanning net voor de 
doelman de bal weg kon spelen en 
in een leeg doel kon 
binnenschuiven: 3-3. De wedstrijd 
was weer volledig open en het 
momentum leek bij Woubrugge te 
liggen. Dit bleek waarheid, luttele 
minuten voor tijd viel een corner 
van Michel Wolvers in het 
doelgebied en tussen een wir war 
van benen was het Ruud van der 
Sar die met een verwoestende 
uithaal het leder tegen de touwen 
schoot en zo Woubrugge in de 
titelrace wist te houden: 4-3. Enkele 
minuten later floot de 
scheidsrechter af en bleven de 
punten op sportpark Bateweg-
Noord. 
 
NSV’46 - Woubrugge 
Slechts één nederlaag had NSV’46 
in de competitie geleden en dat was 
uitgerekend tegen het bezoekende 
Woubrugge. Een reden voor 
revanche, maar er stond meer op 
het spel. NSV nam de bovenste 
positie in met drie punten 
voorsprong op Woubrugge. Een 
overwinning zou een reuzenstap 
richting kampioenschap betekenen. 
De bezoekers hadden ook een 
reden om gemotiveerd aan de 
aftrap te staan. Een zege zou de 
club op gelijke hoogte met de ploeg 
uit Noorden brengen en wie weet 
zou dat tot een kampioenschap 
leiden. 
 
Kansen waren er voor beide partijen 
in de eerste helft. Al in de tweede 
minuut moest keeper Sven Tourné 
ingrijpen op een puntertje van NSV-
spits Michael van Koert. Het was 
een knappe reactie en er zouden er 
nog vele volgen. De doelman 

groeide in de loop van de middag 
uit tot man of the match aan 
Woubrugse zijde. Na een wat 
aarzelend begin begonnen de 
mannen van Arie van Duijn het 
initiatief over te nemen. Menno van 
der Ley ging alleen op de keeper af. 
Hij zocht een hoek uit, maar de 
ervaren Marc Plaisier liet zich niet 
verrassen. 
 
Halverwege de eerste helft 
combineerde Woubrugge zich heel 
knap richting het doel van de 
tegenpartij. Opnieuw was het 
echter Plaisier die de pret voor 
Woubrugge bedierf. Het doelpunt 
dat uiteindelijk viel was er een 
juweeltje. Bob van de Geijn gaf de 
bal hard en hoog voor. Ruud van 
der Sar torende hoog boven zijn 
verdediger uit en kopte hard en 
diagonaal in: 0-1. 
 
Nog een paar keer werd het doel 
van Plaisier belaagd zonder dat dat 
echter een doelpunt opleverde. Het 
was echter absoluut geen 
eenrichtingsverkeer. De mannen uit 
Noorden lieten bij vlagen zien 
waarom zij bovenaan stonden. 
Immer stond daar Tourné die van 
geen wijken wist. Zijn beste actie 
toonde hij vlak voor rust. Van 
dichtbij schoot Van Koert op het 
doel. De fenomenale reactie van de 
Woubrugse goalie hield de 
thuisploeg van een doelpunt af. 
 
Ook de tweede helft liet een wat 
beter Woubrugge zien. Kansen 
waren er, maar die werden niet 
benut. NSV liet zich niet onbetuigd 
en kwam zelfs op gelijke hoogte. De 
manier waarop was uiterst sneu 
voor Woubrugge. Een corner 
belandde ergens in het 
drukbevolkte strafschopgebied 
waarna de bal in een kluts in het 
doel verdween. Naar later bleek 
was het uiteindelijk de knie van 
Woubruggenaar Ties Meijer die de 
gelijkmaker opleverde. Even leek 
NSV door te gaan drukken. 
 
Het was toch Woubrugge dat de 
draad snel oppakte en zich richting 
een voorsprong leek te gaan 
voetballen. Eenmaal in 
overtalssituatie zakte de ploeg weg. 
De goede combinaties verdwenen, 
terwijl de thuisploeg het initiatief 

nam, aangemoedigd door het 
grootste deel van het talrijke 
publiek. Riante kansen waren er 
zeker. Tourné capituleerde niet, tot 
bijna wanhoop van de NSV 
voorwaartsen. Bijna was het dan 
toch Woubrugge die met de volle 
buit naar huis zou gaan, maar 
verder dan 1-1 zou het niet komen.  
 
Nacompetitie 
Door het punt uit het gelijkspel van 
NSV tegen NiTa heeft NSV’46 de 
titel in de 4e klasse C veroverd. Dat 
NSV’46 in deze wedstrijd een niet-
speelgerechtigde speler op heeft 
gesteld, was een fout van de KNVB, 
waardoor er geen straf volgt. 
Woubrugge wordt hierdoor dus 
benadeeld en gaat in beroep tegen 
deze beslissing. Ondertussen begint 
echter de nacompetitie, waarin 
Woubrugge het opneemt tegen FC 
Maense en Rohda ’76. 
 
FC Maense - Woubrugge 
Woubrugge is de nacompetitie met 
een nederlaag begonnen. De groen-
witte brigade, spelend onder 
protest, ging in Rotterdam in de 
slotfase met 3-2 onderuit. Voor de 
Woubruggenaren scoorden Ruud 
van der Sar en Ties Meijer. 
Promotie lijkt hierdoor ver weg voor 
de ploeg van Arie van Duijn. 
Zaterdag zal met een verschil van 
minimaal 2 goals gewonnen moeten 
worden van Rohda’76 en daarna 
moet men de wachtkamer in en 
hopen dat Rohda’76 Maense weet 
te kloppen. 
 
Woubrugge – Rohda’76 
Woubrugge heeft ook de tweede 
wedstrijd in de nacompetitie 
verloren. Na de verliespartij van 
afgelopen woensdag tegen Maense 
(3-2) ging de ploeg van Arie van 
Duijn nu thuis onderuit tegen 
Rohda’76 (0-2). Daarmee is 
Woubrugge uitgeschakeld voor 
promotie. 
 
De Katwijkse trainer had getracht 
zijn ploeg nog op de rails te krijgen 
na de nederlaag in Rotterdam, maar 
dat lukte enkel nog in de beginfase. 
,,De onnodige nederlaag tegen 
Maense werkte door. Niet alleen 
verloren we daar, maar we raakten 
ook weer spelers kwijt. Zo kon 
Ruud van der Sar niet spelen en 



 6 

haakte ook Bob van der Geyn af en 
we waren al gehavend.” 
 
Het tweede doelpunt van de ploeg 
uit Bodegraven viel vijf minuten na 
rust via Jaap Veldhuijzen en 
daarmee was de tweestrijd volledig 
gelopen. Woubrugge liet na rust 
niet verder over zich heen lopen en 
kon gelijke tred houden, maar 
gevaarlijk werd het zelden voor 
Rohda’76, dat nu met Maense moet 
uitmaken welke ploeg er volgend 
seizoen in de derde klasse speelt. 
Michel Wolvers haalde het einde 
niet vanwege een rode kaart. Bij 

Woubrugge was de nood hoog en 
moest B-junior Thomas Ofthoff zelfs 
zijn opwachting maken als invaller. 
 
Woubrugge heeft nog wel een kans 
om te promoveren via de 
achterdeur. Op 1 juni wordt bekend 
gemaakt of Woubrugge in het gelijk 
wordt gesteld in de zaak ‘NSV’46’. 
 
 
 
 
 
 
 

Eindstand 4e klasse C 
1 NSV’46 24 59     
2 Woubrugge 24 58     
3 NiTa 24 53     
4 Nieuwkoop 24 52     
5 Siveo ’60  24 50     
6 Alphia 24 43     
7 Hertha 24 38     
8 Sportief 24 37     
9 DOSR 24 20     
10 Aarlanderveen 24 15     
11 RODA 23 24 13     
12 SVOW 24 9     
13 Legmeervogels 24 2     

 

Seniorencommissie 
21 mei 2015: Een mooie zonnige avond op sportpark Bateweg Noord. Eén voor één druppelen 
er rond  de klok van half acht fanatieke voetbal heren en vrouwen het terrein op van voetbal 
vereniging Woubrugge. Op ons trotse en altijd groene veld drie is oud trainer Siem Kesting druk 
in de weer met het tot in de perfectie opdelen van het kunstgras in vier gelijke veldjes en wordt 
er in de katine door Hans Beck een teamindeling gemaakt.  
 
Dit alles om de laatste training van 
het seizoen tot een spannend vijf 
tegen vijf toernooi om te toveren. 
Drie potjes van elk ongeveer vijftien 
minuten zorgen ervoor dat alle acht 
de teams kunnen strijden om de 
eer. Open doel kansen op de paal, 
panna’s, laffe maar met precisie 
gemikte afstand schoten en keepers 
zonder handschoenen, dit toernooi 
had werkelijk alles. Na het derde 
fluitsignaal volgde de balans. Her en 
der een slok wonder water en nog 
even de spieren los voor de laatste 
wedstrijd van de avond. Op subveld 
één de strijd om de eerste plek. 
Team 8: Mike, Daan, Rashaad, 
Cindy en Cor tegen team 1: Hein, 
Koen, Danny, Kevin en Alicia. 
 
Na 15 minuten konden de douches 
aan en was het tijd voor een 
verfrissende drank in de kantine. 
Tijdens een lekker snack en na lang 
in spanning te hebben afgewacht 
was het dan tijd voor de uitslag. 
zoals ieder jaar, staat deze laatste 
training ook in het teken van het 
felbegeerde opkomst shirt, waar dit 
jaar ook voor de dames rekening 
mee is gehouden via een door 
rijschool Nieuwenburg gesponsord 
dames shirt. Bij de dames was het 
Cindy van Schagen die dit jaar de 
minste trainingen heeft gemist. Bij 

de heren wederom Joost 
Nieuwenburg, gefeliciteerd beide en 
petje af voor deze prestatie. Als 
laatste was het tijd voor bloemen 
en een kus voor onze trainers met 
in het bijzonder Hans Beck en 
Danny Schijf die na dit seizoen 
stoppen met het verzorgen van de 
b-selectie training. Nogmaals super 
bedankt heren voor alle trainingen 
van de laatste jaren! 
 
23 mei 2015: Op de dag dat 
Woubrugge één probeert te 
zegevieren tegen Rohda ’76, om via 
deze weg, misschien, alsnog te 
promoveren, spelen het derde en 
het vierde hun laatste 
voetbalwedstrijd van dit seizoen. De 
overige senioren elftallen zijn al 
enige tijd of sinds vorige week 
klaar. Woubrugge drie won deze 
laatste pot met 2-1 van 
Zwammerdam 5. Hiermee hebben 
zij de vierde plek zo goed als veilig 
gespeeld. De vijfde plek wordt 
alleen nog bereikt indien Koudekerk 
6 hun laatste 3 wedstrijden weet te 
winnen (welke overigens niet op de 
planning staan). Woubrugge 4 trad 
op deze wat fris begonnen maar 
uiteindelijk stralende dag aan tegen 
Siveo ’60 5. Met een keurige 
overwinning van 2-5 hebben zij 
hiermee de zevende plek behaald.  

 
Het tweede elftal van Woubrugge 
heeft zich uiteindelijk via Koudekerk 
4 weten veilig te stellen van 
degradatie naar de vijfde klasse 
door op een tiende plek te 
eindigden. Maar de mannen gaan 
met goede moed vakantie vieren 
want na de winterstop ging het 
stukken beter. VVW 5 is uiteindelijk 
blijven hangen op plek negen en de 
veteranen van Woubrugge zijn 
helaas als laatste geëindigd. De 
Dames van Hein Visser hebben dit 
jaar in de derde klasse vijftien 
punten weten te pakken. Hiermee 
zijn ook zij vrij van degradatie via 
plek tien. 
 
Her en der stoppen er altijd wat 
mensen met voetballen en met het 
tweede veteranen elftal van 
komend seizoen, waarbij veel 
spelers uit andere elftallen 
zijnbetrokken, zullen er in de teams 
kleine veranderingen plaats vinden.  
 
Toch ziet het er naar uit dat elk 
team komend seizoen een goede 
bezetting zal hebben. 
 
Dus wensen wij iedereen een hele 
fijne zomervakantie en zien we 
elkaar komend seizoen. 
De Seniorencommissie



 6 

haakte ook Bob van der Geyn af en 
we waren al gehavend.” 
 
Het tweede doelpunt van de ploeg 
uit Bodegraven viel vijf minuten na 
rust via Jaap Veldhuijzen en 
daarmee was de tweestrijd volledig 
gelopen. Woubrugge liet na rust 
niet verder over zich heen lopen en 
kon gelijke tred houden, maar 
gevaarlijk werd het zelden voor 
Rohda’76, dat nu met Maense moet 
uitmaken welke ploeg er volgend 
seizoen in de derde klasse speelt. 
Michel Wolvers haalde het einde 
niet vanwege een rode kaart. Bij 

Woubrugge was de nood hoog en 
moest B-junior Thomas Ofthoff zelfs 
zijn opwachting maken als invaller. 
 
Woubrugge heeft nog wel een kans 
om te promoveren via de 
achterdeur. Op 1 juni wordt bekend 
gemaakt of Woubrugge in het gelijk 
wordt gesteld in de zaak ‘NSV’46’. 
 
 
 
 
 
 
 

Eindstand 4e klasse C 
1 NSV’46 24 59     
2 Woubrugge 24 58     
3 NiTa 24 53     
4 Nieuwkoop 24 52     
5 Siveo ’60  24 50     
6 Alphia 24 43     
7 Hertha 24 38     
8 Sportief 24 37     
9 DOSR 24 20     
10 Aarlanderveen 24 15     
11 RODA 23 24 13     
12 SVOW 24 9     
13 Legmeervogels 24 2     

 

Seniorencommissie 
21 mei 2015: Een mooie zonnige avond op sportpark Bateweg Noord. Eén voor één druppelen 
er rond  de klok van half acht fanatieke voetbal heren en vrouwen het terrein op van voetbal 
vereniging Woubrugge. Op ons trotse en altijd groene veld drie is oud trainer Siem Kesting druk 
in de weer met het tot in de perfectie opdelen van het kunstgras in vier gelijke veldjes en wordt 
er in de katine door Hans Beck een teamindeling gemaakt.  
 
Dit alles om de laatste training van 
het seizoen tot een spannend vijf 
tegen vijf toernooi om te toveren. 
Drie potjes van elk ongeveer vijftien 
minuten zorgen ervoor dat alle acht 
de teams kunnen strijden om de 
eer. Open doel kansen op de paal, 
panna’s, laffe maar met precisie 
gemikte afstand schoten en keepers 
zonder handschoenen, dit toernooi 
had werkelijk alles. Na het derde 
fluitsignaal volgde de balans. Her en 
der een slok wonder water en nog 
even de spieren los voor de laatste 
wedstrijd van de avond. Op subveld 
één de strijd om de eerste plek. 
Team 8: Mike, Daan, Rashaad, 
Cindy en Cor tegen team 1: Hein, 
Koen, Danny, Kevin en Alicia. 
 
Na 15 minuten konden de douches 
aan en was het tijd voor een 
verfrissende drank in de kantine. 
Tijdens een lekker snack en na lang 
in spanning te hebben afgewacht 
was het dan tijd voor de uitslag. 
zoals ieder jaar, staat deze laatste 
training ook in het teken van het 
felbegeerde opkomst shirt, waar dit 
jaar ook voor de dames rekening 
mee is gehouden via een door 
rijschool Nieuwenburg gesponsord 
dames shirt. Bij de dames was het 
Cindy van Schagen die dit jaar de 
minste trainingen heeft gemist. Bij 

de heren wederom Joost 
Nieuwenburg, gefeliciteerd beide en 
petje af voor deze prestatie. Als 
laatste was het tijd voor bloemen 
en een kus voor onze trainers met 
in het bijzonder Hans Beck en 
Danny Schijf die na dit seizoen 
stoppen met het verzorgen van de 
b-selectie training. Nogmaals super 
bedankt heren voor alle trainingen 
van de laatste jaren! 
 
23 mei 2015: Op de dag dat 
Woubrugge één probeert te 
zegevieren tegen Rohda ’76, om via 
deze weg, misschien, alsnog te 
promoveren, spelen het derde en 
het vierde hun laatste 
voetbalwedstrijd van dit seizoen. De 
overige senioren elftallen zijn al 
enige tijd of sinds vorige week 
klaar. Woubrugge drie won deze 
laatste pot met 2-1 van 
Zwammerdam 5. Hiermee hebben 
zij de vierde plek zo goed als veilig 
gespeeld. De vijfde plek wordt 
alleen nog bereikt indien Koudekerk 
6 hun laatste 3 wedstrijden weet te 
winnen (welke overigens niet op de 
planning staan). Woubrugge 4 trad 
op deze wat fris begonnen maar 
uiteindelijk stralende dag aan tegen 
Siveo ’60 5. Met een keurige 
overwinning van 2-5 hebben zij 
hiermee de zevende plek behaald.  

 
Het tweede elftal van Woubrugge 
heeft zich uiteindelijk via Koudekerk 
4 weten veilig te stellen van 
degradatie naar de vijfde klasse 
door op een tiende plek te 
eindigden. Maar de mannen gaan 
met goede moed vakantie vieren 
want na de winterstop ging het 
stukken beter. VVW 5 is uiteindelijk 
blijven hangen op plek negen en de 
veteranen van Woubrugge zijn 
helaas als laatste geëindigd. De 
Dames van Hein Visser hebben dit 
jaar in de derde klasse vijftien 
punten weten te pakken. Hiermee 
zijn ook zij vrij van degradatie via 
plek tien. 
 
Her en der stoppen er altijd wat 
mensen met voetballen en met het 
tweede veteranen elftal van 
komend seizoen, waarbij veel 
spelers uit andere elftallen 
zijnbetrokken, zullen er in de teams 
kleine veranderingen plaats vinden.  
 
Toch ziet het er naar uit dat elk 
team komend seizoen een goede 
bezetting zal hebben. 
 
