
CLUBBLAD VAN DE VOETBAL VERENIGING WOUBRUGGE

SCORE



 

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

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

Overige vestigingen:
 Rotterdam
 Bunnik, Het Kabinet
 Almere, Woondome

VooR iedeReen AndeRs

Voor uitgebreide informatie kijk op  www.uipkes.nl

Robijn 
behandeld met olie

      Floor
eiken 3 mm toplaag behandeld met olie

Peter 
eiken met 4 mm toplaag behandeld met olie

olivier
verouderd eiken behandeld met olie

Rustiek Frans eiken
behandeld met olie

OOK GESCHIKT

VOOR APPARTEMENT COMPLEET GELEGD 

VANAF 49,- EURO

Frans eiken
behandeld met 2x witte olie 

OOK GESCHIKT VOOR

“DE DOE HET ZELVER “

OOK GESCHIKT VOOR 

VLOERVERWARMING 

OOK GESCHIKT
VOOR NIEUWBOUW 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woubrugge 1 speelt onder dit 
gesternte in een nieuwe competitie, 
waarin de grenzen tussen de 
districten West II en West I zijn 
weggenomen. Deze opzet beperkt 
reisafstanden, waardoor er meer 
derby's zijn. Steeds meer clubs 
stoppen op zondag en gaan over 
naar de zaterdagcompetitie. Het 
wordt steeds lastiger gelijkwaardige 
teams bij elkaar in te delen. Dat lijkt 
gezien de start van deze competitie 
ook dit seizoen nog niet opgelost in 
de ZA 4e Klasse C waarin 
Woubrugge speelt. Om die reden is 
er in het voorjaar geopperd om ook 
een 5e klasse te maken. Maar als 
club willen wij ook zoveel mogelijk 
wedstrijden spelen en een extra 
klasse betekent minder teams in de 
competitie. Daarnaast spelen veel 
clubs in de omgeving van 
Woubrugge op de zondag en een 
aantal van hen spelen ook een 
Klasse hoger. Weg uit die vierde 
Klasse en een stapje omhoog is 
daarom ook voor dit seizoen onze 
doelstelling. 
 
Zo zorgeloos als het mooie weer 
deze nazomer, is het niet altijd in 
de bestuurskamer. Na een iets wat  
ongemakkelijke algemene 
ledenvergadering in juni was er in 
juli een tweede ledenvergadering 
nodig om de gelederen te sluiten. 

Inmiddels wijzen de neuzen weer 
dezelfde kant op en kijken we met  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een gezonde ambitie vooruit. Een 
paar hobbeltjes op de weg brengen 
de vereniging niet uit balans en dat 
geeft vertrouwen. Daarbij heb ik 
veelvuldig horen zeggen dat het 
belangrijk is om een goede 
onderlinge samenwerking tussen 
leden, vrijwilligers, commissies en 
het Bestuur na te streven. 
 
In de ledenvergadering is besloten 
de contributie iets meer dan 
gemiddeld aan te passen. Dit is echt 
nodig om de financiën op orde te 
houden en ambities na te kunnen 
streven. De crisis heeft namelijk ook 
zijn weerslag op de club. Denk aan 
een hoger BTW-tarief en een forse 
verhoging van de KNVB contributie. 
Daarom worden alle uitgaven op 
een goudschaaltje gewogen. Het 
Bestuur toetst elke keer weer of 
een uitgave bijdraagt aan het in 
stand houden en toekomst "proof" 
maken van de club.  
 
Aan het eind van het vorig seizoen 
was er sprake van een flinke 
terugval in het aantal leden. Zij 
gaven als reden op: te zijn 
verhuisd, blessures of verandering 
van werkgever. Natuurlijk kan het 
zijn dat er ook onvrede is, over wat 
dan ook. Dit laatste is vanuit de 
overall view niet altijd even duidelijk 
en onvrede moet je voorkomen. Als 
dat niet lukt, moeten we het op z'n 

Jaargang 46, nummer 2, december 2014 
Voorzet van de voorzitter 
Met een goed gevoel sluiten we 2014 af. Het gaat de goede 
kant op met de club en dat is prettig om te kunnen zeggen. 
Hopelijk wordt dat ook zo herkend en beleefd door jullie, 
want daar gaat het tenslotte om. Wij zijn nog lang niet waar 
we naar toe willen en hebben een behoorlijke lijst met 
wensen. Denk aan het tekort aan kleedkamers, een ruimte 
voor speelmateriaal, verlichting op veld 1 of 2, kunstgras op 
het kleine veldje, een gezellig terras en een nieuw 
kassasysteem. Vergeet ik nog een beschoeiing rondom het 
terrein en de vaatwasser gaat ook niet zolang meer mee. Te 
veel om op te noemen. Dat realiseren we niet met een 
enkele vinger klik.  
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minst bespreekbaar maken. In 
totaal haakten er in juni en juli in 
ieder geval 31 leden af ten opzichte 
van april 2014. Er rust dan ook een 
schone taak om uitstroom beter te 
monitoren. Geef het zelf ook aan als 
je iets dwars zit of je iets niet goed 
vindt gaan. Aan de dingen die je 
niet weet of hebt van horen zeggen 
kunnen we niets doen. Alle Bestuur- 
en Commissieleden hebben een 
luisterend oor en zijn gebaat bij een 
gezonde feed-back. Inmiddels is het 
ledenaantal hersteld en zijn er circa 
45 nieuwe leden bijgekomen. Dit 
zijn vooral jeugdleden, waaronder 
veel Ukken en Meiden. We zitten 
qua ledental in de plus ten opzichte 
van april 2014. Er zijn nu ongeveer 
530 actieve leden en het zou mooi 
zijn om richting het 70 jarig 
jubileum, in 2016, het 600ste lid te 
kunnen verwelkomen. Je kunt dus 
gewoon lid worden van vv 
Woubrugge. Graag zelfs, er is zeker 
geen ledenstop! 
 
De Algemene ledenvergadering 
toonde waardering door Erna van 
de Meer, Cor Brunt en Fred van de 
Weiden tot lid van verdienste te 
benoemen. Echt, dik verdiend. Zij 
horen in het erelijstje thuis, omdat 
zij zich het afgelopen decennium op 
een bijzondere manier hebben 
ingezet. Zo is Cor al 25 jaar trainer 
en coach van jeugdteams, 
organiseert hij voetbalclinics, het 
4x4 toernooi en is hij samen met 
Evert van de Horst de drijvende 
kracht achter het voetbalkamp voor 
D- en C junioren. Fred trok meer 
dan tien jaar de seniorencommissie, 

adviseert op technisch vlak, weet 
alles van voetbal en kent alle 
mensen bij de club. Je mist hem 
nooit als je zaterdagmiddag na het 
voetbal de kantine binnen loopt. 
Erna vervult veel functies en taken, 
bijna te veel om op te noemen. 
Iedereen binnen de club heeft met 
haar te maken en zij is een 
constante factor binnen de club. 
Niemand is onvervangbaar maar ik 
zou niet weten hoe het zonder hen 
moet. Ik wens dan ook dat zij nog 
heel lang voor de club actief kunnen 
en willen zijn. 
 
De goede seizoen start kreeg een 
impuls, omdat, op 23 augustus, de 
finale dag van de Kaag & 
Braassemcup in Woubrugge werd 
georganiseerd. De beste acht 
clubteams uit Kaag & Braassem 
gaven acte de présence en 
speelden, verdeeld over twee 
poules, een minicompetitie. De 
nummers 1 t/m 4 uit beide poules 
speelden op de finale dag tegen 
elkaar. MMO won voor het eerst in 
de historie. In een gelijk opgaande 
strijd hielden MMO 1 en DOSR 1 
elkaar op 1-1, waarna MMO de 
penalty’s beter nam. Woubrugge 
verloor nipt van ROAC en werd 
vierde. Nog mooier op die dag was 
het resultaat van maar liefst € 757, 
dat is opgehaald en overgemaakt 
naar het KWF voor 
kankerbestrijding. Iets waar wij 
heel erg trots op kunnen zijn. Hulde 
aan Eldert van Luling die zich 
enorm heeft ingezet om deze dag te 
organiseren en te laten slagen en 
hulde aan Dames 1 die Eldert op 

deze dag hebben bijgestaan. 
Hiermee heeft vv Woubrugge een 
visite kaartje afgegeven aan alle 
voetballiefhebbers in de gemeente 
Kaag en Braassem.  
 
Op 30 augustus was het de beurt 
aan het Henny van de Berg toernooi. 
Cees Wijhenke en het 
organisatieteam: Eldert, Mark, 
Ruben, Sylvia en Susanne hebben er 
veel energie ingestoken. Daarvoor 
dank. De traditie wil zo veel mogelijk 
7-tals teams, bestaande uit zoveel 
mogelijk oud eerste elftal spelers, op 
het veld tegen elkaar laten strijden. 
Hoewel de dag heel goed 
georganiseerd was lieten een paar 
teams het op het allerlaatste 
moment afweten. Erg zuur voor de 
organisatie maar anderzijds was het 
plezier er bij de deelnemende teams 
niet minder om. Sfeer, gezelligheid 
en ook fanatisme kenmerkten een 
mooie toernooidag. De Cup met "de 
grote oren" bleef dit jaar in 
Woubrugge. Wij willen niets liever 
dan deze traditie in stand te houden. 
Na al die jaren willen we ook volgend 
seizoen weer openen met het Henny 
van den Berg toernooi.  
Een lange strakke voorzet, maar er 
is veel gebeurd om over bij te 
praten. Zoals werd gezegd door 
Yvonne Peters, namens gemeente 
Kaag en Braassem, tijdens de 
uitreiking van de K&B-Cup 
"Woubrugge is een levendige en 
actieve vereniging". Vanaf hier wens 
ik iedereen een mooi seizoen met 
veel voetbal om van te genieten. 
 