Dus wensen wij iedereen een hele 
fijne zomervakantie en zien we 
elkaar komend seizoen. 
De Seniorencommissie

Piet Kroone
Weegbree 3

2481 CA Woubrugge
06 102 20 226
0172 411 825

piet.kroone@gmail.com

Schilder

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

Uw eigen publicatie maken?

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

Wij verzorgen nieuwsbrieven,  
sponsored magazines, websites, 
(jubileum)boeken, persberichten, 
advertenties, folders en mailings.  



echte bakker
arnold blok

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

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 7 

Onpersoonlijk
Naam: Arie van Duijn 
Functie bij de VVW:  
Hoofdtrainer  
Geboren:                        
22 - 12 1963 
Woonplaats:                   
Katwijk 
Broers/ Zussen:             
2 broers  Jaap en Gijs 
Vrouw/vriendin:            
Vrouw Christine 
Man/Vriend:                  
John Noort 
Kinderen:                      
2 kinderen, Arjen getrouwd met 
Inge. Daphne samenwonend met 
Martijn. Drie kleinkinderen Kai - 
Djes en Jax ( helaas overleden)  
Werk:                       
Timmerman 
Opleiding:                
LTS en vervolg opleiding 
Timmerman 
Hobby’s:                  
Voetbal  
Favoriete Auto:       
Geen voorkeur 
Muziek:                    
Van alles wat 
Hekel aan:                
Oneerlijkheid 
Geloof:                     
In eigen kunnen.  
Bewondering voor:  
Vrijwilligers en mijn vrouw 
Film:                         
Kijk niet zoveel films 
Tijdschriften:           
VI   
Drank:                     
Bier en Wijn of een colatje 
Eten:                        
Ik vind Japans eten heerlijk. Geen 
spruiten  

Vakantie:                
Warm land. Egypte - Turkije 
Opwindend:            
Eigenlijk weinig 
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Beste eigenschap:   
Recht voor z"n raap 
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Ongeduldig 
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Typisch Woubrugge:  
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Frank de Boer ( BVO )  
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Cor Buntsma:   
Verzorger 
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Baalt van een slecht veld. ik mag 
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Goede oefenwedstrijdregelaar 
Cees van Delft:  
Zit hoog en droog  
Erna v/d Meer:  
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Gerard Kamping:  
Wie??? Haha... doet zijn werk goed 
Commissie Seniorenvoetbal:  
Geen mening over 
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Score:   
Mooi clubblad 
Heb je nog een tip voor de VVW:  
Zorg dat het wij gevoel boven alles 
gaat. Als mensen op eigen titel 
dingen gaan doen krijg je wrijving. 
Zet de lijn door die is ingezet. Ik 
ben van mening dat dan vv 
Woubrugge een mooie toekomst 
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Tennissen in de zomer 
Vorig jaar heeft Tennisvereniging Woubrugge voor het eerst het zomerlidmaatschap 
geïntroduceerd.
  
Voor slechts € 25 kun je de 
maanden juli en augustus alle 
dagen van de week onbeperkt 
tennissen bij de tennisvereniging. 
Vanwege het succes van vorig jaar 
is ook de zomerbar op 
donderdagavond geprolongeerd. 

Dat betekent dat je na wat 
tennissen op ons zomerterras 
heerlijk met een sportief biertje van 
de zwoele zomeravonden kunt 
genieten. Opgeven kan via: 
ledenadministratie@tvwoubrugge.nl 
Wie weet wil je tennislid blijven. Tot 

en met 24 jaar kost een 
lidmaatschap slechts € 75.  
Misschien iets om met je team te 
doen? Jullie zijn van harte welkom! 
 
Laurens Cramer 
Namens bestuur T.V. Woubrugge
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Zaal 3 op z’n Houdiniaans 
In de vorige editie van de Score werd u al geïnformeerd over het spannende naderende einde 
van de competitie van de mannen van Zaal 3. Inmiddels is de competitie afgelopen en de 
felbegeerde 11e plaats is veiliggesteld! Lekker, nu is de verassing er gelijk van af. Maar u wist al 
lang dat de krachtmensen van Zaal 3 het van het einde van de competitie moesten hebben… 
 
Nee, het ging niet bepaald vanzelf 
dit seizoen. Zaal 3 begon een jaar 
of acht geleden in de 4e klasse en 
kwam drie jaar later (na twee 
kampioenschappen en een 
degradatie) weer in de 3e klasse 
terecht en dat bleek een mooie 
klasse voor dit team. Er werd 
regelmatig gewonnen, de 
tegenstanders waren over het 
algemeen gelijkwaardig en de sfeer 
zat er op een gemiddelde 
woensdagavond lekker in. Er 
werden schitterende doelpunten 
gemaakt, maar ook verschrikkelijke 
blunders en lief en leed werd met 
horeca-psychologe Ria gedeeld. 
Kortom, Zaal 3 zat uitstekend in de 
3e klasse. 
 
Hoe anders was dat het afgelopen 
seizoen. Na een traditioneel slechte 
seizoensstart volgde dit seizoen 
geen opmars. Sterker nog, er werd 
een recordaantal verliespartijen aan 
elkaar geregen. De ene wat 
onverdiender dan de andere, maar 

daar wordt niet naar gekeken bij de 
puntenverdeling. Van een 
zogenaamde negatieve spiraal was 
dus duidelijk sprake en dat waren 
de heren niet gewend. Het stomme 
van zo’n spiraal is dat er na een 
tijdje niets meer lijkt te lukken op 
het veld. Waar voorheen zo af en 
toe nog wel eens wat balletjes de 
kruising in vlogen, was het dit 
seizoen maar goed dat de zalen 
voorzien zijn van daken… 
 
Maar goed, zo’n seizoen heeft ieder 
team wel eens, dus extra hard 
trainen in de zomer en dan komt 
het komend seizoen weer helemaal 
goed, denkt u wellicht. Niets is 
minder waar helaas, want na jaren 
samen te hebben gespeeld, komt er 
een einde aan het tijdperk van Zaal 
3. Drie spelers hebben namelijk om 
uiteenlopende redenen aangegeven 
te stoppen met het achter een 
balletje aan rennen in de zaal. Zo 
gaat Bart z’n geraniums weer wat 
extra aandacht geven (geintje 

natuurlijk!), Sebas is gescout door 
v.v. Alphen en gaat daar z’n doel 
proberen schoon te houden en 
Ralph hangt z’n zaalschoenen 
eveneens aan de wilgen. Dan 
blijven er nog vier over en dat is 
toch net te weinig om door te 
kunnen. Maar geen nood, er wordt 
al druk onderhandeld met andere 
teams over eventuele transfers in 
de komende zomers. 
 
Maar eerst even uitrusten en 
bijkomen van een bijzonder 
seizoen. Ik wil mijn teamgenoten 
bedanken voor alle mooie seizoenen 
die we samen hebben gespeeld, ik 
had het voor geen goud willen 
missen! Komend jaar een nieuw 
team en wellicht het begin van een 
nieuw gezellig tijdperk. 
 
Liefs, 
 
Go-go gadget legg!

 

De avon(t/d)uren van Zaal 4 
Het gezelligheidsteam Zaal 5 heeft de afgelopen weken z’n uiterste best gedaan om het seizoen 
goed af te sluiten. In het veld ging dat niet altijd even goed, maar gelukkig werd de derde helft 
met regelmaat overtuigend gewonnen. Hieronder het verslag van speler Gerrit Buntsma. 
 
Heel vanzelfsprekend moesten we 
ballen in Ter Aar, dat snap je toch 
ook niet? Waren we maar niet 
gegaan… Door de wisselende 
resultaten staat de familiesfeer 
lichtelijk onder druk. Waar er eerst 
alleen maar ballonnen en slingers 
en danspasjes door de teamgeest 
zweefden, doemt er nu zo hier en 
daar een bommenwerper op met 
daarin clustergranaten (die toch 
echt verboden zijn).  
 
Ik dacht dat we alle sterke 
tegenstanders nu wel gehad 
hadden. Maar ja, dat zijn 
vooroordelen en aannames. Want 
dit was er weer eentje in de 

categorie ‘wie gooit de bidon het 
verst?’. Het liep niet. We liepen niet. 
Zij liepen wel. Een hele sterke 
tegenstander die het spelletje wel 
begreep en continu gas gaf bij een 
aanval. We hadden ook wel pech. 
Alle afvallende ballen kwamen bij 
hen in de voeten. Hadden ze een 
aanval, schoten ze ‘m (voor de 
blinden onder ons) strak in de 
voeten van een geheel vrijstaande 
aanvaller, die dan weer keer op 
keer toevallig vrij stond en ‘m met 
z’n wattenstaafje in het netje kon 
leggen. Frustrerend, en geen 
bijdrage voor de humor in de groep. 
 

Met 7-3 (3x Tommie!) achter met 
de rust kun je wel het gevoel 
hebben dat we nog kunnen winnen, 
maar het zat er gewoon niet in, wel 
pressen. Of toch maar niet? Wel 
drukken of toch maar afwachten of 
ie valt? Gaan we nu gas geven of 
gaan we een gatenkaas breien? 
Afstoffen of schuren? Prikken of 
zoenen? Krijten of dammen? 
Zaalvoetballen blijft een teamsport 
waarin menigeen niet beseft dat 
niets vanzelf gaat. Dat 
zaalvoetballen een teamsport is, 
waar routiniers die het spelletje zien 
en die de wil hebben om 
gegroepeerd bezig te zijn, het altijd 
zal winnen van een team van 
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eenlingen. Er zitten ontzettend veel 
mooie dingen in deze prachtige 
sport, maar we kunnen het niet 
alleen. Beleving, plezier, inzet, 
taken en verantwoordelijkheid 
nemen en verkeer van rechts niet 
automatisch voorrang verlenen, 
maken van zaalvoetbal een 
uitzonderlijk spel waar iedereen blij 
en tevreden van het veld kan 
afstappen. Voldaan en met het 
zweet tussen je oren. Of het loopt 
niet, en dan is er maar één 
remedie: zo snel mogelijk bestellen! 
En daar zijn we beter in dan in het 
spelletje zelf… Dán is er wél een 
groepsproces dat weet hoe je met 
elkaar heerlijk in de weer kan zijn, 
zonder zorgen. Iedereen draagt dan 
wél zijn steentje bij. De tijd vliegt 
ineens. Terwijl deze stil staat in de 
zaal. Wat hebben we toch een 
wonderbaarlijke groep. Die derde 
helft man… kicken! 
 
De volgende wedstrijd was tegen 
de Twelve Stars. Eigenlijk heten ze 
Seven stars, maar gezien de uitslag 
was dit wel toepasselijk. Ja, we 
zagen sterren. Mieke Telkamp 
kwam twaalf keer voorbij. We 
hadden het hele orkest uitgenodigd 
in Zoetermeer en overcompleet 
startten we vol goede moed tegen 
de nummer 2 van de 
wereldranglijst. Jongens wat 
konden die voetballen. Zelfs Emiel 
de dirigent kon geen potje breken. 
Maar wél scoren voor de eer. 
 
Met negen man konden we niet 
brengen wat we in gedachten 
zoveel jaren geleden nog konden 
doen. Nu zijn we klein duimpje en 
likkebaard heeft een hele grote 
hamer gekocht en een zak cement. 
Dáárom kunnen we gewoon niet 
harder lopen als nu, het is zijn 
schuld! Heeft niets te maken met 
ouder worden en blessures, tactiek 
of traagheid. Hè, hè, we zijn er 
achter. Als de wedstrijd afgelopen is 
slaat hij altijd met de hamer op de 
middenstip en dan weten we dat 

het afgelopen is. En kunnen we 
aanvallen! Nou, dat deden we. Tot 
in de late uurtjes. Een geweldige 
barvrouw die ons heel goedkoop liet 
winkelen deze avond, awerkelijk 
waar. Wat een feest! 
 
Dan maar tegen Rodizio. Wát een 
avond man! Een Haagse avond wel 
te verstaan. Tand op je scooter, is 
óók Haags. Het was Randy’s avond, 
hij scoorde, en niet zo’n klein beetje 
ook. Man, man, man, hij kreeg er 
géén genoeg van. Rodizio bleef 
maar komen, een steak hier, hier 
spies dáár, maakte Randy niet uit, 
lekker man. Ik kan ze hebben 
vanavond, die ene, das de beste 
man, die moet je in de gaten 
houden. Ik knipoog gewoon naar 
hem, heb hem helemaal in mijn 
zak. 
 
Het begon al op weg naar 
Scheveningen. Dr Dre reed, althans, 
deed een poging daartoe. De Fjord 
van Wim is niet de tank van André. 
Een aantal bouwjaren en 
technieken verder, was even 
wennen voor onze leidsman. Met 
horten en stoten (gordels om) 
gingen we op pad. En ja, we 
kwamen na een paar keer steken 
voor de juiste Qpark garage. Op 
naar het Braziliaanse bal. Barry, 
Neut, Kes, Dr Dre, Randy en Gerrit 
hadden de ballen gepoetst, de 
laatste game van het jaar. 
 
We startten in 1-3-2 opstelling, 
makkelijker voor de fotograaf. Na 
een opwarmrondje gingen we naar 
het veld waar alles klaar stond. We 
kwamen bekenden tegen, 
ingevlogen uit Rio de Janeiro. 
Maakte ons niet uit. We hadden een 
doel: scoren! Daar kon geen 
samba-danser tegenop. Het was 
gewoon gezellig, we voelden ons 
thuis daar. Ze bleven maar komen 
en wij lachten ze toe en namen 
alles aan, vooral Randy. Met zijn 
buitenkantje was het genieten, 
goed man! We hebben enorm 

gelachen daar, het was top! En je 
gelooft het niet, maar we hebben er 
zelfs nog zitten eten. 
 
Na afloop zochten we het thuishonk 
van de Buntsma’s op Bowling centre 
“de Geoliede bal”. Gastvrouw Betsy 
zag ‘m al komen, voorop, als Elvis 
in zijn beste dagen. Blousje op 
spanning, gouwe kraag, helemaal 
het mannetje. Hij kreeg een kegel 
met een sleutel eraan mee, zo 
eentje waar je het slot van een 
kasteel mee open maakt. En ja 
hoor, na enige minuten kwam 
Randy op, met lakschoentjes en een 
bal, daar wordt je gewoon verliefd 
op. Hij koesterde hem met zijn 
zakdoekje. 
Keer op keer wreef hij de tranen 
van zijn bal af, glom als een spiegel 
en góóien maar! 
 
Mooi man! Een glimmende Randy 
en een glimmende bal, druipend in 
de baby-olie. Via de polderbaan 
gooide hij de bal werkelijk naar het 
uiterste puntje ten zuidwesten van 
p2 met een curve naar links. 
Daar stonden negen pionnen al te 
wankelen van de stuit als de bal 
eraan kwam, genieten man! 
 
In de schaduw stond Dr Dre zijn 
opwarmrondjes te draaien met 
keurige 36-ers. Gooit gewoon effe 
146 punten bij elkaar. Ook Kes liep 
lekker warm, constante rondetijden, 
lekker in de top. Neut moest 
duidelijk wennen aan het hoge 
tempo. Na een paar ballen in de 
goot, verhip, YES, ook Tommy had 
een curve te pakken op de ge-
oliede baan, mooi man! Barry had 
zijn eigen stijl en skeelerde naar 
plek 2 met drie vingers in zijn bal, 
om ‘m warm te houden. 
 
Wat een avond! Top die Haagse 
humor! 
 
Gerrit

  

Oeps… 
De redactie van de Score zat met het hoofd al zomervakantie te vieren. De rubrieken 
‘Woubrugge coryfeeën’, ‘Kein geloel…’ en ‘Score geeft de bal aan…’ zijn hierdoor komen te 
vervallen. Volgend seizoen kunt u deze rubrieken gewoon weer in de Score vinden. 
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De bijdrage van Zaalsa 
De in Woubrugge wereldberoemde mannen van Zaalsa (die hun naam aan hun losse heupen 
danken) hebben er ook een spannend seizoen op zitten. Zij zaten in dezelfde competitie als 
Zaal 4 en dat leverde een hevige strijd op. Zaalsa trok uiteindelijk aan het langste eind en het 
enige dat zij nog konden uitbrengen voor de Score was: 
 

 
 

De Blauwe Zeelt vist erop los  
Het seizoen van de Blauwe Zeelt is alweer even bezig.  We hebben er 4 wedstrijden op zitten, 
meestal met redelijke vangsten met redelijk weer, maar er waren ook dieptepunten zoals op 16 
mei, waar de Zeelters met 15 man naar Cruqius togen, maar waar Elvis de Graaff de enige was 
die een visje wist te verschalken, de anderen vingen niets, en zaten te kleumen in de 
miezerregen met een stevige zijwind. 
 
Een echte bikkel blijft dan zitten en 
proberen, anderen denken dan: we 
vangen niets, zien geen beet, wij 
kunnen onze tijd beter besteden. 
Komende tijd krijgen we hopelijk 
weer het betere weer, er staan een 
heel aantal bootwedstrijden op 
paddegat/Wijde Aa en Brasem op 
het programma, wij hebben er zin 
in. 
 
Open zomeravond-Wedstrijden 
Ook dit jaar hebben we weer een 3-
tal zomeravond-wedstrijden 
georganiseerd. 

Woensdagavond 27 mei in de 
Woudwetering 
Woensdagavond 3 juni aan de 
Leidsche Vaart 
Woensdagavond 10 juni aan de 
drecht 
 
Deze wedstrijden zijn voor iedereen 
toegankelijk, dus heeft u zin om 
een keer mee te gaan vissen, 
schroom niet, ga gezellig mee!. 
Vertrek 18:00 vanaf de 
parkeerplaats bij de VVW 
Einde wedstrijd: 21:30 
 

Bestuurlijke perikelen 
 
Sinds onze ledenvergadering van 
maart zijn we als vereniging een 
soort van "onthoofd". Voorzitter 
Henk Windhorst hing zijn hamer 
aan de wilgen na meer dan 10 jaar 
voorzitterschap vond hij het 
welletjes. 
Henk, hartelijk bedankt voor de vele 
jaren trouwe dienst, we zullen je 
node missen als voorzitter. De 
tomeloze manier waarop je 
probeerde ons in het gareel te 
houden en je vooruit denkend 
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Komende tijd krijgen we hopelijk 
weer het betere weer, er staan een 
heel aantal bootwedstrijden op 
paddegat/Wijde Aa en Brasem op 
het programma, wij hebben er zin 
in. 
 
Open zomeravond-Wedstrijden 
Ook dit jaar hebben we weer een 3-
tal zomeravond-wedstrijden 
georganiseerd. 

Woensdagavond 27 mei in de 
Woudwetering 
Woensdagavond 3 juni aan de 
Leidsche Vaart 
Woensdagavond 10 juni aan de 
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Deze wedstrijden zijn voor iedereen 
toegankelijk, dus heeft u zin om 
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schroom niet, ga gezellig mee!. 
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Bestuurlijke perikelen 
 
Sinds onze ledenvergadering van 
maart zijn we als vereniging een 
soort van "onthoofd". Voorzitter 
Henk Windhorst hing zijn hamer 
aan de wilgen na meer dan 10 jaar 
voorzitterschap vond hij het 
welletjes. 
Henk, hartelijk bedankt voor de vele 
jaren trouwe dienst, we zullen je 
node missen als voorzitter. De 
tomeloze manier waarop je 
probeerde ons in het gareel te 
houden en je vooruit denkend 
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vermogen.. , gelukkig blijf je 
voorlopig gewoon mee-vissen, en 
ons als bestuur van de nodige 
adviezen voorzien. 
 
Ook Dirk Wittebol vond het 
welletjes geweest. Dirk, ook jij 
bedankt voor je diensten, je was 
nooit te beroerd om stad en land af 
te fietsen om allerlei mailings rond 
te brengen en was altijd op de 

hoogte van het wel/wee van onze 
leden. Het duurt nog even tot de 
volgende ledenvergadering, daar 
zullen wij op passende manier 
afscheid van jullie beiden nemen. 
 
Dit betekent wel dat het bestuur nu 
bestaat uit een secretaris, 
penningmeester en een 
wedstrijdsecretaris, waarvan de 
secretaris/penningmeester in 

principe ook aan hun laatste jaar 
bezig zijn. Wij hopen dan ook van 
harte dat er leden zullen opstaan 
die ons willen versterken..... 
 
Johan Hoogendoorn 
Secretaris Blauwe Zeelt. 
Voor meer info over meevissen: 
0653403765 
johan@beethere.nl

 
 

Notulen Algemene 
Ledenvergadering 18-11-2014 
 
1. Opening 
Voorzitter Hans Boer opent de 
vergadering om 20.00 uur en heet 
iedereen welkom. Robin Koetsier 
heeft zich afgemeld. 
2. Ingekomen en uitgaande 
stukken 
Er zijn geen ingekomen en 
uitgaande stukken t.b.v. deze 
vergadering. 
3. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 16 juni 
& 16 juli 2014 
De notulen van de Algemene 
Ledenvergaderingen van 16 juni en 
16 juli 2014 worden, met 
inachtneming van tekstuele 
wijzigingen, vastgesteld. N.a.v. de 
notulen worden enkele 
opmerkingen geplaatst: 
 

- Het aantal schorsingen bij 
de jeugdafdeling neemt af. 
Waar de vereniging in de 
tweede seizoenhelft van 
vorig seizoen tien 
jeugdspelers heeft moeten 
schorsen, zijn er in de 
eerste seizoenshelft van het 
huidige seizoen vier 
jeugdspelers geschorst 
geweest. 

- Er zijn meerdere providers 
aangesloten op de 
zendmast. De gemeente 
ontvangt echter maar van 
één partij inkomsten 
waardoor ook de vereniging 
enkel voor het gebruik van 
deze partij een vergoeding 
ontvangt. De gemeente is 
in onderhandeling met deze 

partij over een nieuwe 
overeenkomst per 1 januari 
2015, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met site 
sharing. De vergoeding 
voor de vereniging zal 
vervolgens opnieuw tegen 
het licht worden gehouden.   

 
4. Financieel verslag seizoen 
2013-2014 
De resultatenrekening van het 
seizoen 2013-2014 en de balans per 
30 juni 2014 worden aan de 
vergadering ter beschikking gesteld. 
Penningmeester Edward van Dijk 
geeft een toelichting. 
 
Het seizoen is afgesloten met een 
negatief resultaat van € 4.869. Dit 
resultaat komt vooral voort uit 
lagere inkomsten vanuit sponsoring, 
baromzet en oud papier. Door de 
lagere baromzet is er anderzijds ook 
minder ingekocht waardoor de 
afdeling kantine aan de lastenkant 
ook lager uitvalt dan de begroting. 
Op de instandhoudingkosten is 
afgelopen seizoen bespaard. 
Doordat extra is ingezet op de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
technisch beleid zijn de kosten voor 
de afdeling voetbal hoger 
uitgevallen dan was begroot. 
 
Het resultaat over het seizoen 
2013-2014 is op de balans verwerkt 
in de algemene reserve van het 
eigen vermogen. Aan de activakant 
is nog een kleine post voor het 
gebruik van de sporthal 
opgenomen. Deze vervalt medio 

2016. De vorderingen zijn ten 
opzichte van voorgaand seizoen 
afgenomen doordat veel aandacht 
is besteed aan het tijdig ontvangen 
van contributies en sponsorgelden. 
Aan de passivazijde zijn de 
kortlopende schulden fors 
afgenomen. 
 
5. Verslag van de 
kascontrolecommissie 
Evert van der Horst brengt namens 
de kascontrolecommissie verslag 
uit. Evert van der Horst en Hans 
van der Neut hebben namens de 
commissie de rekening en 
verantwoording van het bestuur 
over het seizoen 2013-2014 
onderzocht en zijn van mening dat 
de stukken een getrouw beeld 
geven van het resultaat over 2014 
en de financiële situatie van de 
vereniging. De commissie adviseert 
de ALV decharge te verlenen aan 
het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid over het seizoen 
2013-2014. De ALV gaat hiermee 
akkoord. 
 
6. Verkiezing nieuw lid van de 
kascontrolecommissie 
Evert van der Horst treedt af als lid 
van de kascontrolecommissie. Bob 
van de Geijn stelt zich beschikbaar 
en wordt benoemd als lid van de 
commissie, die verder bestaat uit 
Hans van der Neut en Daan Petri. 
 
7. Begroting 2014-2015 
Penningmeester Edward van Dijk 
geeft een toelichting op de 
begroting van het seizoen 2014-
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2015. De begroting is grotendeels 
gebaseerd op de resultaten van 
afgelopen jaar. Wel wordt er 
verwacht dat de inkomsten vanuit 
de baromzet en sponsoring weer 
toe gaan nemen. Aan de lastenkant 
stijgen de kosten bij de afdeling 
voetbal als het gevolg van een 
naheffing en een toename van de 
afdrachten aan de KNVB. De 
begroting 2014-2015 wordt 
vastgesteld. 
 
8. Mededelingen van de diverse 
commissies 
Seniorencommissie 
Ruben van Dijk meldt dat er dit 
seizoen één seniorenteam minder is 
dan vorig jaar. Momenteel is enkel 
het 4e elftal nog actief in de beker. 
De resultaten in de reguliere 
competities variëren. Over het 
algemeen zijn er genoeg spelers en 
worden reservespelers niet of 
nauwelijks ingezet. 25 november 
staat een scheidsrechtersoverleg 
gepland. Het eerstvolgende 
aanvoerderoverleg vindt 27 
november plaats.   
 
Technische commissie 
Bij afwezigheid van leden van de 
Technische commissie doet Hans 
Boer verslag. De komende periode 
staat in het teken van het evalueren 
van het ingezette beleid het 
opmaken van de balans. Op basis 
van de bevindingen zal getracht 
worden het beleid scherper te 
formuleren. Op het gebied van het 
trainen en begeleiden van de 
keepers zijn inmiddels 
verbetervoorstellen gedaan. 
 
Score 
De redactie geeft aan dat de kopij 
behoorlijk is toegenomen, onder 
andere door de introductie van een 
aantal nieuwe rubrieken. De leden 
zijn erg enthousiast over het 
clubblad.  
 
Bar 
Michel Wolvers doet verslag 
namens de barcommissie. Dit 
seizoen is een aantal initiatieven 
genomen om de opkomst in de 
kantine te stimuleren. Zo heeft 
afgelopen zaterdag ‘opa en oma 
dag’ plaatsgevonden en is het elke 
laatste donderdag van de maand 
‘Thirsty Thursday’ in de kantine. 

Aangaande de barbezetting blijven 
versterkingen voor de vroege 
middagdiensten op zaterdag 
gewenst. De baromzet lijkt ten 
opzichte van vorig seizoen weer toe 
te nemen. In de winterstop zijn alle 
oefenwedstrijden van het 1e en 2e 
elftal en de dames thuiswedstrijden, 
hetgeen hopelijk ook weer een 
positief effect heeft. Tevens zijn de 
onderhandelingen met Heineken 
over een nieuwe overeenkomst in 
vergevorderd stadium waarmee een 
inkoopvoordeel te behalen is. 
 
F-side 
Jeffrey Buntsma meldt dat de 
facturen voor het lidmaatschap in 
oktober zijn verstuurd. Voor het 70-
jarig bestaan wordt een ideeënbus 
geplaatst. Mogelijk wordt er een 
jubileumcommissie in het leven 
geroepen. Het Mini Piraten Festijn 
in oktober was erg succesvol. Het 
jaarlijkse evenement in maart/april 
is geschrapt. In de planning is het 
voetbalgala wat naar voren gehaald 
naar de laatste speelronde van het 
1e elftal. I.s.m. de 
sponsorcommissie zullen de 
sponsoren worden benaderd voor 
de Nieuwjaarsborrel. Ook is er 
samenwerking met deze commissie 
gestart met het verkopen van VV 
Woubrugge shawls. 
 
PR en Sponsorcommissie 
De commissie bestaat uit Marja 
Dijkshoorn, Jeroen van der Vliet en 
Gerben Schouten. Laatstgenoemde 
doet verslag. Floritech en Keuken 
Solutions zijn het 2e elftal gaan 
sponsoren. Zorba de Griek is de 
nieuwe sponsor van het 3e elftal. De 
overeenkomsten met Van Rooijen, 
Bruijnes en Snoopy zijn verlengd. 
Voor het 4e elftal ontbreekt nog een 
sponsor. De sponsoring van de 
jeugdelftallen is stabiel. Aan het 
eind van het seizoen loopt wel een 
aantal contracten af. R. Jansen 
Betonboringen is het 1e zaalteam 
gaan sponsoren en AutoCrew het 6e 
zaalteam. Er is ook aantal nieuwe 
sponsorborden geplaatst. In de 
Score is een aantal sponsors 
weggevallen. Deze zijn echter wel 
weer opgevuld met nieuwe 
adverteerders. De sponsors op de 
website dienen nog geactualiseerd 
te worden. Toekomstig zal meer 
aandacht worden gaan besteed aan 

sponsoring via de website. De 
mogelijkheden hiertoe moeten 
worden bekeken. Daan Petri geeft 
aan hierbij te willen ondersteunen. 
Evert van der Horst oppert het idee 
om een actie met voetbalplaatjes te 
starten. Wellicht is samenwerking 
met de Spar hierin mogelijk. Arie 
Vrolijk brengt het idee naar voren 
om Vink + Veenman te betrekken 
bij het 70-jarig bestaan i.v.m. hun 
eigen jubileum. 
Onderhoud 
André Vrolijk meldt dat het 
onderhoud van de velden naar 
behoren verloopt. Recent is zand 
gestrooid op de velden. Dit, in 
combinatie met het beluchten, is 
noodzakelijk om de toplaag te 
beschermen. Het scorebord is 
momenteel defect. Het defect wordt 
onderzocht door een specialist. 
Eerdere pogingen het bord te 
repareren zijn niet gelukt.  
Jeugd 
Aad van der Linde geeft aan dat 
eind vorig seizoen is gestart met de 
teamindelingen en 
informatieavonden. De jeugdteams 
zijn goed gevuld. Het 250e jeugdlid 
is verwelkomd en inmiddels zijn er 
al 270 jeugdleden. Ten opzichte van 
de start van het seizoen zijn er door 
de groei een extra F-team en een 
extra E-team opgericht. De training 
van de Ukken is verplaatst van de 
woensdag naar de zaterdag. De 
opkomst is hierdoor beter. Recent is 
een penaltytoernooi voor de jeugd 
georganiseerd. Het initiatief is goed 
ontvangen. Toekomstig zou hierbij 
wel meer aandacht aan de 
communicatie besteed moeten 
worden.    
De vereniging kan binnen de 
huidige capaciteit niet veel verder 
meer groeien. Groei is ook geen 
doel op zich. Bij de hoogste 
leeftijdcategorieën wordt dit wel 
wenselijk geacht. De verschillen zijn 
hier momenteel te groot en een 
goede aansluiting naar de senioren 
ontbreekt. Doel bij deze categorie is 
om de terugloop te verminderen en 
de kwaliteit en spelvreugde te 
verbeteren. In het algemeen is het 
doel bij de jeugdafdeling de 
kwaliteit te verbeteren, ondermeer 
door het opleiden van eigen 
trainers. Een aantal trainers heeft 
zich aangemeld voor een cursus van 
de KNVB. Het minimum vereiste 



 12 

2015. De begroting is grotendeels 
gebaseerd op de resultaten van 
afgelopen jaar. Wel wordt er 
verwacht dat de inkomsten vanuit 
de baromzet en sponsoring weer 
toe gaan nemen. Aan de lastenkant 
stijgen de kosten bij de afdeling 
voetbal als het gevolg van een 
naheffing en een toename van de 
afdrachten aan de KNVB. De 
begroting 2014-2015 wordt 
vastgesteld. 
 
8. Mededelingen van de diverse 
commissies 
Seniorencommissie 
Ruben van Dijk meldt dat er dit 
seizoen één seniorenteam minder is 
dan vorig jaar. Momenteel is enkel 
het 4e elftal nog actief in de beker. 
De resultaten in de reguliere 
competities variëren. Over het 
algemeen zijn er genoeg spelers en 
worden reservespelers niet of 
nauwelijks ingezet. 25 november 
staat een scheidsrechtersoverleg 
gepland. Het eerstvolgende 
aanvoerderoverleg vindt 27 
november plaats.   
 
Technische commissie 
Bij afwezigheid van leden van de 
Technische commissie doet Hans 
Boer verslag. De komende periode 
staat in het teken van het evalueren 
van het ingezette beleid het 
opmaken van de balans. Op basis 
van de bevindingen zal getracht 
worden het beleid scherper te 
formuleren. Op het gebied van het 
trainen en begeleiden van de 
keepers zijn inmiddels 
verbetervoorstellen gedaan. 
 
Score 
De redactie geeft aan dat de kopij 
behoorlijk is toegenomen, onder 
andere door de introductie van een 
aantal nieuwe rubrieken. De leden 
zijn erg enthousiast over het 
clubblad.  
 
Bar 
Michel Wolvers doet verslag 
namens de barcommissie. Dit 
seizoen is een aantal initiatieven 
genomen om de opkomst in de 
kantine te stimuleren. Zo heeft 
afgelopen zaterdag ‘opa en oma 
dag’ plaatsgevonden en is het elke 
laatste donderdag van de maand 
‘Thirsty Thursday’ in de kantine. 

Aangaande de barbezetting blijven 
versterkingen voor de vroege 
middagdiensten op zaterdag 
gewenst. De baromzet lijkt ten 
opzichte van vorig seizoen weer toe 
te nemen. In de winterstop zijn alle 
oefenwedstrijden van het 1e en 2e 
elftal en de dames thuiswedstrijden, 
hetgeen hopelijk ook weer een 
positief effect heeft. Tevens zijn de 
onderhandelingen met Heineken 
over een nieuwe overeenkomst in 
vergevorderd stadium waarmee een 
inkoopvoordeel te behalen is. 
 
F-side 
Jeffrey Buntsma meldt dat de 
facturen voor het lidmaatschap in 
oktober zijn verstuurd. Voor het 70-
jarig bestaan wordt een ideeënbus 
geplaatst. Mogelijk wordt er een 
jubileumcommissie in het leven 
geroepen. Het Mini Piraten Festijn 
in oktober was erg succesvol. Het 
jaarlijkse evenement in maart/april 
is geschrapt. In de planning is het 
voetbalgala wat naar voren gehaald 
naar de laatste speelronde van het 
1e elftal. I.s.m. de 
sponsorcommissie zullen de 
sponsoren worden benaderd voor 
de Nieuwjaarsborrel. Ook is er 
samenwerking met deze commissie 
gestart met het verkopen van VV 
Woubrugge shawls. 
 