Met sportieve groet, Hans Boer. 
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Voetbalvereniging Woubrugge 
Accommodatie Bateweg 76 2481 AN Woubrugge  tel. 0172-518754  
           giro 2257152 
 

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

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

Commissies 
Commissie Senioren Dimitry Lamers   06-44864625  dim.lamers@gmail.com 
   Ruben van Dijk  06-13260420  rubenenmiriam@gmail.com 

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

Technische commissie Ed van Venrooij  06-38718148  
   Hans Beck  06-46294750  hans.beck@casema.nl 
   Harry van der Weiden 06-23487569  hdikbuik@hotmail.com 
Commissie Jeugd  Aad van der Linde 06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Commissie Zaal  Aad van der Linde 06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Commissie Bar  Erna van der Meer 06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
Commissie PR  Gerben Schouten  06-53248606  gerben@rhizopon.nl 
   Marja Dijkshoorn  06-13769295  armar@casema.nl 
Commissie Onderhoud André Vrolijk  06-20482220  vrolijk@dds.nl 
Com.Ledenadministratie  Jeanette Dijkshoorn 06-23211775  jean.dijkshoorn@casema.nl 
Commissie Financiën        Edward van Dijk  06-21130142  voetbal@vandijkaccountancy.nl 
                           Jeanette Dijkshoorn 06-23211775  jean.dijkshoorn@casema.nl 
Contactpersonen 
Supportersver.  Jeffrey Buntsma  06-52008029  jeffreybuntsma@gmail.com 
Klaverjasvereniging Jan Vos   0172-518624   
Visvereniging  Henk Windhorst  0172-518389  hcwindhorst@casema.nl 
Trainer Senioren  Arie van Duijn  06-41496040   
Trainer Jeugd  Chris Hoogerweij  06-44414114 
Keepercoördinator Mathijs Rietveld  06-51175378 
Consul   Henk Brunt  06-11133299   
Gastheer zaterdag Cees van Delft  06-55906808  ceesvandelft1@hotmail.com 
EHBO   Vacant 
Sporthal Oudendijk Ruud Gorter  0172-519288 
 
Ereleden en Leden van Verdienste 
Koninklijke onderscheiding: 
Lid in de orde van Oranje-Nassau: H.J.J. van den Berg (2002), H. Haak (2002), H. Slingerland (2002), D. Blom (2006) 
 
KNVB onderscheidingen: 
KNVB speld in goud: A. Vrolijk (1994), H. Haak (1999) 
KNVB speld in zilver: A. Vrolijk (1985), H. Haak (1988), J. Voets (1996), F. Treuren (2005), M. van Leersum (2006),  
H. van der Neut (2013) 
KNVB speld in brons: H. Th. Wijsman (1989) 
Dragers van het Insigne van Verdienste: P. de Bruyn (1971), A. Vrolijk (1976), L. van Dorp (1979) 
Ereburger gemeente Woubrugge: H. Th. Wijsman (1987) 
 
VVW onderscheidingen: 
Erevoorzitters: Th. de Jong (1960), C.W. Muller (1969), H. Th. Wijsman (1987), H.J.J. van den Berg (2005),  
H.van der Neut (2013) 
Ereleden: G. Verkade (1957), A. Vrolijk (1976), H.Haak (1978), L. van Dorp (1979), J. Voets (1996), 
M. van Leersum (2002), A. Burggraaff (2005), C.J. Wijhenke (2007) 
Leden van Verdienste: C.W. Muller (1965), L. van Dorp (1966), Mevrouw M. van Dorp (1981), H. Slingerland (1989), Mevrouw 
N. van der Wel (1989), Mevrouw L. Witteman (1990), L. Witteman (1990), Mevrouw A. Roosemalen (1991), Mevrouw T. den 
Hertog (1993), Mevrouw L. van der Horst (1994), L. de Blanken (1996), Mevrouw R. de Blanken (1996),  
A. Brunt (1996), C. Brunt sr. (1996), A. Burggraaff (1996), C. van Dorp (1996), Mevrouw N. Haak (1996), W. van der Horst 
(1996), S. Kesting (1996), M. van Leersum (1996), Mevrouw B. Leget (1996), K. Leget (1996), G. Schijf (1996), H. Schijf 
(1996), Mevrouw L. Slingerland (1996), F. Treuren (1996), J. Vos (1996), C.J. Wijhenke (1996), J. Burggraaff (2006),  
K. Brunt (2006), Mevrouw A. Kesting-Buntsma (2008), E.J. van der Horst (2008), P.G. van Luling (2009), H. Van Dijk (2010),   
H. van der Weiden (2011), E.J.M. van Luling (2011), M. Dijkshoorn (2012), A. Vrolijk (2012), Mevrouw E. van der Meer (2014), 
C. Brunt (2014). F. van der Weiden (2014). 



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

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

 
Boerderijwinkel Van Rijn 

Verkoop van aardappelen, uien, groente en fruit. 

 

 Kruisweg 10     Openingstijden: 

   2481 KV Woubrugge    Ma t/m vr 9.00-17.45 uur 

   www.boerderijvanrijn.nl    Za 9.00-16.30 uur 

   www.facebook.com/boerderijvanrijn 
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Prestaties van de Nolinaboys 
Het vlaggenschip van Woubrugge is aan een uitstekende eerste seizoenshelft bezig en heeft 
zichzelf in de laatste competitiewedstrijd beloont door de officieuze titel ‘Winterkampioen’ te 
pakken. Ook in de beker ging het een paar rondes erg goed, maar daar maakte Zwammerdam 
uiteindelijk een einde aan de bekerdroom. 
 
 

Zaterdag 25 oktober stond de 
thuiswedstrijd Woubrugge – 
Legmeervogels op het programma. 
Wat een overtuigende overwinning 
moest worden, kostte uiteindelijk 
nog erg veel moeite, 6-2. Op een 
feestelijke middag ging het publiek 
er eens even goed voor zitten op 
sportpark Bateweg Noord. Rondom 
de thuiswedstrijd van de Nolinaboys 
waren verschillende festiviteiten 
gepland. De uiteindelijke 
overwinning had nog veel voeten in 
de aarde. Met een nagenoeg 
complete groep startte Woubrugge 
tegen Legmeervogels. Binnen het 
kwartier stond een flets en slap 
Woubrugge al met 0-1 achter, een 
vlot uitgevoerde counter werd van 
de rand van het strafschopgebied 
binnengeschoten door de spits. 
Woubrugge leek wakker te worden 
en creëerde een handvol grote 
kansen. Deze waren echter nog niet 
besteed aan de groen-witten. Na 
een half uur spelen was het Dennis 
Boer die de ban wist te breken. Hij 
wist zichzelf knap vrij te spelen in 
het strafschopgebied en schoot met 
zijn chocoladebeen de 1-1 binnen. 
Waar iedereen dacht dat 
Woubrugge door zou zetten, 
gebeurde het tegenovergestelde. 
Kort voor rust werd de rechtsbuiten 
diep gestuurd na één pass. Deze 
twijfelde niet en zag binnen de 
zestien de mogelijkheid om op doel 
te schieten. In de verre hoek was 
Sven Tourne kansloos, 1-2.  
 
Na rust een ander Woubrugge. 
Binnen een halve minuut stuurde 
Chris Verhoef, Ruud van der Sar 
alleen op de doelman af. Na een 
goede aanname schoot Ruud 
overtuigend de gelijkmaker binnen, 
2-2. Nog geen vijf minuten later 
brak het verzet van Legmeervogels. 
Joris van der Hoorn werd 
onreglementair tegen de vlakte 
gewerkt, waarna Chris de eerste 
voorsprong van de dag binnen 
schoot, 3-2. Een half uur voor tijd 

schoot Dennis met een intikker de 
wedstrijd definitief in het slot, 4-2. 
Uiteindelijk werd het dan ook de 
middag van Dennis. Na een goede 
actie van Ruud wist Dennis de bal 
mee te nemen en van buiten het 
strafschopgebied de 5-2 tegen te 
touwen te schieten. Kort voor tijd 
werd voor Dennis het feest 
compleet doordat hij uit een vrije 
trap ook nog de 6-2 mocht 
aantekenen.  
 
Zaterdag 8 november stond de 
thuiswedstrijd tegen Siveo ’60 op 
het programma. Siveo ’60 had een 
serie van vijf overwinningen op rij 
neergezet, dus Woubrugge wist dat 
het een moeilijke middag zou 
hebben. Diep in blessuretijd maakte 
Dennis Boer de winnende treffer: 2-
1.  
Op een moeilijk bespeelbaar veld 
kwam Woubrugge goed uit de 
startblokken. Voor de rook was 
opgetrokken was het Jimmy van der 
Weiden die een slechte uittrap van 
de doelman onderschepte, het 
overzicht behield en Dennis Boer 
wegstuurde. Na een individuele 
actie kon Dennis de bal over de 
uitgekomen doelman stiften en 
zette zo de vroege voorsprong op 
het scorebord: 1-0. Het vervolg van 
de eerste helft was van beide 
kanten erg rommelig. Beide ploegen 
wisten de bal niet lang in de ploeg 
te houden en zo werd het voor de 
toeschouwers een weinig 
enerverende eerste helft. Kort voor 
rust leek Woubrugge wel de marge 
te verdubbelen. Na een goede actie 
gaf Dennis voor op de vroeg 
ingevallen Thom Buntsma, zijn 
kopbal belandde echter in het 
zijnet.  
 
Na de thee eenzelfde spelbeeld, 
weinig rust bij beide ploegen. Toch 
leek Woubrugge te scoren, ware 
het niet dat de lat een kopbal van 
Chris Verhoef in de weg stond. Na 
een uur spelen leek Siveo ’60 tot 

tweemaal toe de gelijke stand op 
het scorebord te krijgen, maar even 
zo vaak was het doelman Sven 
Tourne met een katachtige redding 
die zo het doelpunt wist te 
voorkomen. Eerst brak de spits van 
Siveo door, waarna Sven in een 1 
tegen 1 situatie de sterkste van de 
twee was. Vervolgens een kopbal 
van een Woubrugge speler die 
pardoes in de verre hoek leek te 
vallen, ware het niet dat Sven 
Woubrugge op voorsprong hield. 
Een kwartier voor tijd leek Siveo’60 
recht te hebben op een strafschop, 
maar de leidsman wilde hier niet 
aan. Toch kwam de gelijkmaker. 
Vijf minuten voor tijd was een 
terugspeelbal een mogelijkheid voor 
Siveo om druk te zetten. Sven kon 
net niet vrij bij de bal en zijn schot 
werd gekraakt door de spits, 
waarna het een koud kunstje was 
om de bal in het lege doel te 
schuiven: 1-1. Hierna leek de 
wedstrijd in een gelijkspel te 
eindigen. Tot diep in blessuretijd, 
een vlotte combinatie van 
Woubrugge bracht de bal bij Chris, 
die met 1 splijtende pass Dennis 
richting de doelman stuurde. Dennis 
zette de keeper op het verkeerde 
been en bracht zo sportpark 
Bateweg Noord in extase: 2-1.  
 