PR en Sponsorcommissie 
De commissie bestaat uit Marja 
Dijkshoorn, Jeroen van der Vliet en 
Gerben Schouten. Laatstgenoemde 
doet verslag. Floritech en Keuken 
Solutions zijn het 2e elftal gaan 
sponsoren. Zorba de Griek is de 
nieuwe sponsor van het 3e elftal. De 
overeenkomsten met Van Rooijen, 
Bruijnes en Snoopy zijn verlengd. 
Voor het 4e elftal ontbreekt nog een 
sponsor. De sponsoring van de 
jeugdelftallen is stabiel. Aan het 
eind van het seizoen loopt wel een 
aantal contracten af. R. Jansen 
Betonboringen is het 1e zaalteam 
gaan sponsoren en AutoCrew het 6e 
zaalteam. Er is ook aantal nieuwe 
sponsorborden geplaatst. In de 
Score is een aantal sponsors 
weggevallen. Deze zijn echter wel 
weer opgevuld met nieuwe 
adverteerders. De sponsors op de 
website dienen nog geactualiseerd 
te worden. Toekomstig zal meer 
aandacht worden gaan besteed aan 

sponsoring via de website. De 
mogelijkheden hiertoe moeten 
worden bekeken. Daan Petri geeft 
aan hierbij te willen ondersteunen. 
Evert van der Horst oppert het idee 
om een actie met voetbalplaatjes te 
starten. Wellicht is samenwerking 
met de Spar hierin mogelijk. Arie 
Vrolijk brengt het idee naar voren 
om Vink + Veenman te betrekken 
bij het 70-jarig bestaan i.v.m. hun 
eigen jubileum. 
Onderhoud 
André Vrolijk meldt dat het 
onderhoud van de velden naar 
behoren verloopt. Recent is zand 
gestrooid op de velden. Dit, in 
combinatie met het beluchten, is 
noodzakelijk om de toplaag te 
beschermen. Het scorebord is 
momenteel defect. Het defect wordt 
onderzocht door een specialist. 
Eerdere pogingen het bord te 
repareren zijn niet gelukt.  
Jeugd 
Aad van der Linde geeft aan dat 
eind vorig seizoen is gestart met de 
teamindelingen en 
informatieavonden. De jeugdteams 
zijn goed gevuld. Het 250e jeugdlid 
is verwelkomd en inmiddels zijn er 
al 270 jeugdleden. Ten opzichte van 
de start van het seizoen zijn er door 
de groei een extra F-team en een 
extra E-team opgericht. De training 
van de Ukken is verplaatst van de 
woensdag naar de zaterdag. De 
opkomst is hierdoor beter. Recent is 
een penaltytoernooi voor de jeugd 
georganiseerd. Het initiatief is goed 
ontvangen. Toekomstig zou hierbij 
wel meer aandacht aan de 
communicatie besteed moeten 
worden.    
De vereniging kan binnen de 
huidige capaciteit niet veel verder 
meer groeien. Groei is ook geen 
doel op zich. Bij de hoogste 
leeftijdcategorieën wordt dit wel 
wenselijk geacht. De verschillen zijn 
hier momenteel te groot en een 
goede aansluiting naar de senioren 
ontbreekt. Doel bij deze categorie is 
om de terugloop te verminderen en 
de kwaliteit en spelvreugde te 
verbeteren. In het algemeen is het 
doel bij de jeugdafdeling de 
kwaliteit te verbeteren, ondermeer 
door het opleiden van eigen 
trainers. Een aantal trainers heeft 
zich aangemeld voor een cursus van 
de KNVB. Het minimum vereiste 
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aantal aanmeldingen is echter nog 
niet bereikt waardoor de cursus nog 
niet is gestart.  
 
Aad brengt de dit seizoen door de 
KNVB gehanteerde straffen onder 
de aandacht. Deze zijn hoger dan 
gebruikelijk en worden in sommige 
situaties buitenproportioneel 
geacht. Het bestuur is voornemens 
de Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) te introduceren in de 
vereniging. Van vrijwilligers die 
werken met jeugdigen zal worden 
gevraagd een VOG aan te leveren, 
als verklaring waaruit blijkt dat het 
gedrag uit het verleden van een 
persoon geen bezwaar oplevert 
voor het uitoefenen van de functie. 
Met de introductie van de VOG 
wordt een veiliger klimaat bij de 
vereniging beoogd. De VOG is gratis 
voor vrijwilligers van 
sportorganisaties. 
Zaal    
Aad van der Linde meldt dat dit 
seizoen met negen teams in de zaal 
is gestart. De zaalfaciliteiten en 
relatief lage contributies maken het 
zaalvoetbal bij de vereniging 
aantrekkelijk voor buitenstaanders. 
Jaarlijks zijn er daardoor nieuwe 
aanvragen. De aanvragen worden 
echter kritisch bekeken. Ook hier is 
groei geen doel op zich.  
9. Rondvraag 

- Arie Vrolijk oppert om de 
verwerking van het oud papier via 
lokale advertenties extra onder de 
aandacht te brengen zodat 
bijvoorbeeld ook nieuwkomers 
hiervan op de hoogte zijn. 
Daarnaast meldt Arie dat de ING 
met een nieuwe ronde is gestart 
voor sponsorschappen met 
amateurverenigingen. Wellicht biedt 
dit mogelijkheden. Tot slot spreekt 
Arie zijn waardering uit voor de 
inzet van het bestuur. 
- Eldert van Luling meldt dat de 
politie op het schoolplein controleert 
op hangjeugd. Wellicht kan de 
samenwerking met de politie 
gezocht worden aangaande het 
ongewenste betreden van de velden 
wanneer het complex gesloten is. 
- Cees Wijhenke vraagt aandacht 
voor de organisatie van het Henny 
van den Berg toernooi. Eldert stopt 
na negen jaar met de organisatie 
hiervan. Er wordt gezocht naar 
iemand die de organisatie op zich 
wil nemen. Inmiddels is dit ook 
gecommuniceerd via de website en 
de Score. 
- Hans van der Neut vraagt naar de 
stand van zaken aangaande de 
kleedkamercapaciteit en het 
materialenhok. Hans Boer meldt dat 
diverse mogelijkheden met een 
bouwcommissie zijn besproken, 
waaronder nieuwbouw en het 
plaatsen van portocabins. De 

financiële haalbaarheid van de 
scenario’s moet worden getoetst. 
Via het clubblad zullen de leden op 
de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen. 
- André Vrolijk vraagt naar de 
redenen voor het verwijderen van 
vriezers en koelkasten. Hans Boer 
geeft aan dat kritisch wordt 
gekeken naar de benodigde 
capaciteit en het energieverbruik. In 
verband met overcapaciteit is een 
aantal vriezers en koelkasten 
afgevoerd. Gerben Schouten vult 
aan en vermeldt dat de vereniging 
is overgestapt naar een andere 
energieleverancier. De verwachting 
is dat hiermee kosten worden 
bespaard. 
- Fred van der Weiden vraagt hoe 
het innen van de contributies is 
verlopen. Ruben en Aad geven aan 
dat het proces goed is verlopen en 
er een verbetering is ten opzichte 
van vorig seizoen. 
- Jeanette Dijkshoorn brengt de 
Grote Clubactie onder de aandacht. 
Deze is dit jaar erg succesvol 
geweest. De opbrengst hiervan is 
hoger dan die van voorgaand jaar.       
 10. Sluiting 
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de 
vergadering en wordt namens de 
vereniging aan de leden het 
gebruikelijke drankje aangeboden. 
 

De winnaars van het Voetbalgala  
Zaterdag 9 mei was het weer zover. Na een spectaculaire gewonnen wedstrijd met veel 
doelpunten van VVW 1 was het tijd voor het jaarlijkse Voetbalgala. De F-Side had besloten dat 
het weer een echt gala moest worden en daar werd door vele uitstekend geklede mensen 
gehoor aan gegeven. Bij een gala hoort natuurlijk ook mooie muziek en daar zorgde zanger-
gitarist Jessine dit keer voor.  
 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werden tussendoor de 
volgende winnaars bekend 
gemaakt: 
 
Selectie: Sven Tourné 
 
B-Selectie: Peter v/d Neut 
 
Dames: Cindy van Schagen 
 
Zaal: Daan Petri 
 

Allen nogmaals van harte 
gefeliciteerd! 
 
De F-Side wil iedereen bedanken 
voor deze gezellige editie van het 
Voetbalgala. 
 
Gezelligheid kent geen tijd 
Dat het zo gezellig was bleek wel 
aan het aantal mensen dat tot het 
einde in de kantine is gebleven en 
daar zijn wij als F-Side natuurlijk 
heel blij mee. Door de nieuwe opzet 
van het Voetbalgala (direct na de 

laatste competitiewedstrijd van 
VVW 1 i.p.v. een aparte avond in 
juni) was het lastig in te schatten 
welke eindtijd er aangehouden 
moest worden. Er is gekozen voor 
een bepaald tijdstip en achteraf 
gezien had dit misschien later 
moeten zijn. Wij zullen dit 
meenemen in de evaluatie van het 
feest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De F-Side
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Agenda ALV 
Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 15-06-2015 om 20.00 uur 
 
1)  Opening door de voorzitter; 
 
2)  Ingekomen en uitgaande stukken; 
 
3)  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18-11-2014; 
 
4)  Concept begroting 2015-2016; 
 
5)  Mededelingen van de diverse commissies;  
 
6)  Bestuursverkiezing; 
  
  - Aftredend en niet herkiesbaar:  

               - Stan Verwoerd Secretaris 
   
 
 - Toetredend: 
  - Robin Koetsier  Secretaris 
  - André Köster  Algemeen Bestuurslid 
  - Fred van der Meer Algemeen Bestuurslid 

 
7)  Rondvraag; 
 
8)  Sluiting.

 

Trainers restgroep bedankt (en 
gezocht) 
Op donderdag 21 mei stond de laatste training van de restgroep op het programma. 
Onder de bezielende leiding van trainers Hans Beck en Danny Schijf mochten de seniorenleden 
van onze club zich voor de laatste keer in het seizoen 2014/ 2015 in het zweet werken. 
 
Het was tevens de laatste keer dat 
Hans Beck en Danny Schijf de 
restgroep trainden. Na een 
jarenlange inspanning op de 
donderdagavond hebben beidden 
aangegeven dat het volgend 
seizoen weer eens tijd is voor een 
ander gezicht voor de groep. Danny 
Schijf heeft het al met al vijf jaar 
gedaan, hij is begonnen met het 
assisteren tijdens de trainingen toen 
Jan Verhoef nog het vaste gezicht 
voor de groep was. 
Nadat Jan Verhoef gestopt was is 
het stokje overgenomen door Hans 
Beck. Dit was drie jaar geleden en 
Hans heeft de afgelopen drie jaar 

met veel plezier voor de groep 
gestaan. 
Daarom wil de vereniging Hans en 
Danny bedanken voor hun tomeloze 
inzet elke donderdagavond op de 
club. HANS EN DANNY, BEDANKT. 
 
En zoals altijd als er iets of iemand 
met een functie stopt zal er ook een 
opvolger moeten komen. De 
restgroep op de donderdagavond is 
natuurlijk een hele gezellige groep 
om te trainen. Een vaste club kerels 
die elke week weer op het veld bij 
elkaar komen. Aankomend seizoen 
komt er een extra veteranenteam 
bij wat waarschijnlijk een nog 

hogere trainingsopkomst zal 
betekenen. Een uitdagende functie 
die nog ingevuld moet worden. 
Daarom vraag ik via deze weg of 
geïnteresseerde voor de functie van 
trainer voor de restgroep zich willen 
melden op 
sencommissie@gmail.com  
Het kan een enkele trainer zijn 
maar een groepje trainers die 
wekelijks rouleert behoort natuurlijk 
ook tot de mogelijkheden. 
 
Sportieve groet, 
 
de Seniorencommissie
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Redactioneel commentaar 
De voetbal is door de kerk: De laatste score met Robin Koetsier als eindredacteur 
ligt nu bij u voor uw neus. Robin is de laatste jaren de drijvende kracht geweest 
achter u favoriete voetbalblad, maar stopt er na deze editie mee. 
 
Het heeft al in een eerdere Score 
gestaan, Robin neemt vanaf 
volgend jaar het stokje van Stan 
over als secretaris van het bestuur 
van VVW. Omdat Robin graag wel 
eens wat anders met zijn tijd doet 
en zijn bed niet in de kantine wil 
neerzetten heeft Robin besloten om 
zijn werkzaamheden als redacteur 
te beëindigen. 
 

Als mederedacteuren hebben wij er 
alles aan gedaan, om deze ramp te 
voorkomen. We hebben 
aangeboden om zijn bed iedere dag 
op te maken en te verschonen, elke 
zaterdag gratis bier te verzorgen en 
je om te kopen. Maar, helaas heeft 
Robin toch besloten te stoppen. 
 
Bij dezen willen wij jou bedanken, 
voor alle leuke zondagen die wij op 

de club hebben besteed en de 
daarbij komende tomeloze inzet en 
hart voor de zaak. Daarom hierbij 
alvast, de aankondiging voor het 
eerste nummer van het seizoen 
2015/2016. Waar de vaste rubriek 
de Score geeft de bal aan zijn 
rentree zal maken met in de 
hoofdrol: Robin Koetsier.  
 
Groet, de Redactie

 

Het 10e Henny van den 
Bergtoernooi 
Het is nog niet zeker of op zaterdag 22 augustus achttien zeventallen acte de présence zullen geven op 
het alweer 10e Henny van den Berg toernooi. Dit toernooi dient als herinnering aan de plotseling op 26 
september 2005 overleden fantastische voorzitter Henny van den Berg. 
 
Na de teleurstelling van het laatste 
toernooi, toen op het allerlaatste 
ogenblik zes teams afzegden c.q. 
wegbleven en Eldert van Lüling de 
toernooicommissie verliet, besloot 
de commissie het aantal teams te 
beperken tot twaalf. Uiteindelijk  is 
het gelukt een vervanger te vinden 
voor Eldert in de persoon van Hans 
Grandia, die een gedeelte van de 
taken van Eldert heeft 
overgenomen.  
 
Momenteel hebben vijftien teams 
toegezegd aanwezig te zullen zijn:  
Alkmania, Alphense Boys, ARC, 
Bernardus, Bodegraven, HSV’69, 
Kickers ’69, Koudekerk, Lugdunum, 
MMO, RCL, Siveo, Woubrugge 1, 
Woubrugge 2, Zandvoort. Verder 
zijn er nog contacten met FC 
Aalsmeer, DSO, FC Hilversum, SV 
Hoofddorp, Ilpendam, 
Legmeervogels, Purmersteijn, 
ROAC, vv Zaandijk en Zoetermeer. 
Om te pogen de teleurstelling van 
2014 te vermijden, zal de 
commissie voor de zomervakantie 
en ongeveer twee weken voor het 
toernooi een belletje plegen met de 

contactpersonen van de betreffende 
teams.  
 
Jan Kranenburg heeft de 
scheidsrechtersorganisatie al rond. 
De volgende scheidsrechters zullen 
het toernooi leiden: Theo 
Rossenberg, Giel Schildmeijer, 
Frank Dreef, Tico Verwoerd, Hans 
Steenbergen, Ton Steenbergen, 
Peter van `t Lith, Albert Kamping, 
Nico Groen in`t Wout, Ruud 
Augustien, Ruud Pieterse en Bertus 
Rietveld. De toernooicommissie, 
bestaande uit Sylvia Hinderks, 
Ruben van Dijk, Hans Grandia, Mark 
de Vlaming en Cees Wijhenke, is al 
ver gevorderd met de organisatie. 
Het toernooi wordt afgesloten met 
gezellige muziek. 
 
Enkele gedeelten uit het 
wedstrijdboekje 
Welkom op het sportpark van vv 
Woubrugge voor het Henny van 
den Berg toernooi. Het toernooi dat 
nu al reeds voor de 10e maal 
georganiseerd wordt aan het begin 
van het seizoen en ook dit jaar een 
mooi deelnemersveld kent. In dit 
boekje vindt u het wedstrijdschema, 

de spelregels en overige relevante 
informatie voor een goed en 
gezellig verloop van dit toernooi. 
Voor de spelers die aan dit toernooi 
deelnemen, geldt in principe een 
leeftijdsgrens van 40+, maar het is 
toegestaan om per team twee 
veteranen van 35+ op te stellen. 
Uiteraard verwachten wij wel dat 
hun spel aanmerkelijk beneden het 
niveau van “vedette” ligt. Alle teams 
worden verzocht om uiterlijk 9:15 
uur aanwezig te zijn. De aanvang 
van de eerste wedstrijd is om 9:30 
uur. We kunnen genieten van 
teams die gedrevenheid in hun spel 
leggen op weg naar de titel. Des te 
meer als dit ook op een sportieve 
wijze gebeurt. Geef hier acht aan 
zodat iedereen ongeschonden het 
vervolg van het voetbalseizoen 
(actief) kan meemaken. 
Gezelligheid staat bij de start van 
het seizoen wel voorop. Mocht er 
aanleiding zijn voor een vraag of 
opmerking, laat het even weten. 
Rest ons om alle teams veel succes 
en natuurlijk veel plezier toe te 
wensen. Prijsuitreiking om ca. 14.30 
uur. 
 

 



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
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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
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Algemene informatie
Dit  toernooi wordt gestart met zes 
poules van elk drie verenigingen. 
Elk team speelt in deze voorronde 
twee wedstrijden. Een team bestaat 
uit zeven veldspelers. Het speelveld 
is een half voetbalveld. De speeltijd 
per wedstrijd is twee keer 12,5 
minuten, inclusief wisselen. Tussen 
de wedstrijden is er 10 minuten tijd 
voor teamwisselingen. Na deze 

voorronde wordt er gekeken welk 
team eerste is geworden in zijn 
poule, wie tweede en welk team 
laatste. De zes winnaars worden in 
twee poules van drie teams 
ingedeeld. Hetzelfde gebeurt met 
de nrs. 2 en de nrs. 3 uit de 
voorronde. We hebben dus weer 
zes poules voor de tweede ronde. 
Tenslotte spelen de nrs. 1 van de 2 

winnaars poules van de 2e ronde 
om de 1e en 2e plaats. De nrs. 2 
om de 3e en 4e plaats en de nr. 3 
om de 5e en 6e plaats. Dit gaat 
door met de andere poules voor de 
rangschikking t/m plaats 18. Elk 
team speelt zo vijf wedstrijden van 
25 minuten.

 
De sponsors 
Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: 
VDE Plant, Kweker van tropische kamerplanten 
DIGO Boer, Landbouwmechanisaties 
Nolina, Gespecialiseerd in het kweken van rozen in pot. Bezoek onze website: http://www.nolina.nl 
Hoekstra Autoservice, Zinkweg 7a – Alphen aan den Rijn – Tel.: 0172-501400 
Slager Loek van Vliet, http://www.loekvanvliet.keurslager.nl/ 
Metselbedrijf Gerard van der Mark en Zoon, Tel.: 06-54934046 
 
Wij hopen u ook te mogen begroeten op zaterdag 22 augustus. 
 

Fair play 
Voetbalvereniging Woubrugge gaat niet zonder meer akkoord met vrijspraak van NSV'46 door 
tuchtcommissie van de KNVB.  
 
Op 2 mei 2015 liet NSV'46, in de 
wedstrijd tegen ovs NiTA om het 
kampioenschap in 4c, een speler 
meedoen die een week eerder met 
een directe rode kaart van het veld 
was gestuurd. Beleid en 
reglementen van de KNVB geven 
aan dat een automatische schorsing 
in een dergelijke situatie volgt. 
Woubrugge staat voor fair play en 

vindt dat de KNVB en de clubs hun 
verantwoordelijkheid hierin moeten 
nemen. Opstellen van een speler, 
die de voorafgaande wedstrijd 
wegens natrappen van het veld is 
gestuurd moeten wij met elkaar niet 
willen. Het ongemoeid laten van de 
huidige gang van zaken bewijst het 
voetbal geen dienst. Woubrugge 
voelt zich als belanghebbende club 

benadeeld. Daarom gaan we naar 
de rechter en spelen de wedstrijden 
in de nacompetitie onder protest. 
Woubrugge heeft inmiddels de in 
sportrecht gespecialiseerde 
advocaat mr Richard van der Zwan 
in de arm genomen om het recht 
zijn beloop te laten hebben. 
 
Het bestuur

 

Wist u dat… 
De barcommissie een aanvraag bij de gemeente heeft gedaan voor een 24-uursvergunning? 
 

De redactie van de Score regelmatig de polonaise achteruit hobbelt tijdens het maken van het 
clubblad? 
 

Bob hier het fanatiekst in is? 
 

Harry v/d Weiden komend seizoen misschien weer oude voetbalspullen wil inzamelen? 
 

De zaalspelers massaal gaan trainen nu het seizoen voorbij is? 
 
De bitterballen volgend seizoen misschien uit het standaardpakket voor de Pupil v/d Week 
worden gehaald? 
 

Dit een echte vuller is? 



BEL
HOOGENDOORN
Kerkweg 30 - 32, Woubrugge
Telefoon 0172 - 518553
Fax 0172 - 519127

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

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?
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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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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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo is bij de voorbereiding voor het 
afgelopen seizoen voor het eerst 
samengewerkt met een Technisch 
Jeugd Coördinator (TJC), in de 
persoon van Chris Hoogeweij. Dat 
was voor iedereen nieuw en zeker 
ook wennen. Verantwoordelijkheden 
worden overgenomen door een 
relatief buitenstaander en jaarlijks 
terugkerende zaken worden ineens 
anders benaderd en aangepakt. Nu 
zijn we een jaar verder en iedereen 
is er aan gewend, wat de 
voorbereiding voor het seizoen 
2015/2016 ten goede moet komen. 
Deze voorbereiding is inmiddels in 
volle gang, de inschrijvingen van de 
teams bij de KNVB is gedaan en over 
de teamindelingen wordt regelmatig 
met elkaar gesproken. Ook worden 
al leiders en trainers voor volgend 
seizoen benaderd. Ik ga er dan ook 
vanuit dat alles weer op tijd rond is, 
zodat alle spelers tevreden aan het 
nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
 
Ook nieuw dit jaar was de informatie 
voorziening aan spelers en ouders. 
Zo waren er eind vorig seizoen 
informatieavonden waarin iedereen 
uitleg kreeg over de gang van zaken 
bij de jeugdteams. Ook was er 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan de jeugdcommissie en de 
TJC. Daarnaast is per mail een 
boekje verspreid onder de spelers en 
ouders met daarin alle relevante 
informatie die in de loop van een 
voetbalseizoen aan de orde kunnen 
komen. Begin juni zullen er weer 
informatieavonden worden 
georganiseerd en het informatieboek 
zal daar waar nodig worden 
aangepast en begin volgend seizoen 
weer per mail worden verspreid. 
 
Dan zijn er dit jaar ook wijzigingen 
geweest bij de jeugdtoernooien. Bij  

 
 
 
 
 
 
 

 
het inplannen van de toernooidagen 
in de jaaragenda ontstond een 
discussie over een andere opzet van 
het Paas-toernooi van de A- en de B-
jeugd. Uiteindelijk kwam het idee 
naar voren om een avondtoernooi te 
organiseren. Wij zijn daarover in 
gesprek gegaan met Arjan 
Dijkshoorn, directeur van 
Landbouwmechanisatiebedrijf Digo 
Boer en al jarenlang trouwe sponsor 
van het A- en B-toernooi. Arjan was 
eerst wat terughoudend over deze 
nieuwe opzet, maar werd steeds 
enthousiaster. Regionale clubs vond 
hij wel interessant. En dan als 
verenigingen strijden om een grote 
wisselbeker, want dat kon hij zich 
vanuit zijn eigen jeugd herinneren. 
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat 
er op 22 mei het eerste Digo Kaag & 
Braassem Jeugdtoernooi is gespeeld 
op onze velden. Iets waar we best 
trots op mogen zijn. Zeker omdat bij 
de opening naast Arjan Dijkshoorn 
ook de wethouder sport, de heer 
Henk Hoek, en de burgemeester, 
mevrouw Marina van der Velde – 
Menting, met hun partners aanwezig 
waren. We hebben ons laten zien bij 
B&W en je weet nooit waar dat goed 
voor is geweest. 
 
Op 6 juni is er voor het eerst een 
thuistoernooi voor de E- en F-jeugd 
en de Ukken. Gerben Schouten heeft 
de organisatie opgepakt en alles is in 
een afrondende fase. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dit toernooi een 
geslaagde dag zal worden.  
 
Dan hadden we voor het eerst sinds 
jaren een Meisjes C-elftal. Dat past 
geheel bij het feit dat dit de snelst 
groeiende sport onder meisjes is. 
Graag willen ook wij verder groeien, 
liefst met meer meisjesteams 
verdeeld over meerdere 

Jeugdvoorzitter 
De laatste score van het seizoen 2014/2015 is een moment om terug 
te kijken. Dit was mijn tweede jaar als jeugdvoorzitter, en daarin 
hebben wij als jeugdcommissie een aantal dingen voor de eerste 
keer gedaan.  
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leeftijdscategorieën. Door Haiko 
Tinga was in samenwerking met de 
TJC en een aantal dames van het 
dameselftal een Meidendag 
georganiseerd op 23 mei. Dit was 
een bijzonder geslaagd initiatief 
afgesloten met een high-tea in de 
kantine. 
 
Ook wil ik ingaan op twee teams die 
kampioen geworden zijn, namelijk de 
F3 en de F4. Allemaal jongens die 
net begonnen zijn met voetballen en 
waarschijnlijk voor het eerst 
kampioen zijn geworden. Beide 
teams zijn natuurlijk uitgebreid in 

het zonnetje gezet op de dag van 
het kampioenschap. Maar als extra 
beloning hebben zij voor de 
wedstrijd van VVW 1 tegen Siveo 
een voorwedstrijd gespeeld tegen 
elkaar en zijn zij met de spelers van 
beide eerste elftallen het veld op 
gelopen. Voordat ons eerste begon 
hebben zij ook nog een ereronde 
gelopen. Ook de ukken van onze 
vereniging hebben een voorwedstrijd 
gespeeld tegen de ukken van 
Nieuwkoop. Omdat alle spelertjes, de 
toeschouwers, de spelers en 
begeleiders van de eerste elftallen 
dit bijzonder leuk vonden, proberen 

we volgend seizoen vaker een 
voorwedstrijd in te plannen. 
 
Wat ik niet voor het eerst doe, is 
mijn enorme waardering uitspreken 
voor iedere vrijwilliger die onze 
vereniging ondersteund. Ik hoop 
velen van jullie nog te zien op de 
vrijwilligersavond op 12 juni 
aanstaande. 
 
Tot slot wil ik iedereen een hele fijne 
vakantie wensen en tot volgend 
seizoen! 
 
Aad van der Linde  

DOSR wint eerste Digo Kaag & 
Braassem toernooi 
Afgelopen vrijdag is bij v.v. Woubrugge het eerste Kaag & Braassem jeugdtoernooi voor de A- en B-
junioren van Alkmania, DOSR, Kickers '69, ROAC '79 en Woubrugge gespeeld. Alle verenigingen waren met 
meerdere elftallen aanwezig en wat ons betreft is een nieuwe traditie ontstaan waarbij alle vereniging 
jaarlijks strijden om de Digo wisselbeker.  
 
Nadat er eerst een indrukwekkende 
minuut stilte is gehouden voor de 
onverwachts overleden Marco van 
Zanten, leider en trainer bij DOSR, 
werd het toernooi officieel geopend 
door de heer Hoek (wethouder 
sport) en Arjan Dijkshoorn van Digo.  
 
Bij zowel de A1, B1 als de B2 poule 
is duidelijk dat DOSR zeer 
gemotiveerd is. In alledrie de poules 
worden ze eerste en DOSR neemt 
dan ook zeer terecht de wisselbeker 
mee naar Roelofarendsveen. De 
uitslagen zijn als volgt: 
 
A1 Poule    
DOSR A1 
ROAC '79 A1 
Woubrugge A1 

B1 Poule 
DOSR B1 
Alkmania B1 
Kickers '69 B1 
Woubrugge B1 
ROAC '79 B1 
 
B2 Poule 
DOSR B2 
Kickers '69 B2 
ROAC '79 B2 
Alkmania B2 
Woubrugge B2 
 
Ook nu was het gezellig druk, is alles 
bijzonder goed verlopen en hebben 
wij van tegenstanders complimenten 
gekregen. En dat is alleen maar 
mogelijk door de hulp van iedereen, 
zoals scheidsrechters en 

barmedewerkers, maar ook door een 
trouwe sponsor. 
 
Landbouw Mechanisatie Bedrijf Digo 
bedankt, 
 
Namens de jeugdcommissie! 
 

 
 

Ouderavonden jeugdteams 
Ook dit jaar zullen er door de Jeugdcommissie en de Technisch Jeugd Coördinator weer informatie avonden gehouden 
vooruitlopend op de teamindeling en het nieuwe seizoen. 
De volgende bijeenkomsten zijn gepland: 
 
Maandag 8-6 van 18.30 tot 20 uur, voor de E en F 
Maandag 8-6 vanaf 20.30 tot 22 uur, voor de A en B 
Dinsdag 9-6 vanaf 19.00, voor de D, C en Meisjes 
U bent uiteraard van harte welkom. 
De Jeugdcommissie 
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De B1 doet het uitstekend! 
In de Score is het seizoen 2014-2015 wat betreft de B1 vrijwel geruisloos verlopen. Op het veld 
was dat gelukkig anders. In deze laatste editie van de Score wordt het dan ook tijd om iets van de 
B1 te laten horen. 
 
Het seizoen begon al vroeg. Begin 
augustus kon iedereen die niet met 
vakantie was starten met de 
trainingen die voor de A1 en B1 door 
trainer Jur de Geus werden gegeven. 
Omdat de meeste daarvan gebruik 
hebben gemaakt was iedereen in 
goede conditie toen op woensdag 3 
september een oefenwedstrijdje 
werd gewonnen van ASC uit 
Oegstgeest. Het echte werk begon 
de zaterdag daarna met de eerste 
bekerwedstrijd tegen RCL B3. De 
technische staf, bestaande uit Willem 
van Vegten, Matty van Rijn en Anton 
Zonneveld, was wel heel 
nieuwsgierig hoe deze talentvolle 
groep het in de 3e klasse zou gaan 
doen. De B1 begon aarzelend en 
bleek, zoals zo vaak dit seizoen, 
fysiek en conditioneel sterker dan de 
tegenstander en liep in de laatste 
tien minuten van de wedstrijd uit 
van 2-2 naar een 5-2 overwinning. 
De week daarna volgde een 
gemakkelijke overwinning tegen 
BSC’68 B2. Op dat moment was het 
ook duidelijk dat de strijd om de 1e 
plaats tussen onze Meerburg B2, 
ARC B4 en onze B1 zou gaan. 
Meerburg B2 was op 20 september 
op veld 2 (niet ons favoriete veld) de 
volgende tegenstander. Het werd 
een spannende en zware strijd 
waarin Ras (we hebben drie 
Marcken…), Erik en Thomas met een 
blessure van het veld moesten. Een 
prachtige vrije trap van Aron zorgde 
uiteindelijk voor een terechte 3-1 
overwinning. 
 
Meerburg bleef al zijn wedstrijden 
winnen en onze B1 liet twee keer 2 
punten liggen tegen de Aarse 
verenigingen Altior en TAVV. Zo 
eindigde de B1 als 2e en mocht 
Meerburg verder bekeren. Dat deden 
ze nog best goed want Meerburg 
werd drie rondes later pas 
uitgeschakeld door DONK B1. 
 
Het spel in de bekercompetitie had 
ons voldoende vertrouwen gegeven 
om bij de KNVB overplaatsing naar 

de 2e klasse aan te vragen. Een 
gevoelig onderwerp bij een groot 
deel van onze spelers. Twee jaar 
geleden speelde ze namelijk in de C1 
ook in de 2e klasse en dat werd een 
nogal kansloze activiteit. Dat zat hier 
en daar nog in de koppies. Om te 
zien of we echt wat te zoeken 
hadden in de 2e klasse speelden we 
in de herfstvakantie een 
oefenwedstrijd tegen Van Nispen B1. 
Van Nispen was redelijk hoog in de 
2e klasse bekercompetitie geëindigd. 
We verloren, maar het spel liet zien 
dat we het niveau aan zouden 
moeten kunnen. 
 
De KNVB honoreerde ons verzoek en 
begin november speelden we uit 
tegen ROAC B1 onze eerste officiële 
wedstrijd in de 2e klasse. Het werd 
van beide kanten een voorzichtige 
wedstrijd waarin de B1 uiteindelijk 
nooit echt in gevaar is geweest en 
een degelijk 2-4 overwinning mee 
naar huis nam. Vervolgens werd ook 
gewonnen van Teylingen B1, 
Roodenburg B1, Boshuizen B1 en 
Valken’68 B1. En zo stond de B1 half 
december met 15 uit 5 samen met 
Quick Boys B3 op de 1e positie. Een 
geweldige prestatie! Iets wat we wel 
gehoopt, maar niet verwacht 
hadden. Niet altijd met goed voetbal, 
wel met effectief voetbal waarbij we 
weinig kansen weggaven en voorin 
met snelle spitsen onze doelpunten 
maakten. 
 
Vlak voor de kerstvakantie was Quick 
Boys op veld 3 de volgende 
tegenstander. Quick Boys bleek een 
zeer sportieve tegenstander (helaas 
hebben we het ook anders 
meegemaakt dit seizoen) met zoals 
verwacht technische sterke spelers. 
Wij begonnen zeer sterk en kregen 
de eerste tien minuten via Daan en 
Thomas (binnenkant paal!) twee 
uitstekende kansen. Daarna kreeg 
Quick Boys iets meer grip op de 
wedstrijd zonder heel veel kansen te 
krijgen. Met 0-0 gingen we aan de 
limonade. In de tweede helft bleef 

Quick Boys iets sterker. Met name 
hun rechtsbuiten maakte het 
verdediger Luuk erg moeilijk en 
leverde een aantal prachtige 
voorzetten af. Eén daarvan leverde 
voor onze keeper Gijs een 
onhoudbare kopbal op waardoor we 
tegen een 0-1 achterstand aan 
keken. Onze achterste man (Mark 
van der Kolk) schoof wat vaker in en 
wist halverwege de tweede helft met 
een mooie voorzet Ras te bereiken. 
Onze spits staat niet bekend als 
‘kopsterk’, maar wist in dit geval met 
een subtiel knikje de bal zodanig te 
verlengen dat de keeper van Quick 
Boys er niet bij kon. Daarna was het 
aan beide kanten nog spannend, 
maar de stand veranderde niet. En 
de 1-1 eindstand deed ook recht aan 
het verloop van de wedstrijd. 
 
Helaas kwamen we niet goed uit de 
winterstop. Blessures en de 
griepepidemie zorgden er voor dat 
we een aantal keer een beroep 
moesten doen op C1 spelers. 
Vincent, Gino en Rolf vielen 
verdienstelijk in, maar zijn fysiek nog 
geen B-spelers. Daarnaast was de 
vorm, en concentratie, in deze 
periode van het jaar net niet 
voldoende aanwezig. Thuis tegen 
Alkmania B1 liepen we zo vlak voor 
tijd tegen een gelijkspel aan. En 
thuis tegen SVC’08 B1 liet de B1 zich 
uit het spel halen door de verbaal 
nogal aanwezige spelers, en vooral 
ook ouders, van de tegenstander. Uit 
tegen Alkmania B1 werden we zeer 
zwaar gestraft toen Ras na drie 
minuten uit het veld werd gestuurd 
na een natrappende beweging. De 
klap die hij van zijn tegenstander 
kreeg bleef ongestraft. Met tien man 
kreeg de B1 nog voldoende kansen 
op een voorsprong. Die werden niet 
benut en zo liep de B1 op 7 februari 
tegen de eerste nederlaag in een 
officiële wedstrijd op. 
 
Door het vele puntverlies stonden we 
inmiddels vier punten achter op 
koploper Quick Boys. Nog wel op de 
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2e plaats, maar Alkmania en SVC’08 
kwamen inmiddels erg dichtbij. Op 
14 februari speelden we uit tegen 
Quick Boys. Kolk was niet fit en door 
ziekte van Thomas en afwezigheid 
van Aron en Alain moesten we de 
opstelling noodgedwongen 
omgooien. We besloten iets 
compacter te gaan spelen (4-4-2) en 
Daan kwam als laatste man te staan. 
Dat was even wennen en met de 
rust stonden we 4-1 achter. Daarna 
kregen we duidelijk meer grip op de 
wedstrijd, zelfs nog een aantal 
goede kansen, en werd de ruststand 
ook de eindstand. 
 