Zaterdag 15 november stond de 
derde ronde van de beker op het 
programma. Op sportpark Bateweg 
Noord stond de derby Woubrugge – 
Zwammerdam op het programma. 
Derdeklasser Zwammerdam ging er 
met de volle winst vandoor: 1-3. 
Op een regenachtige middag gingen 
beide teams de strijd aan. 
Woubrugge zakte in  de beginfase 
iets in en liet Zwammerdam komen, 
om zo te gokken op de 
omschakeling. Dit lukte tot twee 
keer toe. Eerst was het Thom 
Buntsma die doorbrak over de 
rechterkant en Dennis Boer de 
mogelijkheid bood om binnen te 
schieten, zijn inzet werd gekraakt 
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en de rebound van Joris van der 
Hoorn werd van de lijn gewerkt. 
Kort daarna was het Marco van 
Heuveln die Ties Meijer 
wegstuurde. Ties had Joris al zien 
komen en gaf hem dan ook de 
mogelijkheid om de openingstreffer 
aan te tekenen. Het schot ging 
echter naast. Het antwoord van 
Zwammerdam liet niet lang op zich 
wachten, balverlies in de opbouw 
van Woubrugge gaf de spits een 
vrije doortocht en bij de inzet was 
doelman Sven Tourne kansloos:0-1. 
Woubrugge probeerde de 
achterstand weg te werken en ging 
op zoek naar de gelijkmaker. 
Balverlies bij een kort genomen 
corner van Woubrugse kant leidde 
echter de 0-2 in. Een goed 
uitgevoerde counter bracht 
Zwammerdam in luttele seconden 
aan de andere kant van het veld en 
schoot onberispelijk binnen. Met 
deze stand werden de kleedkamers 
opgezocht en was het aan 
Woubrugge om er na de thee nog 
een wedstrijd van te maken. 
Na de onderbreking ging 
Woubrugge op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Binnen het uur 
lukte dit ook. Een lange bal van 
achteruit werd door Joris goed op 
waarde geschat, zette zijn lichaam 
slim in het duel en kon zo door 
richting de doelman van 
Zwammerdam. Zijn schot was 
onhoudbaar: 1-2. Woubrugge kreeg 
meer geloof in een goede afloop. 
Na 65 minuten spelen leek de 
gelijkmaker binnen te vallen. Een 
vrije trap van Ruud van der Sar 
werd leep verlengd door Ties, zijn 
inzet belandde echter op de lat. 
Kort hierna was de wedstrijd 
gespeeld. Wederom balverlies 
leidde de beslissende counter in, die 
na veel schijven overtuigend vanaf 
de rand van het strafschopgebied 
werd binnengeschoten:1-3. 
Woubrugge probeerde het nog wel, 
maar tot echte kansen kwam men 
niet meer. 
 
 Op zaterdag 6 december stond de 
derby Woubrugge – Alphia op het 
programma. Een altijd beladen en 
aantrekkelijke kraker. Ook nu was 
het weer raak, een pittige wedstrijd 
met veel strijd kende een gelukkige 
winnaar. Woubrugge trok met 3-2 

op het scorebord uiteindelijk aan 
het langste eind.  
De wedstrijd stond vooraf al bol van 
de spanning. Voor Woubrugge was 
het zaak om zich te herstellen na de 
zeperd van de wedstrijd tegen 
Sportief. Tevens was dit een 
mogelijkheid voor Alphia om de 
aansluiting met de top van de 
competitie definitief te halen. Vanaf 
de eerste minuut werd ook duidelijk 
dat Alphia hier vol overtuiging voor 
zou gaan. Middels opkomende 
backs en bijsluitende middenvelders 
werd de druk op het Woubrugse 
doel direct opgevoerd. Na een 
kwartier spelen kreeg Alphia ook 
direct een uitgelezen mogelijkheid 
voor een vroege voorsprong. Een 
ongelukkige bal tegen de hand van 
één van de verdedigers bij 
Woubrugge was voor de goed 
leidende scheidsrechter aanleiding 
om de bal op de stip te leggen. 
Kenny Blanken wist met dit 
buitenkansje wel raad en schoot 
onberispelijk binnen: 0-1. Kort na 
de openingstreffer kreeg Alphia nog 
enkele mogelijkheden, echter 
steeds vonden zij de uitstekend 
keepende Sven Tourne op haar 
pad. Tien minuten voor rust leek 
het 0-2 te worden na een doelpunt 
van Stefan Verboom. Ware het niet 
dat in een eerder stadium van de 
aanval de grensrechter van Alphia 
al aangaf dat de bal over de zijlijn 
was gegaan. Terwijl Alphia al 
klaarstond voor de aftrap, besloot 
de scheidsrechter het doelpunt af te 
keuren en de inworp toe te kennen 
aan Woubrugge. Alphia was 
hierdoor even van slag en 
Woubrugge wist hiervan te 
profiteren. Eerst dacht Dennis Boer 
bij een afgeslagen bal niet na en 
schoot hard binnen in de korte 
hoek: 1-1. Kort hierna bracht Ruud 
van der Sar de bal opnieuw in en 
wist Chris Verhoef te bereiken, die 
behield het overzicht en gaf Marco 
van Heuveln de kans zijn goede 
vorm te belonen met een doelpunt: 
2-1. Nog voor rust stond de 
wedstrijd helemaal op haar kop. 
Een lange bal van Sven werd 
verlengd door Ties Meijer richting 
de doorgelopen Joris van der 
Hoorn, die was zijn directe 
tegenstander te vlug af en kon zo, 
tot ontsteltenis van iedereen, de 3-
1 binnenwerken. Met deze stand op 

het scorebord zochten beide 
ploegen de kleedkamer op.  
 
Na de thee was het voor 
Woubrugge zaak om de wedstrijd 
over de streep te trekken. Dit was 
ook aan het spelbeeld te zien, van 
verzorgd voetbalspel was niet veel 
meer over. Dit werd volledig 
gecompenseerd met strijd en 
duelkracht. Zodoende wist 
Woubrugge, soms met hang en 
vliegwerk, op de been te blijven. 
Een kwartier voor tijd bracht Kenny 
de spanning wel volledig terug in de 
wedstrijd door de aansluitingstreffer 
te maken: 3-2. Enkele minuten 
hierna kreeg Woubrugge ook de 
mogelijkheid om de wedstrijd 
definitief in het slot te gooien. Joris 
brak door over de linkerkant en 
omspeelde de doelman. Zijn inzet 
werd echter van de lijn gered door 
een goed meegelopen verdediger 
van Alphia. Zo bleef de wedstrijd tot 
de slotseconde spannend, maar 
bleven de punten in Woubrugge.  
 
Zaterdag 13 december stond de 
laatste competitieronde van de 
eerste seizoenshelft op het 
programma. In de 4e Klasse C 
betekende dit een duel tussen de 
koplopers. De wedstrijd was nog 
maar koud bezig of het eerste grote 
gevaar werd al ‘gecreëerd’, een 
slippertje in de verdediging van 
Woubrugge gaf een vrije doortocht 
aan de aanvoerder van Nieuwkoop. 
In plaats van de bal breed te geven, 
ging hij voor eigen succes. Eens 
temeer wist Woubrugge doelman 
Sven Tourne dit een tegen een duel 
in zijn voordeel te beslechten. Na 
twintig minuten spelen kroop 
Woubrugge wat meer uit haar 
schulp en deelde wat speldenprikjes 
uit richting de doelman van 
Nieuwkoop. Tot grote kansen kwam 
Woubrugge nog niet, tot de 32e 
minuut. Jimmy van der Weiden nam 
een corner vanaf de linkerkant en 
wist feilloos het hoofd van Ruud 
van der Sar te vinden. Deze kopte 
overtuigend de Woubrugse 
voorsprong tegen de touwen: 0-
1.  Luttele minuten later leek 
Woubrugge hetzelfde kunstje uit te 
halen. Nu kwam de corner vanaf de 
rechterkant, wederom was het 
Ruud die de bal richting doel 
werkte, ware het niet dat het leder 
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door de tweede doelman werd 
gestopt. De scheidrechter zag hier 
geen strafschop in en liet 
doorspelen. Vijf minuten later was 
het voor de tweede keer van de 
middag raak. Een lange trap van 
Sven werd goed verlengd door Ties 
Meijer, waardoor Joris van der 
Hoorn de 0-2 binnen kon werken. 
Woubrugge wist dat het deze stand 
mee moest nemen naar de 
kleedkamer en dat gebeurde ook.  
 
De tweede helft moest Nieuwkoop 
meer komen wilde het nog 
aansprak maken op de overwinning. 
Er werd meer druk naar voren gezet 
en Woubrugge moest verder terug. 
Tot hele grote uitgespeelde 

mogelijkheden wist Nieuwkoop niet 
te komen, maar enkele 
afstandschoten zorgde wel voor 
gevaar. Woubrugge moest nog 45 
minuten bij de les blijven wilde het 
hier met de verrassende 
overwinning aan de haal gaan. Dit 
gebeurde ook en een kwartier voor 
tijd werd de wedstrijd definitief in 
het slot gegooid. Ties stuurde met 
een leep balletje Dennis Boer alleen 
richting de doelman van 
Nieuwkoop. Oog in oog met de 
keeper faalde Dennis niet en haalde 
zo definitief te trekker over. Een 
verrassende driepunter voor 
Woubrugge met als resultaat, 
Herbstmeister. 
 

Stand 4e klasse C 
 
1 Woubrugge 1 13 33     
2 NiTa 1 13 32     
3 NSV’46 1 13 32     
4 Nieuwkoop 1 13 30     
5 Alphia 1 13 25     
6 Sportief 1 13 25     
7 Siveo’60 1 13 25     
8 Hertha 1 13 21     
9 DOSR 1 13 13     
10 Aarlanderveen 1 13 10     
11 RODA 23 1 13 9     
12 SVOW 1 13 8     
13 Legmeervogels 1 13 3     
14 KDO 1 13 0     
 

 

Seniorencommissie 
In de vorige score van oktober 2014 konden we toch wel concluderen dat door de meeste 
senioren elftallen wat vaker drie punten moesten worden gepakt. Nu we tot halverwege de 
competitie zijn gekomen, mogen we toch wel zeggen dat er hard aan gewerkt is. Nu 11 en 13 
december respectievelijk de laatste training en wedstrijden van 2014 plaats hebben gevonden. 
Is het tijd om de balans op te maken. 

De laatste training voor de 
jaarwisseling staat ieder jaar in het 
teken van een gezellige avond. Alle 
senioren elftallen en reserveleden 
worden in teams van ongeveer vijf 
personen ingedeeld om zo een 
fanatiek toernooitje te spelen. De 
wind deed zijn best om deze avond 
zo koud mogelijk te maken, 
waardoor de gevoelstemperaturen 
tot onder het vriespunt kwamen, 
maar daar liet niemand zich door 
‘van/uit’ het veld slaan. Helaas deed 
het eerste elftal van Woubrugge dit 
jaar een keer niet mee. Maar daar 
was een goede reden voor. Het was 
zaak voor de mannen van Arie om 
zich goed voor te bereiden op de 
belangrijke wedstrijd van 13 
december tegen medekoploper 
Nieuwkoop. Na de training is de 
kantine tot laat open geweest met 
dit jaar geen prijsuitreiking voor het 
beste team van het toernooi, maar 
een oefenloterij voor de aanstaande 
boutmiddag/avond van 13 
december. Hij is even goed op de 

proef gesteld, maar gelukkig werkte 
het rad uitstekend. DJ Ter heeft de 
rest van de avond voor de muziek 
gezorgd met af en toe een goed 
geïmproviseerde versnapering 
verzorgd door Erna. Iedereen super 
bedankt voor deze geslaagde 
avond! 
 
Hoe staat het nu in de competitie? 
De dames onder leiding van Hein 
Visser zijn, ten opzichte van de 
vorige score, een plek gestegen en 
staan nu tiende. Er werd een extra 
wedstrijd gewonnen en een keer 
gelijk gespeeld. Bij de veteranen is 
er helaas maar één puntje 
bijgekomen met tot gevolg dat de 
mannen nu alleen nog maar naar 
boven kunnen kijken. Dit geldt 
helaas ook voor het 2e van 
Woubrugge. Er werd alleen 
gewonnen in Wassenaar van Blauw 
Zwart en tegen mede 
degradatiekandidaat Koudekerk 
werd 13 december geen punt 
gepakt. Misschien voldoet de 

winterstop als een resetknop en is 
2015 een beter jaar. Want ook het 
5e staat er momenteel niet goed 
voor. De elfde plek wordt bezet met 
drie punten. Maar, er is ook goed 
nieuws, zo bezet het 3e van Alex 
Schoneveld nog steeds de vierde 
plek met 18 punten en is het 4e 
opgeklommen van de tiende naar 
de zevende positie. Als klap op de 
vuurpijl mogen we u mededelen dat 
het 4e tevens nog steeds mee doet 
in de beker. De derde ronde is 
gehaald en 10 januari zullen zij op 
avontuur gaan naar het verre 
Bodegraven om Rohda´76 7 de 
schrik van hun leven te bezorgen. 
 
Wij wensen iedereen een rustige 
winterstop, hele fijne feestdagen en 
een voorspoedig en gezond 2015. 
We zien elkaar weer, met elk tien 
vingers, op de nieuwjaarsreceptie 
op 3 januari. 
 
de Seniorencommissie 

 
De Wedstrijdcommissie wil iedereen hierbij hele fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2015 toewensen. 
 

Met feestelijke groet, 
Cees van Delft 
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Woubrugge coryfeeën 
In deze editie van de Score is het weer tijd voor een echte coryfee van de vereniging. Hij 
luistert naar de naam Siem Kesting. Al ruim 50 jaar loopt Siem rond op de vereniging en hij is 
hier al jaren een graag geziene verschijning. 
 
 
Siem begon op zijn 11e met 
voetballen en is doorgegaan tot een 
achillespeesblessure hem op zijn 
30e dwong om te stoppen. Siem 
doorliep alle jeugdteams van de 
vereniging en kwam in het seizoen 
’68/’69 waar hij onder coach Zuma 
zijn debuut maakte voor ons 
vlaggenschip. In zijn tijd bij VVW 1 
is Siem twee keer kampioen 
geworden, een keer in zijn 
debuutjaar onder Zuma en een keer 
onder Ab Zweres. 
 
Nadat zijn blessure hem dwong om 
te stoppen, besloot Siem om trainer 
te worden. Siem is zeker twintig 
jaar trainer geweest en in die tijd is 
hij twee keer vervangend 
hoofdcoach geweest van de 
selectie, nadat de originele coach 
werd ontslagen. Verder is hij 
hoofdjeugdtrainer geweest, 
coördinator van de E-afdeling, leider 
van VVW 2 en trainer van de 
restgroep. Verder heeft Siem 
meegeschreven aan een jeugdplan, 
geholpen met de bouw van de 
huidige accommodatie en samen 
met zijn vriend Jan Burggraaf het 
hele complex van binnen en buiten 
geschilderd.  
 
Samen met Jan Burggraaf is Siem 
jarenlang grotendeels 
verantwoordelijk geweest voor de 
jeugdopleiding. Samen hadden ze 
het, op het werk, altijd over 
voetbal. Ook zijn ze samen bij Ajax 
en andere vereniging wezen kijken, 
om te zien hoe ze daar de 
trainingen gaven en op welke 
dingen ze letten. Dit allemaal om 

het niveau van de jeugd naar een 
hoger niveau te tillen. 
 
Ook al liggen de echte actieve 
vrijwilligersdagen een beetje achter 
hem, Siem is nog steeds bereid om 
soms een training over te nemen of 
om kleine onderhoudsklussen te 
doen. Siem verdiende zijn brood 
altijd als schilder, daarom was het 
als actieve vrijwilliger ook een 
logische stap om het schilderwerk 
van de vereniging op zich te 
nemen.  
 
Als hoogtepunten voor de 
vereniging noemt Siem de realisatie 
van de nieuwe accommodatie en 
dat van het kunstgrasveld. “Dit 
waren echt enorme stappen vooruit 
voor de vereniging en gaan ons nog 
veel plezier brengen. De 
accommodatie ligt er fantastisch bij 
en met dat kunstgras kan er altijd 
getraind worden.” zegt Siem. ”Voor 
mij persoonlijk waren de 
kampioenschappen bij het eerste 
elftal hoogtepunten op de 
vereniging” vervolgt hij. 
 
Als dieptepunten zijn er de 
degradaties die volgde op de 
kampioenschappen en het 
overlijden van enkele mensen 
binnen de vereniging. Zoiets laat 
diepe sporen na, mensen met een 
hart voor de vereniging, die midden 
in het leven staan en dan zomaar 
wegvallen. 
 
Verbeterpunten kan Siem ook nog 
wel aandragen: “Er zijn nieuwe 
kleedkamers en meer bergruimte 

nodig. Ook vind ik dat jeugd meer 
in moet zien dat er van alles gedaan 
moet worden en gedaan wordt en 
zelf iniatief moet nemen om daar 
gewoon mee te helpen. Veel 
mensen van de onderhoudsploeg 
zijn al flink op leeftijd en er moeten 
wel andere mensen op gaan staan 
om dit over te nemen.” 
 
Siem ziet de toekomst zonnig in. “Ik 
denk dat er genoeg is om positief 
over te zijn, er staan altijd weer 
nieuwe mensen op om allerlei taken 
op zich te nemen en dingen te doen 
voor de vereniging en op dit 
moment staat de vereniging als een 
huis.” Gevraagd om de vereninging 
in een zin te beschrijven zegt Siem: 
“Niemand is hier onmisbaar, er 
staat altijd wel weer iemand op om 
de taken over te nemen, het blijft 
doorgaan.” 
 
Siem bedankt! 

 
 

Piet Kroone
Weegbree 3

2481 CA Woubrugge
06 102 20 226
0172 411 825

piet.kroone@gmail.com

Schilder

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

Uw eigen publicatie maken?

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

Wij verzorgen nieuwsbrieven,  
sponsored magazines, websites, 
(jubileum)boeken, persberichten, 
advertenties, folders en mailings.  
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De Grote VVW Ken Je Club 
KerstPuzzel 
Ook dit jaar weer een heerlijke puzzel voor onder de Kerstboom, op de bank of tijdens je werk, 
om eens te kijken hoe goed jij je eigen club kent! Bij iedere regel staat een omschrijving die op 
een zekere (oud) VVW’er van toepassing is. Weet jij wie er bedoeld wordt? 
 
Spelregels: 

 Gebruik alleen de witte vakjes 
 Meestal moet je voor- én achternaam invullen 
 Soms moet je een bijnaam invullen 
 Vul de namen in zonder spaties (Doutzen Kroes wordt dus DoutzenKroes) 
 van = v (Nicolette van Dam wordt dus NicolettevDam) 
 van der / van de / van den = vd (Marly van der Velden wordt dus MarlyvdVelden) 
 de = de (Eva de Goede blijft dus EvadeGoede) 
 Als je alle namen correct invult, dan komt er in de gemarkeerde kolom een slagzin te staan 
 Antwoorden in de volgende Score 

 
Omschrijving: 

1. Bar, bestuur, VVW1 
2. Draait iedereen een rad voor ogen 
3. VVW1, Heeren 4, jeugdleider 
4. Deze hakker sponsort meerdere teams 
5. Pretty boy met perfecte kapsel 
6. Laat ze regelmatig vissen 
7. VVW coryfee! 
8. Hoefde relatief weinig te vissen in zijn succesvolle carriere bij VVW 
9. Zijn bijnaam is een blessuregevoelig lichaamsdeel 
10. Deze jeugdleider was vorige maand nogal onpersoonlijk op de club 
11. Geeft zijn aanwijzingen in het veld liever rappend 
12. Voor het geld moet hij het doen 
13. Organisator van Henny v.d. Berg-toernooi drinkt graag dood bier 
14. Onze hoofdsponsor 
15. Haalt de sponsors binnen met een lach 
16. Blijft maar doorgaan met Score-n 
17. Alle leden staan keurig geregistreerd 
18. Is de laatste maanden absoluut niet op ….. 
19. Vormgever van de F-side 
20. Laatste Lid van Verdienste 
21. VVW2, jeugdcoördinator 
22. Scheidsrechter bij VVW 
23. Trouwe nieuwe sponsor VVW4 
24. Wordt vooral omringt door vrouwelijk schoon 
25. Ook bij VVW is deze Dame altijd met z’n 2-en 
26. Deze Mees is niet de grootste raddraaier van VVW 

 
Veel succes! Brammers 
 
en gereanimeerd 
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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, 
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Klaverjassen 
Vanaf januari 1968 organiseren Jan en Gré Vos tijdens het ‘winterseizoen’ op de dinsdagavond 
om de week voor jong en oud hun befaamde klaverjasavonden. Weliswaar zijn er mooie prijzen 
te verdienen, maar de gezelligheid staat voorop.  
 
Seizoen 2014/2015 startte in 
september. Als u dit leest is er 
alweer een aantal malen gekaart. 
De eerste vier op 11 november 
waren:  
1. Lida Uithol met 5739 punten  
2. Jozé Kesting met 5111 punten  
3. Co Voets met 5013 punten  
4. Kerst Jaarsma met 4849 punten  
De poedelprijs was voor Ben 
Kellerman.  
 
De uitslag van 2 december was:  
1. Rien Terhorst met 5401 punten  
2. Lida Uithol met 5308 punten  
3. Cees Wijhenke met 5218 punten  
4. Gré Vos met 5021 punten  
5. Kerst Jaarsma met 4949 punten  

De poedelprijs was ditmaal voor 
Babetta Jaarsma met 3387 punten.  
 