In maart en april kreeg de B1 een 
lange reeks thuiswedstrijden en 
speelden ze ook hun beste spel. 
Tijdens de trainingen is vaak 
geoefend op snel combinatiespel en 
dat was in de wedstrijden goed 
zichtbaar. Regelmatig werden de 
vele toeschouwers getrakteerd op 
oogstrelende combinaties met mooie 
doelpunten als gevolg. Met name de 
wedstrijden tegen ROAC B1 en 
Valken’68 B1 waren het aankijken 
meer dan waard. Vijf wedstrijden 
achter elkaar werden gewonnen en 
de druk op Quick Boys werd groter. 
Die verloren hier en daar punten. 
Matty had Valken’68 een premie 
beloofd als ze van Quick Boys 
wonnen. En dat deden ze. Begin mei 
stonden we in verliespunten gelijk 
met Quick Boys. Volgens de regels 
van de KNVB zou bij gelijk eindigen 
een beslissingswedstrijd volgen. 
Helaas werd de kans daarop erg 
klein toen we uit tegen SVC’08 in de 
eerste 15 minuten verzuimden ruim 
afstand te nemen. Het stond slechts 
0-1 terwijl 0-3 of 0-4 meer op zijn 
plaats geweest was. Hierdoor gaf de 
B1 tegenstander de ruimte om zich 
terug te vechten en de 
scheidsrechter de kans om zijn 
stempel te drukken op de wedstrijd. 
Door een penalty tegen, ver in de 
blessuretijd toen we al 25 minuten 
met 10 man speelden, won SVC’08 
met 4-3. Uiteindelijk maakte het niet 
veel uit. Quick Boys won de laatste 
wedstrijd en de KNVB besloot begin 
mei de regels te veranderen; bij 
gelijk eindigen telt het doelsaldo en 

Quick Boys had een veel beter 
doelsaldo. 
 
Zo eindigt de B1 ook in de reguliere 
competitie op een verdienstelijke 2e 
plaats met drie punten achterstand 
op de terechte kampioen Quick Boys 
en zes punten voorsprong op de 
nummer 3 Alkmania. Hiermee 
hebben ze bewezen het niveau van 
de 2e klasse heel goed aan te 
kunnen! En is revanche genomen 
voor twee jaar terug. 
 
En dan is het aan het einde van het 
seizoen ook tijd om de prijswinnaars 
bekend te maken: 
Snelste ouder: Moeder van Koen. 
Nadat Koen de was-tas was vergeten 
is zij in record tempo van Katwijk 
naar Woubrugge en weer terug 
gegaan zodat we één minuut voor 
het eerste fluitsignaal nog onze 
eigen kleding konden aantrekken. 
 
Mooiste ‘net niet’ goal: Leon. Hij 
poeierde van 30 meter een vrije trap 
op de onderkant lat tegen Bolnes B1 
(laatste wedstrijd toernooi RCC 
COAL). Net voor de lijn stuitte de bal 
het veld weer in. Zelf was Leon 
teleurgesteld; hij had op de paal 
gemikt. 
 
Pechvogel van het seizoen: heel lang 
was dit gelukkig een categorie 
waarvoor we geen echte kandidaten 
hadden. Ernstige blessures zijn ons 
bespaard gebleven. Voor het laatste 
toernooi was Alain genomineerd die 
bij een val van zijn racemotor allerlei 
kneuzingen opliep en daardoor een 
aantal wedstrijden niet mee kon 
doen. Daarnaast hebben Kolk, 
Mitchell en Erik diverse blessures 
gehad dit jaar. Helaas heeft keeper 
Gijs echter uiteindelijk gewonnen. 
Tijdens de voorlaatste wedstrijd op 
ons thuis-toernooi kreeg hij een trap 
tegen zijn hand. Hierbij heeft hij zijn 
duim gebroken. Beterschap Gijs. We 
hopen dat je voor het nieuwe 
seizoen weer fit bent. 
Ras is met grote overmacht 
topscoorder van het team en bijna 
ook van de vereniging geworden. 35 
doelpunten in 25 officiële 
wedstrijden is een geweldige 

prestatie. Daarnaast gaf Ras ook nog 
eens de meeste assists! 
 
Een speciale prijs hebben we voor de 
speler die de meeste trainingen heeft 
bijgewoond. Totaal hebben we dit 
jaar als B1 65 keer getraind. 61 keer 
is Jordy daarbij aanwezig geweest. 
Hij krijgt dan ook de prijs van de 
meest trouwe bezoeker van de 
trainingen. 
 
Naast de snelste ouder hebben we 
ook een prijs voor de meest 
betrokken ouder. Nominaties waren 
er voor de vader van Marc, die altijd 
klaar stond om de rij-beurt van 
iemand over te nemen, de ouders 
van Aron, die geheel vrijwillig 
hebben aangeboden de team-bbq te 
regelen. De vader van Leon, die ons 
een aantal keer als vlagger geholpen 
heeft, en de moeder van Thomas, 
die altijd gezellig bij ons in de dug-
out kwam zitten. Helaas voor de 
andere genomineerden; de prijs gaat 
naar de vader van Mitchell, die 
iedere wedstrijd, thuis en uit, 
aanwezig was. Zelfs op het toernooi 
in Rotterdam-Zuid. En toen ook nog 
een demonstratie hooghouden gaf. 
 
Tot slot de prijs voor het mooiste 
doelpunt. Dat was moeilijk. Thuis 
tegen ARC B4 zagen we een prachtig 
afstandsschot van Aron; een streep 
over 30 meter die onhoudbaar was 
voor de keeper. En thuis tegen ROAC 
B1 hadden we een perfect 
uitgevoerde counter waarbij Koen 
met zijn lange passen opstoomde 
over het middenveld, Ras de diepte 
instuurde die vervolgens links vanaf 
de achterlijn de bal voorschoot en 
Aron die diagonaal naar de 1e paal 
was gelopen de aanval perfect 
afmaakte. Twee keer Aron dus deze 
prijs gaat naar Aron! 
 
Tot slot willen wij graag spelers en 
ouders bedanken voor hun inzet en 
aanwezigheid tijdens trainingen en 
wedstrijden. Natuurlijk ging niet alles 
goed dit seizoen, maar we hebben 
het altijd weer keurig op kunnen 
lossen. Veel succes allemaal in het 
volgende seizoen in je nieuwe team! 
 
De technische staf van de B1
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Het seizoen van de C1… 
Nog twee wedstrijden. Het is erop of eronder voor de C1. De laatste twee wedstrijden moeten 
worden gespeeld tegen Alphia C1, de huidige koploper van de 3e klasse. Maar als de C1 twee keer 
zou winnen zouden zij nog kampioen kunnen worden… 
 
Helaas, zo ging het niet,  maar wat 
had het mooi geweest. In de laatste 
twee wedstrijden trof de C1 
kampioen Alphia. De terechte 
kampioen want hoe je ook speelt, als 
je de meeste punten pakt dan 
verdien je nou eenmaal het 
kampioenschap. De Alphianen tegen 
de C1 maar één helft hun klasse echt 
laten zien. Dat was de thuiswedstrijd 
waarin de C1 met 5-1 huiswaarts 
werd gestuurd met het idee dat het 
zaterdag een herkansing zou krijgen. 
Die herkansing kwam er ook maar 
helaas verloor de C1, onverdiend, 
met 0-2. Einde seizoen en tijd om 
terug te kijken op een jaar met 
hoogtepunten en de dieptepunten. 
 
De C1 had het zwaar in de 
bekerronde. Van de 7 wedstrijden 
werden er 4 verloren, 1 gewonnen 
en twee niet gespeeld. Desondanks 
bleef de C1 in de 3e klasse actief en 
daarin bewees het de eerste weken 
dat het een outsider was voor de 
titel. Jammer genoeg,  werd dit voor 
de winter al de kop in gedrukt. Met 
twee zeer ongelukkige nederlagen 
brak de winterstop aan en was de 
titelhoop vervlogen. Toch was de 
afspraak er nog dat trainer Danny bij 
een plaats in de top 3 de Wetering in 
zou springen. De C1 ging na de 

winterstop dus weer volle bak al 
waren de resultaten slecht. Het 
‘Woubrugse Winterdipje’ hield aan 
tot eind maart. Toen kon de C1 weer 
eens toeslaan en kwam het in een 
flow terecht en scoorde het in drie 
wedstrijden aan de lopende band. 
Helaas ging het in de laatste drie 
wedstrijden opnieuw mis. Alleen 
tegen Floreant werd er nog een knap 
puntje gescoord maar het was met 
name tegenhouden. 
 
Uiteindelijk eindigde de C1 op een 4e 
plek met 28 punten, 8 gewonnen, 3 
gelijk en 7 verloren, uit 18 
wedstrijden. In de 18 wedstrijden 
werd er 47 keer gescoord en kregen 
we er 32 tegen. 
 
Zo is er weer een seizoen voorbij. 
Met ups en downs en nooit echt een 
constant niveau. Dat heeft naar mijn 
idee de C1 de das om gedaan. Er 
werden punten verloren waar in 
normale vorm gewoon drie punten 
gepakt zouden worden. Dat is 
jeugdvoetbal.  
 
Na een jaar scheiden de wegen. 
Channah, Rody, Vincent, Rolf, Wybe, 
Gino, Bob, Kurt, Tobias, Arjan, Cheik 
en Martijn, heel veel succes in het 
vervolg van jullie junioren tijd bij de 

B. Ik zal jullie allen vast nog wel 
eens tegenkomen op de voetbal en 
zal ook nog wel eens een 
wedstrijdje, waar kan, komen kijken. 
Lerry en Sven blijven nog een jaar in 
de C en zullen dus van een groot 
deel van de groep afscheid moeten 
nemen. 
 
Daarnaast wil ik een bedankje 
uitspreken aan Maarten Verjaal. Hij 
nam na het stoppen van Jan-Willem 
Zwaneveld de rol over van leider. 
Het was even zoeken naar de juiste 
invulling maar uiteindelijk hebben we 
elkaar op de juiste momenten goed 
aangevuld. Ook een bedankje aan 
Jan-Willem die aan het begin de 
taken waarnam als leider en Ton 
Roosemalen voor de kilometers die 
hij heeft afgelegd langs de C1. 
Natuurlijk vergeten we de ouders 
ook niet die tegen weer en wind 
langs de lijn stonden om de C1 een 
hart onder de riem te steken. 
 
Nu genieten van een welverdiende 
vakantie en volgend seizoen wacht 
een seizoen met nieuwe uitdagingen 
waarin ieder zich zal door 
ontwikkelen en met veel plezier zal 
genieten van het spelletje voetbal. 

 
 

Jaaragenda VVWoubrugge 2015 
Zaterdag 30-5-2015 F-side toernooi  
Woensdag 3-6-2015 Ouder/kind training tevens laatste training jeugd 
vrijdag  5-6-2015 Laatste trainng jeugd 
Zaterdag 6-6-2015 Toernooi voor de E en F 
Zondag 7-6-2015 Alle velden dicht 
Vrijdag 12-6-2015 Medewerkersavond 
Zaterdag 13-6-2015 E & F uitje 
Zondag 28-6-2015 Rabo Fietstocht 
Maandag 15-6-2015 Algeme Ledenvergadering voorjaar 
Zaterdag 20-6-2015 Waterrecreatiedag 
Vrijdag 26 t/m 28-6-2015 Kampweekend C en D in Loon op Zand 
Vrijdag 11-7-2015 Begin zomervakantie scholen 
Zondag 23-8-2015 Eind zomervakantie scholen 
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Woubrugge D1 gaat 
internationaal 
Vrijdagmiddag 14.00 uur verzamelen voor vertrek naar België. Het moment waar de laatste tijd 
erg naar toe is geleefd is eindelijk daar. Drie volgepakte auto’s staan klaar om de jongens van de 
D1 naar Poperinge te vervoeren. 
 
Nadat eind november de inschrijving 
geregeld is, via toernooiorganisator 
Eurosportring, is vooraf al veel 
geregeld. Dit begint met het 
rondkrijgen van de kosten voor de 
deelname aan dit toernooi. Dat is 
dankzij de ouders van de D1 gelukt. 
Zonder de enthousiaste ouders was 
het in ieder geval niet mogelijk 
geweest, dus daarvoor natuurlijk 
grote dank.  
 
Maar tijdens zo een toernooi wil je 
als Woubrugge natuurlijk ook een 
beetje goed voor de dag komen. Dit 
is gelukt dankzij onze sponsors voor 
dit internationale toernooi Van der 
Neut betonbewerking, ECP Events, 
Boerderij Van Rijn, DP data en 
Kameleon Textieldruk. Van de 
sponsorbijdrage zijn er mooie truien 
en inloopshirts aangeschaft. 
 
Verder moet er natuurlijk ook 
vervoer zijn om Woubrugge uit te 
komen. Gelukkig was naast de vaste 
begeleiding van Woubrugge D1 ook 
Danny Kroon de trainer van de C1 
bereid om zijn vrije tijd te besteden 
aan de begeleiding van spelers 
tijdens dit toernooi. 
 
Na de laatste competitiewedstrijd 
tegen TAVV krijgen de ouders nog 
de laatste info voordat we naar 
Belgie vetrekken. Op deze avond 
blijkt dat de meeste jongens op de 
voorgestelde tijd op het voetbalveld 
kunnen zijn een aantal jongens heeft 
tot later op de dag les. Afgesproken 
wordt dat de eerste auto’s om 14.15 
uur vertrekken en dat er nog een 
bezemwagen later op de middag 
afreist. 
 
Vrijdagmiddag staan de jongens te 
popelen om te gaan. Maar eerst 
moeten alle spullen geladen worden. 
Dit blijkt nog een hele kluif. Maar 
uiteindelijk lukt het om alles in de 
drie gereedstaande auto’s te krijgen. 

Vol goede moed worden de 
aanwezige ouders uitgetoeterd en 
wordt de reis aangevangen door 
Barry, Iwan en Danny. Volgens de 
routeplanner een kleine drie uur 
rijden, maar het is toch wel druk op 
de Nederlandse en Belgische 
snelwegen. Dus na een kleine vier 
uur arriveert de eerste auto in 
Poperinge. De bezemwagen doet er 
nog wat langer over vanwege een 
wachttijd door een ernstig ongeluk 
op de A20. 
 
Maar om kwart voor negen ’s avonds 
zijn alle 14 spelers veilig in 
Poperinge aangekomen. De eerste 
avond stond een heerlijk menu op 
het programma, namelijk een lekker 
broodje hamburger met patattekese 
en, met als klap op de vuurpijl, als 
toetje een overheerlijk ijsje. 
Na het avondeten nog even lekker 
buiten voetballen. Wanneer het 
donker wordt gaan de jongens de 
sporthal in en de begeleiding gaat 
nog een potje kaarten in de 
voetbalkantine. Waar Iwan ondanks 
dat hij al jaren geen 31en gespeeld 
had zich een waar kaartkampioen 
toonde. Om een uur of 12 gaat 
iedereen naar slaapplaats in de 
sporthal, want morgen zou het 
voetbal toernooi dan ook echt 
beginnen. 
 
Maar al snel bleek dat er niet heel 
veel van slapen zou komen. Zes 
verschillende teams in een hal geeft 
toch wel een hoop lawaai. Als dan 
uiteindelijk iedereen slaapt wordt 
doodleuk om zes uur in de ochtend 
het licht aangedaan. Dit zorgt er in 
ieder geval voor dat iedereen op tijd 
wakker is. Voor ons is dit niet heel 
erg, wij zijn namelijk ingedeeld bij 
het ontbijt van zeven uur. Na een 
korte ochtend wandeling kunnen we 
dan ook genieten van ons 
welverdiende ontbijt. Eveneens 

maken we ons lunchpakket klaar 
voor de middag. 
 
Na het ontbijt kunnen we ons gaan 
omkleden voor het toernooi. Onze 
eerste wedstrijd is om negen uur. Na 
een korte warming-up staan we 
klaar voor onze eerste wedstrijd. 
Deze spelen we tegen V.V. Hoogland 
uit Amersfoort. Na een goed begin 
van onze zijde laat deze goede 
tegenstander zien dat ze net wat 
meer in hun mars hebben dan onze 
jongens. De eerste wedstrijd gaat 
uiteindelijk met 3-0 verloren.  
 
Wat wel opviel bij deze wedstrijd is 
dat de jeugdwedstrijden in België 
zonder grensrechters worden 
gespeeld en met een kleinere bal 
(maat 4 in plats van maat 5) dan in 
Nederland. Het hobbelige en kleinere 
veld hebben niet alleen wij last van, 
maar helpt ook niet mee al je 
verzorgd voetbal wilt spelen. Op 
naar de tweede wedstrijd. Dit is een 
Franse tegenstander, US Surenses. 
De eerste helft continu op de helft 
van onze tegenstander, maar 1 
uitbraak zorgt dat we toch met 1-0 
achter komen. Maar nog een 
kwartier om dit goed te maken dus 
geen zorgen. Maar helaas kunnen 
we het tweede kwartier geen vuist 
meer maken en verliezen dus ook 
onze tweede wedstrijd. 
Voordat de derde wedstrijd begint is 
er nog een kwalificatietoernooi voor 
het penalty schieten en de officiële 
openingsceremonie met het 
Wilhelmus. Door 7 punten te scoren 
kwalificeren Tim van Rijn en Sander 
Bandt zich voor de finale van 
zondag. 
  
De derde wedstrijd is tegen de 
thuisploeg KFC Poperinge. Na een 
slechte eerste helft kunnen we in het 
tweede kwartier de 2-0 achterstand 
niet meer goed maken. Deze 
wedstrijd maakt Jens wel het eerste 
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Woubrugge D1 gaat 
internationaal 
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afreist. 
 
Vrijdagmiddag staan de jongens te 
popelen om te gaan. Maar eerst 
moeten alle spullen geladen worden. 
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maken we ons lunchpakket klaar 
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kwalificeren Tim van Rijn en Sander 
Bandt zich voor de finale van 
zondag. 
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internationale doelpunt van de D1, 
maar een penalty zorgt ervoor dat 
we deze wedstrijd met 3-1 verliezen. 
 
Om een oud gezegde van stal te 
halen: een toernooi is leuk, als je 
maar geen laatste wordt. Daarvoor 
zal de laatste wedstrijd tegen S.C. 
Martinus uit Amstelveen gewonnen 
moeten worden. Of de jongens 
eindelijk wakker waren of dat ze 
gewend waren aan de Belgische 
lucht weten we nu nog niet maar 
deze wedstrijd zien we de oude D1 
kwaliteiten eindelijk weer terug. De 
tegenstander wordt door doelpunten 
van Dionis 2x, Riko 2x, Jens en 
Sander Bandt van de mat gespeeld 
met 6-1. 
Dit betekend dat we 4e zijn 
geworden in onze poule en dat we 
morgen gaan strijden om de Delhaze 
cup. 
 
Na het avondeten weer lekker chillen 
en voetballen door de jongens. Bij 
de leiders blijkt Cor een natuurtalent 
te zijn voor het welbekende 
kaartspel Rinussen. Na nu, gelukkig, 
een wat langere nachtrust wordt om 
zes uur ’s ochtend gezellig weer de 

TL Lampen van de sporthal 
aangedaan. 
Vandaag nog 3 wedstrijden voor de 
boeg voor de Delhaze cup door ons 
omgedoopt tot de Europa League. 
Het lijkt wel of onze talenten gewend 
raken aan de korte nachtjes. Maar in 
deze eerste wedstrijd wordt onze 
Belgische tegenstander Vlamertinge 
met 3-0 van de hobbelige grasmat 
gespeeld. Derk 2x en Dionis zijn in 
deze wedstrijd de 
doelpuntenmakers. 
 
De volgende wedstrijd gaat voor de 
finaleplek van de Delhaze cup. 
Helaas wordt het goede voetbal van 
de eerste wedstrijd niet 
meegenomen. Tegen Ingelmunster 
worden dan ook niet of nauwelijks 
kansen gecreerd. Bij 2 uitbraken in 
de eerste helft is het wel 2x raak 
voor onze tegenstander. In de 
tweede helft hetzelfde beeld. De 
eindstand wordt dan ook 2-0. Dit 
betekend dat we de troostfinale 
mogen spelen. Maar voordat het 
zover is eerst nog de finale van het 
penalty schieten. 
Bij de meeste leeftijdsgroepen zijn er 
maar 3 of vier finale kandidaten. 
Helaas voor Tim en Sander zijn er bij 

de onder 13 wel 20 finalisten. Beide 
spelers missen hun eerste penalty en 
zijn direct uitgeschakeld. 
 
Op zondag was het gelukkig heerlijk 
weer, want na het penalty schieten 
was er nog ruim de tijd voor dat 
onze laatste wedstrijd van het 
toernooi gespeeld gaat worden. Drie 
uurtjes chillen in de warme zon is 
niet echt goed voor de vermoeide 
benen en beentjes van de D1. 
Gelukkig wordt de laatste wedstrijd 
tegen onze Franse tegenstander  US 
Surenses B met 1-0 gewonnen door 
een schitterend volley van Riko. 
 
Na deze wedstrijd kunnen we onze 
welverdiende medaille ophalen. 
Daarna nog douchen en wat eten en 
drinken. Hierna kunnen we moe 
maar voldaan weer terug naar 
Woubrugge. 
 
Hierbij wil ik nogmaals alle ouders, 
sponsors namens de spelers en 
begeleiding bedanken voor dit 
fantastische toernooi in België. Een 
mooie afsluiting van een fantastisch 
seizoen. Jongens veel plezier 
volgend jaar in de C. 
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En het seizoen van de C2… 
Na een zware bekerronde is de C2 een klasse lager aan de competitie begonnen. Dankzij veel 
trainingsarbeid en de terugkeer van onze aan de C1 uitgeleende sterspeler waren we in deze 
ronde ineens een stuk sterker en eindigden we in december verdiend als Winterkampioen. 
 
Ondanks wat moeite met scoren 
hielden we het achterin goed dicht 
en haalden zo de punten binnen. 
Stevige partijen werden door onze 
knapen met veel vuur gespeeld en 
zelfs de grote concurrent uit 
Hazerswoude werd opgerold. Helaas 
miste we tegen een in de pauze 
ineens versterkt ARC de kans om ons 
los te spelen. 
 
Nadat in de wedstrijd tegen Floreant 
onze Joost (met een overtreding 
zoals die van Goikoetxea op 
Maradonna) naar het ziekenhuis kon 
worden afgevoerd en daarna nog 
werd gevolgd door doelman Niels, 
verloren we helaas te veel punten en 
eindigden we het seizoen op een 
puntje van de Boys. 

Nadat we de eerste seizoenhelft de 
C1 regelmatig hebben kunnen 
steunen, hebben we de laatste 
wedstrijden gelukkig van hun hulp 
gebruik kunnen maken. Daarom de 
laatste wedstrijd in Koudekerk met 
0-4 in stijl kunnen afsluiten met 
prachtige doelpunten van Lerry, Rick 
en Jesper. 
 
De toernooien hebben we door het 
blessureleed helaas niet veel meer 
kunnen laten zien, maar zijn we wel 
met de Fair play cup in onze handen 
uit Katwijk vertrokken. 
 
Dit seizoen hebben jullie echt enorm 
veel progressie kunnen maken en 
heb ik dit jaar geen kwaad woord 
over gemiste kansen of fouten, maar 

veel plezier op de trainingen en in 
het veld. Jongens bedankt voor het 
leuke seizoen en veel succes bij jullie 
nieuwe teams. 
  
Groet, 
  
Peter 
 

 

 

Westmaas Interieur toernooi 2015 
Op zaterdag 16 mei is het traditionele Westmaas Interieur toernooi 2015 gespeeld voor onze C- en D-
elftallen. Alleen voor de D1-poule waren maar twee tegenstanders beschikbaar, maar in de andere vijf 
poules hebben vier elftalen gestreden om de winst. Tijdens het ochtendprogramma voor onze D-jeugd was 
het bewolkt en regenachtig, in de middag bij de C-elftallen was het droog maar een beetje winderig.  
 
Alle elftallen waren keurig op tijd 
aanwezig en om 9 uur kon het 
toernooi starten. De officiële aftrap is 
gedaan door Jaap Westmaas en zijn 
dochter Hanne. Hieronder volgende 
eindstanden van de diverse poules: 
 
Poule D1 
Woubrugge D1  
Voorschoten '97 D3 
Graaf Willem II Vac D2 
 
Poule D2 
Woubrugge D2 
Bergambacht D2 
Berkel D2 
Graaf Willem II Vac D4 
 
Poule D3 
FC Lisse D9 
Woubrugge D3 
Bernardus D3 

Berkel D4 
 
Poule C1  
FC Lisse C3 
Linschoten C1 
Woubrugge C1 
Gouderak C1 
 
Poule C2 
Voorschoten C5 
Linschoten C2 
Woubrugge C2 
Koudekerk C2 
 
Poule MC1 
Aalsmeer MC2 
Berkel MC2 
Woubrugge MC1 
Koudekerk MC1 
 
Al met al was het gezellig druk op 
ons complex en is alles bijzonder 

goed verlopen. Na afloop hebben wij 
van meerdere tegenstanders 
complimenten gekregen. En dat is 
alleen maar mogelijk door de hulp 
van iedereen, zoals scheidsrechters 
en barmedewerkers, maar ook door 
een trouwe sponsor. 
 
Westmaas Interieur bedankt, 
 
Namens de jeugdcommissie! 
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WOUBRUGGE E2 
Bij het schrijven van dit verhaal hebben we van de E2 nog een paar leuke dingen te doen ter 
afsluiting van een spannend seizoen. Als eerste het slaaptoernooi bij Alphen, daarna de 
gezamenlijke ouder- kind trainingswedstrijd, het thuis toernooi bij de VVW en als afsluiting het 
dagje uit met de E-tjes en de F-jes. 
 
Als eerste wil Ik Cees Rietveld 
bedanken. Voor zijn inzet om de 
jongens op tijd aan te schrijven en  
uit te nodigen voor de wedstrijden 
en verdere administratieve 
handelingen. En natuurlijk bij het 
ondersteunen van mij met de 
begeleiding op en rond het veld op 
zaterdag. Cees Bedankt!!!!!! 
 
Ten tweede wil ik jullie Jort, Edwin, 
Yarno, Vince, Milan, Yoeri, Kyan, Cas 
en Daan bedanken voor jullie inzet 
om er een succesvol seizoen van te 
maken. Ik moet zeggen dat we een 
ontzettend leuke groep hebben en 
dat we fijn met elkaar gevoetbald 
hebben. Het deed me goed om te 
zien dat jullie na de wedstrijden zo 
vaak met elkaar wilde spelen. En dat 
waren nooit dezelfde, ieder keer 
waren het wel weer andere die met 
elkaar wilde spelen. Ben ook zeer 
tevreden met jullie opkomst voor de 
trainingen. Zowel op maandag als op 
woensdag. Kon een van jullie niet 
om een of andere redenen dan werd 
er keurig afgezegd. Er is nooit een 

ongetogen woord gevallen of een 
ruzie geweest, in ieder geval niet bij 
mijn trainingen. 
 
We hebben een ontzettend 
spannend seizoen gedraaid en tot de 
laatste 2 wedstrijden mee gedaan 
om het kampioenschap. Ook de 
laatste 3 wedstrijden hadden we 
kunnen winnen, helaas was het 
geluk niet aan onze kant en hebben 
we het thuis tegen Lisse verspeeld. 
Maar ook met een paar andere 
wedstrijden in het verloop van de 
competitie die we net gelijk speelden 
of op het nippertje verloren. Dat was 
jammer maar we hebben lekker mee 
kunnen doen en dan word het 
allemaal alleen maar leuker om de 
wedstrijden te spelen. Jongens ik 
heb fijn met jullie gewerkt en heb 
me graag voor jullie ingezet om jullie 
beter te laten voetballen. 
  
Ook wil ik jullie ouders bedanken. Ze 
stonden bijna allemaal iedere week 
weer langs de lijn om jullie te 
bekijken en aan te moedigen. Ik heb 

ook regelmatig Opa en Oma’s gezien 
en daar mag je zeker trots op zijn.  
  
Vanwege mijn werk heb ik niet altijd 
op tijd aanwezig kunnen zijn en dat 
heb ik op het laatste moment ieder 
keer in kunnen vullen. Bedankt Cor, 
Evert en Marco voor het invallen. 
Voor mij is dat ook de reden om 
weer te stoppen met trainen geven 
door de weeks. Ik moet zeggen 
helaas, het werken met E en D is wel 
waar me hart licht!!!! Wie weet komt 
er nog wat op m’n pad binnen de 
club. 
  
Jongens van de E2, jullie ouders en 
grootouders. Bedankt voor jullie 
support ik wens iedereen een fijne 
vakantie. Alle jongens volgend jaar 
heel veel succes op het grote veld in 
een groter team en Daan jij succes 
volgend jaar met de hockey. (ik zal 
jullie volgend jaar echt wel zien en 
volgen want ik ga zelf zo en zo weer 
voetballen) 
 
Peter den Hertog

 

Pupil v/d Week 
 

Zaterdag 9 mei 
Chris Hoogendoorn – E3 
Woubrugge – Sportief 5-4 
 
Zaterdag 9 mei was ik pupil van de 
week. Voor de wedstrijd Woubrugge 
– Sportief werd ik ontvangen in de 
bestuurskamer en kreeg ik een AA. 
Daarna mocht ik naar de kleedkamer 
en kreeg ik een bal waar de spelers 
hun naam opzetten. Toen iedereen 
klaar was mocht ik meedoen met de 
warming-up. Vervolgens gingen we 
de kleedkamer in en mocht ik met de 
scheidsrechter mee. Voor de aftrap 
mocht ik scoren en daarna in de 

dug-out zitten. Het was een mooie 
eerste helft waar vier keer gescoord 
werd door Woubrugge. In de tweede 
helft werd de wedstrijd spannender. 
Er werd eerst nog gescoord door 
Woubrugge, maar werd daarna 
teruggedrongen in de verdediging. 
Sportief scoorde een paar keer 
achter elkaar en daardoor kwam de 
stand op 5-3. In de laatste 10 
minuten scoorde Sportief nog een 
fraai doelpunt van 30 meter. 5-4 
tevens eindstand van een spannende 
wedstrijd. Na de wedstrijd kreeg ik 
nog bitterballen. Het was een leuke 
dag!  

Groetjes, Chris 
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kunnen winnen, helaas was het 
geluk niet aan onze kant en hebben 
we het thuis tegen Lisse verspeeld. 
Maar ook met een paar andere 
wedstrijden in het verloop van de 
competitie die we net gelijk speelden 
of op het nippertje verloren. Dat was 
jammer maar we hebben lekker mee 
kunnen doen en dan word het 
allemaal alleen maar leuker om de 
wedstrijden te spelen. Jongens ik 
heb fijn met jullie gewerkt en heb 
me graag voor jullie ingezet om jullie 
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ook regelmatig Opa en Oma’s gezien 
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keer in kunnen vullen. Bedankt Cor, 
Evert en Marco voor het invallen. 
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door de weeks. Ik moet zeggen 
helaas, het werken met E en D is wel 
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Jongens van de E2, jullie ouders en 
grootouders. Bedankt voor jullie 
support ik wens iedereen een fijne 
vakantie. Alle jongens volgend jaar 
heel veel succes op het grote veld in 
een groter team en Daan jij succes 
volgend jaar met de hockey. (ik zal 
jullie volgend jaar echt wel zien en 
volgen want ik ga zelf zo en zo weer 
voetballen) 
 
Peter den Hertog

 

Pupil v/d Week 
 

Zaterdag 9 mei 
Chris Hoogendoorn – E3 
Woubrugge – Sportief 5-4 
 
Zaterdag 9 mei was ik pupil van de 
week. Voor de wedstrijd Woubrugge 
– Sportief werd ik ontvangen in de 
bestuurskamer en kreeg ik een AA. 
Daarna mocht ik naar de kleedkamer 
en kreeg ik een bal waar de spelers 
hun naam opzetten. Toen iedereen 
klaar was mocht ik meedoen met de 
warming-up. Vervolgens gingen we 
de kleedkamer in en mocht ik met de 
scheidsrechter mee. Voor de aftrap 
mocht ik scoren en daarna in de 

dug-out zitten. Het was een mooie 
eerste helft waar vier keer gescoord 
werd door Woubrugge. In de tweede 
helft werd de wedstrijd spannender. 
Er werd eerst nog gescoord door 
Woubrugge, maar werd daarna 
teruggedrongen in de verdediging. 
Sportief scoorde een paar keer 
achter elkaar en daardoor kwam de 
stand op 5-3. In de laatste 10 
minuten scoorde Sportief nog een 
fraai doelpunt van 30 meter. 5-4 
tevens eindstand van een spannende 
wedstrijd. Na de wedstrijd kreeg ik 
nog bitterballen. Het was een leuke 
dag!  

Groetjes, Chris 
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De E3 sluit de competitie met 
winst af! 
In de vorige Score meldden we dat de E3 maar liefst 7x op rij had gewonnen. Helaas bracht de 
wedstrijd tegen Woerden hier verandering in. De wedstrijden tegen Woerden, ARC en Alphense 
Boys uit gingen verloren, maar de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen opnieuw Alphense 
boys, eindigde positief voor de E3. Ze haalden met 31 punten een stevige vijfde plaats in de poule 
8e klasse 15. 
 
Een uitstekende prestatie voor dit 
team, dat bestond uit tweedejaars 
en enkele derde jaars E-tjes.  De 
teamleden waren Chad van der 
Horst, Chris Hoogendoorn, Daan 
Vonk, David Schilstra, Julian Geerts, 
Lars Hage, Quinten Notting, Thijmen 
de Lange en Twan Vrolijk. Quinten 
verhuisde na de winterstop naar 
Rijswijk. In de laatste 
competitiewedstrijd kwam Sem 
Hillebrand de E3 versterken. 
Hieronder volgt het verslag van de 
laatste wedstrijd thuis tegen 
Alphense Boys E6. 
 
Op zaterdag 2 mei stonden de 
spelers van de E3 vroeg op om aan 
hun laatste competitie wedstrijd te 
beginnen. Ondanks de mei vakantie 
was het team bijna compleet. Alleen 
onze spits Twan was afwezig. 
Daarom viel Jayden, uit de E1, in. 
Bovendien speelde Sem Hillebrand 
voor het eerst met het team mee.  
 
Er viel wat recht te zetten tegen 
Alphense boys E6. De week ervoor, 
op 25 april, speelden de jongens 
tegen hetzelfde team, waarbij 
afgetekend, met 7-3 van werd 
verloren. Toen was het bij rust een 
2-3 voorsprong voor Woubrugge met 
een onvervalste hattrick voor Twan. 
Een van de redenen voor deze 
einduitslag was dat er een speler 
meedeed bij de Alphense Boys die 
eigenlijk niet in dit team thuis 
hoorde. Hij was technisch veel 
vaardiger dan de rest van het team. 
De E3 moest toen Lars missen, 
vanwege een lichte hersenschudding 
opgelopen bij een oefenwedstrijd 11 
tegen 11. Gelukkig kwam Cas 
Heijmans van de E2 het team 
versterken. Na afloop excuseerde de 
leider van Alpense boys zich min of 
meer voor de uitslag en verklaarde 

dat hij blij was met de 3 punten Dit 
omdat de Alphense Boys hiermee 
boven directe concurrent DSO 
konden eindigen, mits DSO zou 
verliezen. Met dit verhaal in onze 
achterhoofd keken we met grote 
belangstelling naar de uitslagen van 
de andere teams in onze poule. En 
DSO bleek niet verloren te hebben. 
Dus de Alphense Boys zouden de 
volgende wedstrijd weer alles aan 
doen om punten van onze jongens af 
te pakken om zeker te zijn van de 
zesde plek in de poule. Dit lieten we 
niet opnieuw gebeuren! 
 