De uitslag van 16 december kan 
niet meer meegegeven worden in 
deze Score. U bent van harte 
welkom in het nieuwe jaar, de 
eerste keer op 13 januari, ook als u 
wat minder bedreven bent in het 
spelletje. Jan en Gré willen u 
gaarne verder inwijden in dit mooie 
kaartspel. Laat de televisie de 
televisie en ga een gezellig ‘avondje 
uit’ in de altijd lekker warme 
kantine. Uiteraard wensen we een 
ieder fijne feestdagen en een goed 
en gezond 2015. Het contactadres 

is: familie J.Vos, H. de Boerstraat 
24, telefoon 0172-518624. 
 
Ook bridgen bij de VVW 
U kunt ook bridgen in de 
voetbalkantine. Elke maandagavond 
wordt aan ongeveer negen tafels 
gestreden om de eer. Tijdens het 
spelletje kun je een speld horen 
vallen, maar tijdens het wisselen 
van tafel is het een drukte van 
belang. De avonden beginnen 
klokslag 19:30. Mocht u 
belangstelling hebben, dan kunt u 
zich melden bij Cees Wijhenke, 
Vierambachtsweg 33a, telefoon 
0172-518712, e-mailadres 
cjwyhenke@ziggo.nl.   

 

Vicevoorzitter Gerben Schouten 
stelt zich voor! 
In 2008 ging mijn zoon Jesse bij Woubrugge voetballen. Dit was niet de eerste kennismaking 
met de club. Via Eldert van Luling, mijn schoonvader, was ik al regelmatig als scheidsrechter bij 
verschillende wedstrijden actief geweest. 
 
In 2006 was ik betrokken bij de 
organisatie van de 
jubileumwedstrijd Woubrugge-
Volendam. Nog veel verder 
daarvoor heb ik zelf nog twee 
seizoenen het groenwitte shirt 
gedragen. Mijn voetballoopbaan 
begon ooit bij TAVV en werd 
besloten bij ARC. Een onwillige knie 
stond actieve deelname aan het 
spelletje niet langer toe. Om toch 
nog een beetje bij het voetbal 
betrokken te blijven ben ik toen 
voor de bond gaan fluiten. Eerst op 
het veld en later nog in de zaal. 
In 2009 ben ik leider geworden van 
het team van Jesse. Een jaar later 
vervulde ik samen met Haiko Tinga 
de functie van E&F-coördinator. 
Weer een jaar later kwam daar ook 
de D nog bij. Ons doel om een 
betere jeugdopleiding neer te 
zetten kwam vorig jaar in een 
stroomversnelling. Samen met 

Glenn Elsgeest hebben we een 
bestaand jeugdplan afgestoft. 
Gelukkig werd dit door ons nieuwe 
bestuur opgepikt en staat er nu een 
stevige organisatie rond het 
jeugdvoetbal. Natuurlijk is dit een 
meerjarenplan, maar de eerste 
stappen zijn gezet. 
In het dagelijks leven ben ik 
ondernemer. Ons bedrijf produceert 
groeiregulatoren die gebruikt 
worden in de tuinbouw. Ik ben 
verantwoordelijk voor internationale 
registraties en verkoop. Een zeer 
veelzijdige baan met contacten over 
de hele wereld. Sinds dit seizoen 
zijn wij, Rhizopon, shirtsponsor van 
de D2. Met mijn gezin woon ik in 
Alphen aan den Rijn. Ik ben 
getrouwd met Esther. Naast de 
eerder genoemde zoon Jesse 
hebben we nog een dochter, Claire. 
In maart 2014 werd ik getroffen 
door een hartinfarct. Een enorme 

tegenvaller natuurlijk. Het 
medeleven vanuit de club was 
geweldig. De postbode kijkt nog 
steeds boos naar mij nadat hij alle 
kaarten die verstuurd waren vanuit 
VVW had bezorgd. 
Op dit moment doe ik samen met 
Marja Dijkshoorn en Jeroen van der 
Vliet de Sponsor/PR commissie. 
Naast de sponsoring proberen we 
wat acties op touw te zetten om de 
clubkas te spekken. Goede ideeën 
zijn altijd welkom. Sinds het seizoen 
2013 maak ik deel uit van het 
bestuur en ben ik vicevoorzitter
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Fifa the VVW4th Generation 
Afwassen vs vaatwasser, Gameboy vs Playstation 5, Telefooncel vs iPhone6Plus 
McHammer vs Pitbull, Patatgeneratie vs generatie Y, U vs je/jij, Val van de Muur vs 9/11, Cosby 
Show vs Big bang theory 
U zult begrijpen, er zijn nogal wat verschillen tussen mensen van verschillende generaties. Dat 
er ook overeenkomsten zijn, maakt het wel zo plezierig als schrijver van dit artikel. 
 
De start 
Het zal namelijk ergens begin 
augustus zijn geweest, dat mijn 
ultramoderne mobiele telefoon ging. 
“Begrijp ik nou goed, dat jij toch 
volledig lid wilt blijven?” vroeg de 
seniorencommisie mij. “Jazeker” 
was het antwoord mijnerzijds. Want 
gezien de opheffing van VVW 3 en 
het verdelen van die spelers over de 
andere teams, waardoor alle teams 
16-20 spelers kregen, zou de kans 
op een optreden als reservelid bij 
een willekeurig team van VVW een 
stuk kleiner worden. En dat was 
natuurlijk niet de bedoeling. “Heb je 
nog voorkeur voor een team? Een 
kleine voorkeur, maar niet echt, ok, 
dan gaan we kijken. Je hoort van 
mij.” 
En dat kijken duurde wel even. 
Zonder te weten hoe het precies is 
gegaan, doe ik toch een kleine gok. 
Ieder team had al een hoop spelers, 
en daar zou er dan nog 1 bij komen. 
Zo ook als dat bij het nieuwe 4e zou 
zijn; een jong team, waarbij het 
gemiddelde geboortejaar begint met 
199.. In de zomertransferperiode 
waren er al 2 spelers bij gekomen, 
die wel keurig pasten binnen de 
gemiddelde leeftijdscategorie van 
het team. Tja, en moet je dan een 
ervaren speler toevoegen aan het 
jonge team, dat al dus 18 man had? 
Diverse APP-overleggen werden 
gehouden, waar lekker anoniem 
direct werd ‘gezegd’ wat ervan 
gevonden werd. En de uitslag van 
die overleggen zal gelukkig wel altijd 
een mythe blijven. Uiteindelijk kreeg 
ik nadat het seizoen al gestart was, 
dan tóch het bericht dat de kogel 
door de kerk was en dat het VVW 4 
was geworden. 
Ok, spannend! Even rustig 
afwachten op het eerste bericht van 
het team dat ik ook daadwerkelijk 
geselecteerd werd voor een 
wedstrijd. Dat duurde uiteindelijk 
slechts 2 bekerwedstrijden, maar 
toen was het zover. En heerlijk 

hoor, dat er in mijn eerste 
(beker)wedstrijd dan ook meteen 
een overwinning gepakt werd! Maar 
laat ik nog even niet te veel ingaan 
op onze bekeravonturen. 
Ja onze, want dat durf ik inmiddels 
wel te zeggen, na 4 maanden 
ballen. Het is namelijk inmiddels 
winterstop voor ons, en wat is er 
allemaal gebeurd de afgelopen 10 
competitiewedstrijden? 
Welnu, 4 overwinningen, 2 gelijke 
spelen, 4 nederlagen, 30 goals voor 
en 25 tegen, hetgeen resulteert in 
een toch tegenvallende 7e plaats. 
Tegenvallend omdat er zeker goede 
kansen waren op meer punten. Zo 
kan ik nog balen van het verlies 
tegen TAVV en de gelijke spelen 
tegen Sportlust en Be Fair THUIS. 
Maar goed, we hebben ook lekkere 
overwinningen gepakt, zoals tegen 
Be Fair UIT en afgelopen zaterdag 
bij/tegen WDS. 
 
WDS 5 – VVW 4 
De KNVB had waarschijnlijk zoiets 
van: een lichtwedstrijd hebben de 
mannen van VVW 4 al gespeeld om 
16.15 uur bij ARC, dan moet dat ook 
in de ochtend kunnen. Tenminste, 
het had gekund. Op de zelfs voor 
ons jeugdige team bizar vroege tijd 
van 10.30 uur moesten we 
aantreden bij WDS uit Driebruggen 
(de D in WDS ja). En dat betekende 
een verzameltijd op de Bateweg van 
9.15 uur! Niet een tijd die past bij 
VVW 4. Het komt namelijk nogal 
eens voor dat er ergens een feestje 
is, ook op vrijdag, en dan is het wel 
zo prettig als er eerst kan worden 
uitgeslapen. En blijkbaar zijn we dan 
ook niet zo scherp om op tijd te 
vertrekken, waardoor we op het 
laatste moment nog moeten zoeken, 
om pas om 10.20 uur te arriveren 
bij WDS. Daar konden we nog net 
onze VVW F1 tegenkomen, die 
helaas met een nederlaag naar huis 
werden gestuurd, zo vroeg was het! 

Dat gaan wij dus anders doen, zo 
was de gedachte. Maar ja, zonder 
een fatsoenlijke warming-up, en met 
het hoofd nog in dromenland, is het 
lastig starten op het kunstgrasveld. 
De tegenstander was waarschijnlijk 
wél gewend aan het tijdstip, want 
we waren nog geen 20 minuten 
bezig, of er stond al een (terechte) 
2-0 stand op het scorebord. En het 
hadden er zelfs nog meer kunnen 
zijn. Dank aan onze grensrechter die 
perfect op 1 lijn stond om een 
doelpunt van WDS afgekeurd te 
krijgen. 
Gelukkig werden we daarna eindelijk 
wakker en konden we het laatste 
deel van de eerste helft beter 
tegenstand bieden. En we wisten 
zelfs nog een keer te scoren, zodat 
we met een nog acceptabele 
tussenstand van 2-1 de thee 
opzochten. 
Maar dan de tweede helft; VVW 4 
was wakker hoor! Het stónd gewoon 
veel beter, er werd beter gecoacht, 
gekanteld, ingespeeld, gebuffeld, en 
met goed positiespel werd de 
tegenstander bij vlagen 
weggespeeld. Zelfs een kans na een 
te korte terugspeelbal op onze 
keeper was niet aan WDS besteed. 
En dan komen de doelpunten 
natuurlijk vanzelf. Een prima 2-5 
overwinning was het resultaat, erg 
lekker dus! 
 
Overwinteren 
Dit is toch wel het leukste nieuws in 
de eerste seizoenshelft: we gaan, 
als enige team van VVW, 
overwinteren in de bekert! Na een 
goede serie van 3 gewonnen 
bekerpoulewedstrijden in september 
waren we al door naar de 2e ronde. 
En die 2e rondewedstrijd in oktober 
tegen Hazerswoude Boys werd ook 
op schitterende wijze gewonnen, 
met maar liefst 4-0. En dus mogen 
we op zaterdag 10 januari 2015 in 
de 3e ronde aantreden in 
Bodegraven tegen Rohda. We 
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hebben er al weken zin in, en gaan 
ervoor. Komt dus allen kijken! 
 
Soft 
Tot zover de harde cijfers, maar er 
valt toch ook wat te zeggen over de 
zachte kant, zoals de sfeer in het 
team. En die is me prima bevallen; 
ik moet zeggen een positieve sfeer, 
zowel binnen als buiten het veld. 
Ook de derde helft wordt redelijk 
bezocht (ok, kan wel iets beter). De 
trainingsopkomst kan ik helaas 
weinig over melden, aangezien ikzelf 
zo ongeveer de grootste afhaker 
ben. Maar ja, een echte vedette 
heeft geen training nodig natuurlijk. 
 

Wissels worden zonder morren 
geaccepteerd, en ook de opstelling 
roept weinig problemen op; ook al 
staat niet iedereen altijd op zijn 
meest geliefde positie. Maar dat 
komt natuurlijk ook doordat we 
zoveel moeten wisselen. Er zijn 
namelijk bijna wekelijks meer dan 
13 spelers aanwezig, waarvoor 
hulde. We hebben zelfs al moeten 
uitloten (keurig geloot overigens). 
Als iedereen die geblesseerd is nu 
ook nog komt supporteren… 
 
VVW4-kwis 
Tot slot nog een klein kwisje om te 
zien, hoe goed u ons team kent: 
1. Leukste bijnaam 

2. Trouwste supporter 
3. Langst geblesseerd 
4. Meeste meters gemaakt 
5. Mooiste vriendin 
6. Topscorer 
7. Meest de nul gehouden 
8. Beste leider 
9. Lelijkste voetbalschoenen 
10. Kapsel van de maand 

 
U zult begrijpen: ik vermaak me 
prima, dus op naar de tweede 
seizoenshelft! 
Allemaal een prettige Kerst en 
Nieuw en een goed 2015! 
 
Piet 

 

Oud papier 
Het gaat natuurlijk altijd over onze kilo’s papier, maar ik heb even wat andere feitjes opgezocht. 
In Nederland is er in 2013 2.350.000 ton papier hergebruikt (één ton is 1.000 kilo). Dit bespaart 
7 miljoen bomen. 
 
De teller bij de VVW staat nu op 
245.815 kilo of te wel 245 ton. Ook 
heb ik opgezocht hoe het bij andere 
sportclubs gaat met het oud papier 
en is het gewoon interessant om te 
zien wat men inzet  met hoeveel 
mensen en wanneer men dat doet. 
Er zijn clubs, daar doet men het op 
dinsdagavond en anderen weer op 
vrijdagavond het papier ophalen. 
De clubs die ik even bekeek 
kwamen o.a. uit Rotterdam, uit 

Wierden en een korfbalvereniging in 
Utrecht. En allemaal op jacht naar 
de kilo’s. Maar ook dat ze allemaal 
te maken hebben met een 
terugloop van het aantal kilo’s. 
Economie, terugloop van 
abonnementen etc. Er zijn 
sportclubs die alternatieven en 
andere bronnen zoeken om de 
teruglopende euro’s op te vangen. 
Er zijn er die een kledingcontainer 
hebben neergezet en daar de kilo’s 

mee compenseren. Een voetbalclub 
die een kinderdagverblijf een aantal 
dagen een ruimte verhuurd. Leuk 
om eens te zien bij zoveel 
sportclubs hoe dit gaat en wat men 
allemaal doet. 
 
Allemaal fijne dagen. 
 
K. Grandia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vacature Bank Jeugdafdeling v.v. Woubrugge 
 
Op dit moment zijn wij voor de begeleiding van al onze jeugdteams nog op zoek naar een paar vrijwilligers 
die één van de volgende taken wil uitvoeren: 
 

 Een vlagger voor de A1; 
 Een tweede trainer voor de B2 op maandag; 
 Een tweede trainer voor de C2 op maandag; 
 Een vlagger voor de MC1. 

 
Als iemand ons wil helpen, dan kan je dat doorgeven aan Glenn Elstgeest of Kenny van Egmond, de 
coördinatoren van de A, B en C jeugd. 
 
De jeugdcommissie 
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Kein geloel, fussball spielen! 
In deze rubriek laten we trainers van Woubrugge aan het woord over het trainerschap en hun 
ideeën over voetbal. De rubriek is vernoemd naar een wereldberoemde uitspraak van een 
evenzo beroemde trainer, Ernst Happel. Deze keer de beurt aan de man die de Woubrugse 
Dames wekelijks beter maakt: Hein Visser. 
 
Stel jezelf even voor, wat is je 
functie binnen de club? 
Hein Visser, geboren in 1964 en tot 
1994 Leimuidenaar en daar ook 
altijd gevoetbald. Vanaf 1994 
alweer 20 jaar Woubruggenees en 
sinds een paar jaar trainer/leider 
van de Dames. 
 
Waarom ben je trainer 
geworden? 
Toen ik 16 jaar was in de B1 
voetbalde bij Kickers’69 ben ik voor 
het eerst, samen met een maat van 
mij, een jeugdteam gaan trainen en 
dat is een beetje uit de hand 
gelopen hobby geworden. 
 
Wat is je favoriete formatie? 
Ik hang niet zo aan formaties. 
Sterker nog, ik vind het een soort 
gezonde onzin. Ik denk meer in 
veldbezetting. Zet je de 
tegenstander vast of wacht je af? 
Eén ding is duidelijk, dat ik de 
veldbezetting graag zo compact 
mogelijk houd. Of we spelen op de 
helft van de tegenstander of we 
spelen op eigen helft en loeren op 
de counter. 
 
Wat probeer je de spelers bij te 
brengen? 
In mijn geval zijn dat al aantal jaren 
de speelsters. Met hen ben ik al 
jaren bezig om het spelletje zo 
simpel mogelijk te spelen. Telkens 
de makkelijkste oplossing kiezen. 
Dames zijn altijd wat onrustig in het 
veld en dat komt vaak omdat de 
basistechniek bij velen nog steeds 
onder de maat is. Zij zijn dan bezig 
met controleren van de bal en 
hebben dan geen oog voor de 

omgeving. Er is groot verschil in 
dames die hun hele leven al 
voetballen en zij die het nu aantal 
jaren doen, dat is bijna niet in te 
halen, maar we doen ons best.  
 
Wat is het leukste aan het 
trainerschap? 
Trainen vind ik leuk, maar eerlijk 
gezegd vind ik coachen nog leuker. 
Elke keer proberen er het maximale 
uit te slepen met de middelen die je 
hebt. Kijken waar de kracht van de 
tegenstander ligt en dan met ‘onze 
wapens’ daar gebruik van te maken. 
Tot afgelopen seizoen ging dat top. 
Dit jaar is dat stuk lastiger omdat 
we nu vaak toch technisch tekort 
komen tegen betere teams die vaak 
wel 2e en 3e elftallen hebben. 
 
Welke trainer zie je als je 
voorbeeld? 
Momenteel in de top is dat duidelijk 
een Frank de Boer, die duidelijk het 
maximale eruit haalt. Op ons niveau 
heb ik bij de Kickers’69 altijd 
respect gehad voor Mat Kantebeen 
(nu Woubruggenaar), die het 1e 
elftal niet aan de top kreeg, maar 
wel in één seizoen met 2e en 3e 
kampioen werd door hen ook 
serieus te nemen. Ook vind ik 
gasten hier als Evert v/d Horst en 
Cor Brunt geweldig, iedereen van 
de jeugd loopt met hen weg. Zij zijn 
wat mij betreft het voorbeeld voor 
elke trainer. 
 
Hoe bereid je een training 
voor? 
Eerlijk gezegd nauwelijks, daar heb 
ik geen tijd voor. Ik neem de 
ervaring van afgelopen weekend 

mee in mijn koppie, kijk hoeveel er 
zijn en welke materialen ik tot mijn 
beschikking heb en dan aan de 
gang. Alles met de bal en vooral 
niet stilstaan. Als een oefening goed 
werkt herhaal ik die vaker.  
 
Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 
In verleden bij Kickers genoeg keer 
op de kar geweest, maar meest 
recent is toch wel kampioenschap 
met de Dames afgelopen seizoen. 
Dat is zo een enthousiaste groep als 
er wat te vieren valt. Dat merk je 
op elke VVW-feest. Zonder de 
dames erbij altijd minder gezellig, 
toch? 
 
Wat is je ambitie als trainer 
verder? 
Niet bijzonder. Ik bekijk het nu van 
jaar tot jaar. Mijn vrouw en anderen 
roepen al 30 jaar dat ik mijn 
papiertje had moeten halen, om 
ergens hoofdtrainer te worden, 
maar na mijn eigen tijd als 
voetballer heb ik daar nooit tijd in 
kunnen vinden, daarvoor is het 
altijd te druk geweest met de zaak 
VDE Plant en met het grote eigen 
gezinnetje. Dat ging tot altijd voor. 
 