We telden de neuzen bij onze 
tegenstander en kwamen tot 10! Het 
technisch vaardige jongetje van 
vorige week deed opnieuw mee. We 
startten met David op mid mid en 
Thijmen op linksachter. Dit bleek 
succesvol genoeg om de 
tegenstander redelijk op afstand van 
het doel te houden. De wissel van 
Lars voor David op de mid mid plaats 
bleek een gouden greep. In 
tegenstelling tot de uit wedstrijd 
duurde het even voordat het eerste 
doelpunt viel. In de 15e minuut 
scoorde Jayden, nadat het team al 
meerdere kansen had gecreëerd. De 
ban was gebroken en 2 minuten 
later scoorde Thijmen 2-0 met een 
fraai doelpunt. De laatste goal voor 
rust kwam van de voet van Julian, 
na een voorzet van Jayden in de 25e 
minuut; 3-0.  
 
Na de limonade was het zaak om de 
voorsprong vast te houden. Maar dat 
lukte niet helemaal. In de eerste 15 
minuten van de tweede helft liet 
Woubrugge de tegenstander op hun 
helft komen. Er volgden direct 
meerdere kansen, waarbij de 
verdediging met Daan, David, Chad, 
Sem en Chris op goal al aardig 

getest werden. In de 4e minuut viel 
de 3-1, in de 9e minuut werd het 3-
2. Het werd nog spannender, 
doordat Alphense boys opnieuw wist 
te scoren in de 15e minuut, 3-3. Na 
wat wijzigingen door de leiding in de 
voorhoede kwam de E3 vaker op het 
helft van de tegenstander. Vele 
pogingen volgden met mooie 
combinaties en schoten op doel. Dit 
harde werken werd uiteindelijk 
beloond in de 19e minuut. Jayden 
scoorde de 4-3. Helaas eindigde de 
wedstrijd wat minder mooi voor 
hem. Voor het nemen van de 
hoekschop, vlak voor tijd, gleed 
Jayden uit op de stoep bij veld 2. 
Een flink verband werd om zijn hand 
gelegd. Gelukkig kon hij wel 
meedoen in de tweede helft van de 
11 tegen 11 wedstrijd met een 
aantal tweedejaars E-tjes tegen de 
D3 later die dag. 
 
Het seizoen is nog niet afgelopen 
voor de E3. De komende weken 
staan in het teken van toernooien en 
11 tegen 11 oefen wedstrijden. Een 
aantal spelers uit de E3 zullen 
volgend seizoen niet meer uitkomen 
voor Woubrugge. Lars, die in Alphen 
woont, gaat bij een Alphense club 
spelen. Julian en Daan stoppen met 
voetbal. De leiders, Berend en 
Karen, danken jullie en natuurlijk ook 
de spelers die volgend jaar bij de D-
tjes uitkomen, Chris, Chad, David en 
Twan, hartelijk voor een mooi 
seizoen voetbal. Jullie zijn dit seizoen 
allemaal in het voetballen enorm 
gegroeid en zijn nu toe aan het 
echte werk op het grote veld. Veel 
succes bij de D-tjes! Ook Sem 
hartstikke bedankt, jij gaat nog een 
jaar bij de E-tjes spelen. Wij hopen 
dat jij in net zo’n fantastisch team 
als de E3 dit jaar gaat spelen.
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F4 kampioen! 
Het is bijna eind mei en we moeten de laatste competitiewedstrijd nog spelen, maar er kan ons niets meer 
gebeuren; we zijn kampioen! En dat zijn we al een tijdje, sinds half april! Natuurlijk ging daar nog heel wat 
aan vooraf.  
 
Vorig jaar september zijn we gestart 
met een team van allemaal 
eerstejaars spelers met de 
bekerwedstrijden. We moesten 
allemaal nog wennen aan elkaar, 
aftasten wie welke kwaliteiten heeft, 
en een stel individuele spelers zien 
om te buigen naar een 
samenwerkend voetbalteam. Al snel 
hadden alle spelers een vaste plek 
gevonden op het veld. Van keeper 
tot spits was ingevuld. Ook de 
samenwerking op het veld wierp al 
snel zijn vruchten af. Toen de 
competitie begon vorig jaar 
november hebben we alle 
wedstrijden weten te winnen. 
Sommige wedstrijden wat 
makkelijker dan de andere; wat wast 
het soms spannend op het veld. Er 
was zelfs een wedstrijd bij waarbij 
het winnende doelpunt in de laatste 
minuut werd gemaakt!  
 
We werden bijgestaan door een 
trouwe schare fans langs de kantlijn; 
de ouders. Zij zijn erg betrokken bij 
sport van de kinderen, laten dat 

goed horen vanaf de zijlijn en dat 
maakt het weer extra leuk. Ook 
trainer Richard is erg bij zijn team 
betrokken en liet regelmatig zijn 
gezicht zien in de kleedkamer en 
langs de lijn.  
 
Op 18 april hebben we onze 
kampioenswedstrijd gespeeld 
(eigenlijk waren we al kampioen 
doordat de nummer 2 een week 
eerder verloren had...). We werden 
ontvangen met een groot spandoek 
en extra veel fans langs de lijn. Voor 
alle spelers hadden we een 
kampioenshirt laten drukken. Na de 
wedstrijd (die we als kampioen 
gelukkig ook gewonnen hebben) 
werden we onthaald door Aad v/d 
Linde, die alle spelers een beker en 
een grote zak snoep overhandigde. 
Om het feest compleet te maken 
eindigden we met patat en 
limonade! 
 
Op 9 mei mochten we onze krachten 
meten met onze collega's van F3 die 
ook kampioen geworden zijn. Daar 

hebben we een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen gespeeld in het 
voorprogramma van VVW 1. Na 
afloop hebben we de spelers van het 
eerste het veld op begeleid. 
 
Met nog een wedstrijd en een 
toernooi in het vooruitzicht is het 
voetbalseizoen bijna ten einde. We 
kunnen terugblikken op een sportief, 
leerzaam, leuk, gezellig en succesvol 
voetbalseizoen. We kijken alweer uit 
naar het volgende seizoen! 
 
VVW F4

  
 

Woubrugge Pupillen Toernooi  
Het is bijna zover. Op zaterdag 6 juni organiseert v.v. Woubrugge het Pupillentoernooi. 

Om 9 uur wordt afgetrapt met de 
wedstrijden voor de Ukken en de F 
Pupillen. Naast de 
voetbalwedstrijden werken de jonge 
spelers ook een penaltybokaal af. 
 
Deelnemende verenigingen aan het 
Ukken Toernooi zijn: 
Voorschoten '97, s.v. ARC NL, s.v. 
ARC BE, RCL en v.v. Woubrugge (2x) 
 
Deelnemende verenigingen aan het 
F toernooi zijn: 
RVV Coal, AVV Alphen, SV Nieuw 
Sloten, Nieuwkoop, Hillegersberg, 
RCL, GHC, Oegstgeest, Brederodes, 
Haaglandia, Voorschoten '97 en 

v.v.Woubrugge. 
 
De prijsuitreiking wordt verwacht om 
12.15 uur. 
 
Op zaterdagmiddag is de beurt aan 
de E pupillen. Dit toernooi begint om 
13.30 uur. 
 
Deelnemende verenigingen aan het 
E toernooi zijn: 
GHC, AAV Alphen, Quick Boys, HSV 
'69, RVV Coal E1, Zwammerdam, SV 
de Meer, SV Nieuw Sloten, Quick 
Boys, Nieuwkoop, Oegstgeest en v.v. 
Woubrugge 
 

Tijdens dit toernooi wordt voor E-
spelers ook een penaltybokaal 
afgewerkt. De prijsuitreiking wordt 
verwacht om 17.15 uur. 
 
Eventuele geïnteresseerde 
verenigingen kunnen nog inschrijven 
via jeugdef@mail.com 
 
Nadere informatie over dit toernooi 
via de speciale Facebook 
pagina: https://www.facebook.com/
WoubruggePupillenToernooi 
Het Woubrugge Pupillentoernooi 
wordt mede mogelijk gemaakt door; 
Rabobank
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Oud Papier 

Er komen al geruime tijd geluiden dat het aantrekt in Nederland. De economie, de woningmarkt 
en het consumentenvertrouwen. Ik ben geen econoom, maar ik kan ook vertellen dat het 
aantrekt. Het oud papier wel te verstaan. Er is reden om de duim voorzichtig omhoog te steken. 
Na vele maanden van neergang en te zien dat er minder en minder aantal kilo’s binnen komen, is 
er nu een voorzichtige opwaarts van het aantal kilo’s. 
 
Volgens de berichten in de pers zijn 
het voornamelijk de gevolgen van de 
huizenverkoop en het meer verkoop 
van koelkasten stofzuigers e.d. wat 
men in die huizen nodig heeft, dit 
zorgt voor een hogere omzet. Huizen 
zijn niet ingepakt, maar de rest zit 
niet bepaald in een plastic tas, dus 
dat schijnt nog al wat karton e.d. op 
te leveren.  
 
Het aantal kranten dat men in de 
bus krijgt zakt nog steeds aan vaste 
abonnementen. Maar kortom, wij 
hebben weer een voorzichtige plus.  
Daarnaast is het ook belangrijk om 
het de mensen in ons dorp te laten 

weten wanneer je oud papier  komt 
ophalen. Ook dat heeft er 
waarschijnlijk toe bijgedragen. Een 
attentie in het Witte Weekblad is ook 
een goed idee om het even aan te 
tippen. Nu gaan we dat ook in de 
andere bladen doen, die wekelijks in  
de brievenbussen verschijnen. Ook 
via de internetsites waar het ook 
maar mogelijk is komt het te staan.  
 
Zelf ben ik twee mensen 
tegengekomen die het niet wisten 
dat het werd opgehaald. 
Onbegrijpelijk, maar kan gebeuren. 
Ik werd aangesproken terwijl ik in 
een schuur bezig was om papier en 

karton weg te halen. Een persoon 
kwam vragen wat er mee gebeurt, 
nu krijg ik het met moeite weg op dit 
adres.  
 
Over de eerste vier maanden is er 
92.195 kilo verwerkt, dat is een plus 
van 2.955 kilo. Allemaal bedankt en 
alvast een fijne vakantie, en mocht u 
Bas en zijn ploeg eens willen helpen 
loopt dan eens mee, zeker belangrijk 
in vakantietijd.  
 
K. Grandia
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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 
30 mei  F-side-toernooi 
28 juni  Rabobank fietstocht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was mei 2005 toen onze zo 
populaire voorzitter Henny van den 
Berg overleed. Cees Wijhenke werd 
zijn plaatsvervanger en de functie 
van vice-voorzitter was vacant. Hier 
waren geen aanmeldingen voor, 
dus tijdens de bekende derde helft 
meldde ik me aan als vice-
voorzitter. Na wat lobby-praktijken 
bij de Dames en de Heren V, zou ik 
aardig wat stemmen krijgen op de 
ledenvergadering. Tot ik op een 
zaterdag bij de voetbal kwam en 
Cees naar me toe kwam: “Jeff, 
misschien moet je het vice-
voorzitterschap nog even laten voor 
wat het is, ik denk dat jij een betere 
man bent om de F-Side te runnen, 
wellicht dat op een later tijdstip het 
vice-voorzitterschap wat voor je is”. 
Die functie accepteerde ik met een 
ferme handdruk.  
 
Het toenmalige bestuur van de F-
Side bestond uit Piet-Hein Guijt, 
Joris v/d Broeke en Martin 
Dijkshoorn. De eerste twee jaar heb 
ik niet veel anders gedaan dan 
start- en eind post van de F-Side 
fietstocht zijn. Na twee jaar kwam 
Harm Wijsman erbij en vertrokken 
de andere heren langzaam bij de F-
Side.  
 
Onze prioriteit was het 
terugbrengen van de F-Side als 
supportersvereniging die leefde bij 
de leden. We zijn begonnen met 
het opschonen van de ledenlijst en 
het organiseren van themafeesten. 
Langzaam namen we de 
evenementen van de 
feestcommissie van de 
voetbalvereniging over en groeiden 
we met bestuursleden. Op dit 
moment worden bijna alle 
activiteiten buiten het voetballen 
om georganiseerd door de F-Side,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
waarbij de feesten en activiteiten 
meebewegen met de dynamische 
wereld van vandaag. Sommige 
activiteiten vervallen of worden 
samengevoegd met andere 
evenementen. Zo werd het animo 
voor deelname aan de F-Side 
fietstocht steeds minder en 
proberen we nu de 
verenigingsleden enthousiast te 
maken om opnieuw te gaan fietsen, 
maar dan met de Rabobank 
Sponsorfietstocht.  
 
Maar de F-Side is natuurlijk een 
supportersvereniging en dat 
proberen we ook steeds meer te 
profileren, door bijvoorbeeld een 
bus te laten rijden naar de 
wedstrijden van het vlaggenschip 
VVW 1. Met natuurlijk de voordelen 
voor de F-Side-leden, waarbij we 
willen laten zien dat we de leden 
waarderen. 
Het zijn bewogen jaren geweest, 
waar er opnieuw gezocht moest 
worden naar welke input een 
supportersvereniging kan geven, 
waarbij de vereniging het 
middelpunt blijft. Hierbij hebben we 
een aardige CV opgebouwd met 
verschillende evenementen. Dit is 
niet altijd een even gemakkelijke 
klus geweest en ik ben blij dat ik 
veel op de F-Side bestuursleden 
heb kunnen rekenen, zonder hun 
input had de F-Side niet gestaan 
waar het nu is. Dus bedankt, Robin, 
Erna, Martijn, Rick, Danny, Esmee 
en Sjakie. Ik zal nog met regelmaat 
op de voetbal te zien zijn, maar niet 
meer als bestuurslid van de F-Side. 
M’n functie wordt overgenomen 
door Robin Koetsier en ik ben ervan 
overtuigd dat hij deze functie met 
verve zal uitvoeren. Succes Robin! 
 
Jeffrey Buntsma 

Aftrap van de F-Side 
De laatste aftrap als voorzitter F-Side. Na tien jaar voorzitter 
geweest te zijn van de F-Side, is het tijd geworden om het 
stokje over te dragen. Ik wens de nieuwe voorzitter en het 
hele F-side bestuur veel succes toe. 
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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 
30 mei  F-side-toernooi 
28 juni  Rabobank fietstocht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was mei 2005 toen onze zo 
populaire voorzitter Henny van den 
Berg overleed. Cees Wijhenke werd 
zijn plaatsvervanger en de functie 
van vice-voorzitter was vacant. Hier 
waren geen aanmeldingen voor, 
dus tijdens de bekende derde helft 
meldde ik me aan als vice-
voorzitter. Na wat lobby-praktijken 
bij de Dames en de Heren V, zou ik 
aardig wat stemmen krijgen op de 
ledenvergadering. Tot ik op een 
zaterdag bij de voetbal kwam en 
Cees naar me toe kwam: “Jeff, 
misschien moet je het vice-
voorzitterschap nog even laten voor 
wat het is, ik denk dat jij een betere 
man bent om de F-Side te runnen, 
wellicht dat op een later tijdstip het 
vice-voorzitterschap wat voor je is”. 
Die functie accepteerde ik met een 
ferme handdruk.  
 
Het toenmalige bestuur van de F-
Side bestond uit Piet-Hein Guijt, 
Joris v/d Broeke en Martin 
Dijkshoorn. De eerste twee jaar heb 
ik niet veel anders gedaan dan 
start- en eind post van de F-Side 
fietstocht zijn. Na twee jaar kwam 
Harm Wijsman erbij en vertrokken 
de andere heren langzaam bij de F-
Side.  
 
Onze prioriteit was het 
terugbrengen van de F-Side als 
supportersvereniging die leefde bij 
de leden. We zijn begonnen met 
het opschonen van de ledenlijst en 
het organiseren van themafeesten. 
Langzaam namen we de 
evenementen van de 
feestcommissie van de 
voetbalvereniging over en groeiden 
we met bestuursleden. Op dit 
moment worden bijna alle 
activiteiten buiten het voetballen 
om georganiseerd door de F-Side,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
waarbij de feesten en activiteiten 
meebewegen met de dynamische 
wereld van vandaag. Sommige 
activiteiten vervallen of worden 
samengevoegd met andere 
evenementen. Zo werd het animo 
voor deelname aan de F-Side 
fietstocht steeds minder en 
proberen we nu de 
verenigingsleden enthousiast te 
maken om opnieuw te gaan fietsen, 
maar dan met de Rabobank 
Sponsorfietstocht.  
 
Maar de F-Side is natuurlijk een 
supportersvereniging en dat 
proberen we ook steeds meer te 
profileren, door bijvoorbeeld een 
bus te laten rijden naar de 
wedstrijden van het vlaggenschip 
VVW 1. Met natuurlijk de voordelen 
voor de F-Side-leden, waarbij we 
willen laten zien dat we de leden 
waarderen. 
Het zijn bewogen jaren geweest, 
waar er opnieuw gezocht moest 
worden naar welke input een 
supportersvereniging kan geven, 
waarbij de vereniging het 
middelpunt blijft. Hierbij hebben we 
een aardige CV opgebouwd met 
verschillende evenementen. Dit is 
niet altijd een even gemakkelijke 
klus geweest en ik ben blij dat ik 
veel op de F-Side bestuursleden 
heb kunnen rekenen, zonder hun 
input had de F-Side niet gestaan 
waar het nu is. Dus bedankt, Robin, 
Erna, Martijn, Rick, Danny, Esmee 
en Sjakie. Ik zal nog met regelmaat 
op de voetbal te zien zijn, maar niet 
meer als bestuurslid van de F-Side. 
M’n functie wordt overgenomen 
door Robin Koetsier en ik ben ervan 
overtuigd dat hij deze functie met 
verve zal uitvoeren. Succes Robin! 
 
Jeffrey Buntsma 

Aftrap van de F-Side 
De laatste aftrap als voorzitter F-Side. Na tien jaar voorzitter 
geweest te zijn van de F-Side, is het tijd geworden om het 
stokje over te dragen. Ik wens de nieuwe voorzitter en het 
hele F-side bestuur veel succes toe. 
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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 



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