Wat zou je de jeugd mee willen 
geven? 
Genieten van het spelletje! Laat de 
randzaken maar voor de 
scheidsrechters en supporters. 
Goed luisteren naar de leiders als 
Evert en Cor, dan komt het wel 
goed. 
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Onpersoonlijk 
Naam: Renske van der Weiden 
Functie bij de VVW:  
Speelster Dames 1 en 
barmedewerkster 
Geboren:  
12 september 1995 
Woonplaats:  
Woubrugge 
Broers/ Zussen:  
Koen 
Beste vriendin:  
De partypoezen 
Man/Vriend:  
Chris Verhoef 
Kinderen:  
Geen 
Werk:  
Nolina 
Opleiding:  
Bestuurskunde 
Hobby’s:  
Dansjes wagen 
Favoriete auto:  
Een eigen auto 
Muziek:  
Radio 
Hekel aan:  
Net de bus missen 
Geloof:  
Dat er ergens iets is 
Bewondering voor:  
Doorzetters 
Film:  
Soof  
Tijdschriften:  
Cosmo 
Drank:  
Thee 
Eten:  
Lasagne 

Vakantie:  
Warm en zwembad 
Opwindend:  
Verrassingen 
Ambities:  
Rechercheur worden 
Beste eigenschap:  
Positief ingesteld 
Slechtste eigenschap:  
Super chaotisch 
Lijfspreuk:  
Hou je koest 
Typisch Woubrugge:  
Mogguh 
Hoogtepunt:  
Mijn enige twee doelpunten van 
mijn carriere in de F-jeugd 
Dieptepunt:  
Stel ik zo lang mogelijk uit 
Wat vind je van VVW VR 1:  
Gezelligste team 
Wat vind je van VVW 1:  
Rijp om te promoveren 
Verbetering VVW:  
De donderdagavond 
Beste voetballer VVW:  
Suus Michels 
Onderschatte voetballer VVW:  
Sylvia als keeper 
Favoriete club:  
Ajax 
Beste voetballer Nederland:  
Klaas-Jan Huntelaar 
Beste voetballer Buitenland:  
Ronaldo 
Beste voetballer aller tijden:  
Daar leef ik nog niet lang genoeg 
voor 
Bondscoach:  

Louis van Gaal 
Beste trainer:  
Frank de Boer 
Oranje:  
Gaat weer vooruit geloof ik 
Opstelling oranje:  
Zo lang Blind en Huntelaar er maar 
in staan en geen Van Persie 
Kunstgras:  
Helemaal top 
Hans Boer:  
Rustig 
Hein Visser:  
Af en toe wat minder rustig 
Jan v/d Salm:  
De onderschatte Arie van Duijn qua 
geluid 
Cindy van Schagen:  
Fanatiek en gezellig       
Eldert van Luling:  
Regelt alles wat je maar wilt 
Cees van Delft:  
Moet ik nog kennis mee maken  
Erna v/d Meer:  
Beste oppasmoeder van het dorp 
Ricky v/d Velde:  
Woont bijna in de keuken 
Commissie Seniorenvoetbal:  
Leipe loetjes commissie 
F-side:  
Organiseert leuke feestjes 
Score:  
Woubrugge verbredend blad  
Heb je nog een tip voor de VVW:  
Meer doen met initiatieven van 
mensen 

Boutavond megasucces 
Op zaterdag 13 december was de jaarlijkse boutavond weer in de kantine. Het was een 
supergeslaagde avond, mede dankzij onze sponsoren: 
 
Nolina  
Esselyckerwoude B.V. 
Van der Does   
Keuken Solutions 
La Pura Vida   
Bakkerij ‘t Stoepje 
VDE    
Lubbe Groente en Fruit 
Lekkerkerker   
Loek van Vliet 

Westmaas   
Bahlmann Sport 
Familie Noordam   
Piet Kroone 
Spar    
Hoekstra Autoservice 
Van Raad   
Digo B.V. 
Salaba Bloemen en Plantenexport 
B.V.  

Orange Wellness Centre 
Zorba de Griek 
 
U wordt allen hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage aan deze geweldige 
avond.  
 
De Boutcommissie. 
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Score geeft de bal aan… 
In deze editie van de Score wordt de bal gegeven aan Eldert van Luling. Eldert is de man die er 
elke week weer voor zorgt dat alle wedstrijden onder leiding staan van een scheidsrechters. 
Trots zegt Eldert dat er in de afgelopen dertien jaar slechts drie keer een wedstrijd is geweest 
waar hij geen scheidsrechter voor heeft kunnen regelen.  
 
Eldert is dus al dertien jaar de 
scheidsrechterscoördinator van de 
senioren en dames. Verder is hij 
wedstrijdcoördinator en 
wedstrijdsecretaris van de dames. 
Eldert heeft jarenlang toernooien 
geregeld voor de senioren, hij was 
de drijvende kracht achter het 
Henny v/d Berg toernooi. En 
organiseerde de vriendschappelijke 
wedstrijden die vaak in de 
voorbereiding op een nieuw seizoen 
worden gespeeld.  
 
Eldert heeft een bijzonder 
leeftijdverloop in zijn jeugd gehad. 
Normale mensen worden 10, 11 en 
dan 12, maar Eldert werd drie jaar 
op rij 12. De KNVB hanteerde 
vroeger regels, waarbij je pas vanaf 
je 12e mocht voetballen. Eldert 
begon al op zijn 10e met voetballen 
en was dus drie jaar op rij 12 jaar. 
Zo werden de regels omzeild en kon 
Eldert gewoon lekker voetballen. 
Eldert begon dus met voetballen op 
zijn 10e en stopte op een zeer 
respectabele leeftijd van 48 met 
spelen. Dat betekent dat Eldert nu 
al meer dan 60 jaar lid van de 
vereniging. 
 
Nog tijdens zijn actieve spelers 
loopbaan is Eldert vrijwilliger 
geworden. Zeven jaar lang is Eldert 
algemeen bestuurslid geweest. Dit 
was echter niet meer te combineren 
met een baan die vereist dat ook op 

zaterdag gewerkt werd. Eldert is 
een van de grondleggers van het 
vrouwenvoetbal van Woubrugge. 
Toen hij werd benaderd door enkele 
dames van buiten Woubrugge of er 
misschien iets mogelijk was, heeft 
hij dit geregeld. Met als resultaat 
dat het vrouwenvoetbal tot op 
heden een onderdeel is van de 
vereniging.  
 
Gevraagd naar waar Eldert al die 
jaren de motivatie vandaan gehaald 
heeft om al deze dingen te 
combineren, zegt Eldert: “Het hoort 
gewoon, je krijgt heel veel van de 
vereniging, op deze manier kun je 
wat terug doen en bijdragen aan de 
vereniging. Woubrugge is een 
typische dorpsclub, met een echte 
dorpsmentaliteit: niet lullen, maar 
doen. Er is hier nooit wat aan de 
hand, er gebeurd wel eens wat, 
maar dat is zo weer opgelost en er 
is ook geen rancune.” Eldert heeft 
niet de ambitie om nog meer te 
gaan doen voor de vereniging en is 
aan het afbouwen. Hij heeft de 
organisatie van het Henny v/d Berg 
toernooi doorgegeven en de 
komende jaren gaat hij een eind 
proberen te breien aan het 
vrijwilligerswerk. 
 
Als verbeterpunten draagt Eldert 
het aantal jonge scheidsrechters 
aan. Daarmee bedoelt hij niet 
scheidsrechters uit de jeugd, want 

dat gaat erg goed. Maar (jonge) 
scheidsrechters die ook de senioren 
kunnen en willen fluiten. Het 
merendeel van de scheidsrechters 
die nu voor de senioren klaar staan 
zijn flink op leeftijd. Voor de 
toekomst zou het goed zijn als er 
meer jongere scheidsrechters klaar 
zouden staan om de gaten op te 
gaan vullen. 

 
Op de traditioneel laatste vraag van 
deze rubriek ‘beschrijf Woubrugge 
in één zin’, zegt Eldert: “Bij 
Woubrugge zijn ze gek op feestjes, 
maar de volgende dag staan ze er 
wel gewoon weer.” 
 
De Score bedankt Eldert voor zijn 
medewerking aan de rubriek

 
 

 

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

Kijk dan snel op www.vvwoubrugge.nl   
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Van de Sponsor/PR commissie. 

Net voor de Kerstdagen hebben we weer een nieuwe shirtsponsor welkom mogen heten. Lek 
Sloopwerken siert de shirts van Woubrugge E7. Als het goed is hebben zij, als u dit leest, de 
eerste wedstrijd in de nieuwe tenues al gespeeld. Hierdoor hebben we dit seizoen nu al 6 
(eigenlijk 7) nieuwe shirtsponsors mogen verwelkomen.  
 
Via de website hebben we de meeste 
sponsors al aan u voorgesteld. 
Woubrugge 2 speelt in shirts van 
Floritec en Keuken Solutions. Mede 
dankzij een initiatief van Alex 
Schoneveld heeft restaurant Zorba de 
Griek zijn ja woord gegeven aan 
Woubrugge 3. Bij de jeugd mocht 
Woubrugge D2 dankzij Rhizopon BV 
nieuwe shirts aan trekken. Ook twee 
“nieuwe” sponsors voor de 
zaalafdeling. Woubrugge Zaal 1 
speelt vanaf dit seizoen met Rudy 
Jansen Betonboringen op de borst. 
Tot slot ook een nieuwe shirtsponsor 
voor Zaal 6: AutoCrew Alphen aan 
den Rijn. 
In de afgelopen weken zijn er ook 
een aantal nieuwe bordsponsors 
langs veld 1 verschenen. Jongkind 
Potgrond uit Aalsmeer, 
BambooExporter uit Ouderkerk a/d 
Amstel en Notariskantoor Kroes met 

onder andere een vestiging in Ter 
Aar. Het ophangen van de borden 
wordt tegenwoordig gedaan door 
Siem Kesting en zijn team. Wie goed 
heeft opgelet heeft gezien dat er 
tussen de borden kleine zwarte 
plaatjes zijn geplaatst. Hierdoor 
worden de individuele borden beter 
zichtbaar. Het resultaat mag er zijn. 
Ook deze Score staat vol met 
adverteerders. Sommige al jaren, 
andere dit jaar voor het eerst. Mooi 
om te zien dat een groot aantal 
plaatselijk en regionale ondernemers 
onze club een warm hart toedraagt. 
Binnenkort wordt het 
sponsorgedeelte van de website 
veranderd. Hierdoor kunnen we u 
nog beter kennis laten maken met de 
verschillende sponsors van v.v. 
Woubrugge. De teampagina’s zijn al 
aangepast. Verder willen we, indien 

technisch mogelijk, wat meer 
banners op de site plaatsen.  
Net voor Sinterklaas zijn we gestart 
met de levering van de bestelde 
Woubrugge Sjaals. De fraaie 
supporterssjaals zijn nu verkrijgbaar 
in kantine. Zeker nu de Nolina Boys 
zo goed presteren wil iedereen 
natuurlijk laten zien supporter te zijn 
van Woubrugge. 
De sponsorcommissie bestaat nu uit 
drie personen: Marja Dijkshoorn, 
Jeroen v.d. Vliet en Gerben 
Schouten. Wanneer u vragen, 
opmerkingen of hele goede ideeën 
heeft, kunt u ons natuurlijk altijd 
aanspreken.  
Dit kan persoonlijk of via het 
emailadres  
 
sponsorzakenvvw@gmail.com 
 

 

Het nieuwe Elan van zaal 1 
Na het seizoen 20013-2014 waar hoogte punten waren, maar vooral veel diepte punten heeft zaal 
1 zich toch gehandhaafd in de 2de klasse. 
Door die vele diepte punten, meningsverschillen en heren die lager willen voetballen is de groep in 
tweeën gesplitst, waardoor het nieuwe zaal 1 naarstig opzoek is gegaan naar nieuwe spelers met 
potentie, de wil om te winnen en voor elkaar te knokken. 
 

Dit completeerde tot de volgende 
samenstelling met de huidig spelers, 
Robert-jan S (4), Dick van T (17), 
Matthijs R (-46), Moes K (1), Niels de 
B(11) en de nieuwe talenten Thijs R 
(6), Thom B (11), Harry B (11), 
Emiel B (8) en Mike P (5).  
Met deze samenstelling, de eerste 
wedstrijd en de 120% kansen die 
gemist werden kreeg iedereen al het 
idee dat we wel eenvoudig met de 
eerste 5 mee zouden kunnen doen 
en zelfs over het kampioenschap 
werd al over gesproken. 
Helaas, een week erna kreeg men al 
gelijk de deksel op de neus door te 
verliezen met 7-1. Of dit te maken 
heeft met de afwezigheid van de 

vaste keeper Matthijs R 
(vaderschap), Thijs R (Ajax) of de 
tegenstander was een tandje beter, 
daar zijn we nog niet over uit. 
Na deze oorwassing stond zaal 1 met 
beide benen weer op de grond en 
diende ze de rug te rechten. Zo werd 
ook direct orde op zaken gesteld en 
werden de eerste drie volgende 
wedstrijden eenvoudig gewonnen 
met 3-1, 7-3, 7-3. Ook de 
bekerwedstrijden werden eenvoudig 
gewonnen met 9-6, 4-1 en 10-5. 
Zodoende zijn de boys een ronde 
verder en staat 7 januari Oliveo 1 op 
het programma.  
Door deze zege reeks en vele 
doelpunten, was men meer bezig 

met het topscorerslijstje, dan met 
het teamresultaat. Dit bleek ook wel 
met de moeizame overwinning 5-4 
tegen een laagvlieger, die op dat 
moment nog maar nul punten had 
behaald. Door deze nipte 
overwinning bleek maar weer dat het 
team spel in de meeste gevallen 
belangrijker is dan het individu.  
Na 6 wedstrijden stond zaal 1 derde 
in de competitie en staat het tweede 
top duel op het programma tegen 
Zevenstars.  Al na 5 minuten spelen 
kreeg zaal 1 de eerste tegenslagen 
te verwerken Thom B (enkel) en 
Thijs R (Hamstring) vielen weg door 
blessures. Gelukkig kon Tom B aan 
het einde van de eerste helft 
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voorzichtig meedoen en werd de 
eerste helft met een degelijk spel 
afgefloten met en tussenstand van 
2-2. Hoe degelijk de eerste helft was 
hoe open en aanvallend de tweede 
helft verliep. Aan weerszijde 
ontstonden kansen waarbij 
Zevenstars net als zaal 1 op 
voorsprong hebben gestaan. Aan het 

eind van de wedstrijd viel het 
dubbeltje toch aan de verkeerde 
kant en verloor zaal 1 met 6-7, waar 
eigenlijk een gelijkspel een terechte 
uitslag had moeten zijn. 
De weken hierop werden beide 
wedstrijden weer winnend afgesloten 
11-6 en 6-2 waardoor zaal 1 toch 
weer aangepikt heeft bij de top 3. 

Aan de vooravond van de derde 
topper (tevens de koploper)kan men 
de koppositie gedeeltelijk pakken en 
kunnen de boys voorzichtig weer 
denken aan het kampioenschap en 
de 1ste KLASSE. 
 
Groet, een persoon die het bekijkt 
tussen drie palen. 

 

De Blauwe Zeelt gaat met kerst 
Het was zaterdagmorgen 15 november de laatste wedstrijd van de Zeelten in het dorp, langs de 
Van Hemessenkade. De achtervolgers van Ron van der Spek waren zeker van plan hun plaatsen 
goed te verdedigen, Leo Witteman, Dirk Schuilenburg en Henk Windhorst zaten elkaar dicht op de 
hielen in het klassement. 
 
Er werd door alle vissers wel een 
leuk aantal (voor de tijd van het 
jaar) vissen gevangen, even voor het 
laatste fluitsignaal van de 
wedstrijdleiding was het zo dat de 
vissen steeds beter gingen bijten en 
kon je zomaar met een goede 
klassering en dagprijs naar huis 
gaan. Uiteindelijk was het toch weer 
Ron van der Spek die de meeste 
kilogrammen vis wist te verschalken, 
met kort daarop gevolgd door Henk 
Windhorst. Leo Witteman moest met 

een vijfde plaats genoegen nemen 
en werd op één puntje geklopt. 
 
Algemeen kampioen 2014 is Ron van 
der Spek geworden, op plaats 2 
Henk Windhorst en op plek 3 Leo 
Witteman. Na afloop werd de 
jaarlijkse traditie voortgezet met een 
borrel en een lekkere bak 
erwtensoep bij Lenie Windhorst, zo 
kon een mooi visseizoen op een 
gezellige wijze worden afgesloten. 
De vissers van Woubrugge zijn met 
reces tot eind maart 2015. 

Zaterdag 20 december staat de 
jaarlijkse kerstverloting van De 
Blauwe Zeelt op het programma. 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden, 
donateurs en een ieder die van 
gezelligheid houdt van harte uit dit 
feest mee te maken in de kantine 
van de V.V.W., aanvang 15:30, 
graag tot dan.             
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Windhorst (voorz.) 

 

De ‘Thuis’-fluiters 
In deze rubriek gaat het niet over echte thuisfluiters, maar over de scheidsrechters die de 
thuiswedstrijden van de Woubrugse teams in goede banen leiden. Op deze manier krijgt u een 
helder beeld van deze belangrijke functie. Deze keer is het Jan van de Salm die de rubriek invult. 
  
Waarom ben je begonnen met 
fluiten? 
Ik ben ongeveer 6 jaar geleden 
begonnen met fluiten omdat er een 
scheidsrechters tekort was. 
 
Wie is je favoriete 
scheidsrechter? Een waarom? 
Ik heb niet 1 maar 2 favoriete 
scheidsrechters en dat zijn Pierluigi 
Collina en Björn Kuipers omdat dit 
goede scheidsrechters zijn/waren en 
weinig verkeerde beslissingen 
maken. 
 
Bij welke beslissing heb je zelf 
even gejuicht? 
De beslissing waar ik zelf even juich 
is bij een voordeel situatie, als deze 
voordeel beslissing goed uitpakt ben 

je altijd blij dat je de goede beslissing 
genomen hebt. 
 
Welke spelregel zou jij 
veranderen? 
Naar mijn idee mogen er wel 2 regels 
aangepast worden en dat zijn hands 
en buitenspel, bij buitenspel mag het 
aangepast worden dat ze het nu zo 
moeilijk maken wanneer het wel of 
niet buitenspel dit moet worden 
buitenspel is buitenspel. En bij hands 
is dit hetzelfde geval, de ene keer is 
het aangeschoten en de andere keer 
weer niet, dit moet ook zijn hands is 
hands. 
 
Wat is het leukste team om te 
fluiten? 

De teams waar ik het liefst voor fluit 
zijn de D1 en de C1 
 
Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 
scheidsrechter? 
Een sportieve leuke wedstrijd waar ik 
bijna niet hoef te fluiten voor 
overtredingen is voor mij een ultieme 
wedstrijd als scheidsrechter. 
 
Wat is de gouden tip voor een 
lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven? 
Mijn tip voor elke scheidsrechter die 
een lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven wilt is: je 
zelf blijven! 
 
Bedankt. 



 Met ingang van seizoen 2010
verhuizen wij van de Bronsweg naar de Zinkweg.

Zinkweg 7A - Alphen aan den Rijn - Tel.: 0172-501400

  • Onderhoud

 • Reparatie

• Apk

w
w

w
.keukensolutions.nl

Keukenhulp nodig?

Kompleet in KeuKens

HOLLAND WEST MAKELAARDIJ
ar • zeventig jaar • zev

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

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

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

U kunt beter
ons bellen 

als u een huis
van binnen 

wilt zien!

UW AANKOOP ADVISEURS
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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  Chevrolet Alphen a/d 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meest opvallend aan 2014 is wat mij 
betreft de extra aandacht die de 
jeugd krijgt in het beleid van de 
vereniging. Met als belangrijkste 
doelstelling plezier, willen we het 
niveau omhoog brengen, het aantal 
leden, teams maar vooral elftallen 
laten toenemen en de doorstroming 
naar de senioren verbeteren. Ga er 
maar aanstaan. Gelukkig mogen we 
er een aantal jaren over doen, maar 
de eerste resultaten zijn al zichtbaar. 
Meerdere teams zijn na de 
bekerpoule hoger ingedeeld en 
behalen nog steeds goede 
resultaten. 
 

In eerste instantie is de focus gelegd 
op de D-, E- en F-jeugd. Maar door 
de inzet van nieuwe trainers wordt 
ook extra aandacht gegeven aan de 
A-, B- en C-junioren. Voor de 
coördinatie van alles wordt gebruik 
gemaakt van een Technisch 
Jeugdcoördinator, Chris Hoogeweij. 
Hij is vele avonden en iedere 
zaterdag op de club om leiders en 
trainers te begeleiden. De laatste 
weken heeft hij met alle betrokkenen 
per leeftijdscategorie gesprekken 
gevoerd en daarbij wordt nu al 
vooruit gekeken naar het seizoen 
2015 - 2016.  
 

Dan is het natuurlijk niemand 
ontgaan dat het steeds drukker en 
gezelliger wordt op ons mooie 
complex. Enkele weken terug 
hebben wij het 250e jeugdlid 
verwelkomt en inmiddels zijn we al 
doorgegroeid naar bijna 270 
jeugdleden. Waar houdt dit op? En 
tot hoe ver kunnen we groeien, 
gezien de kleedruimte en velden? 
Onbeperkt is hierop het antwoord en 
het is aan bestuur en 
jeugdcommissie om daar dan een 
oplossing voor te vinden. En die  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
oplossing zoeken we heel graag voor 
zo'n luxeprobleem. 
 

Wat mij daarnaast is opgevallen is 
de groei van het aantal meisjes dat 
lid is geworden van onze club. Dat 
past in de landelijke ontwikkeling, 
meisjesvoetbal schijnt de snelst 
groeiende sport te zijn en wij 
profiteren mee. We hebben dit jaar 
een volwaardig meisjes elftal 
ingeschreven in een 11 tegen 11 
competitie. Na een moeizaam begin 
worden de resultaten beter en dat 
biedt perspectief voor volgend 
seizoen. Zeker omdat het elftal 
volledig bij elkaar kan blijven. 
 

Ook valt mij op dat de introductie 
van de nieuwe strafcodes op het 
digitale wedstrijdformulier tot bizar 
hoge straffen kan leiden. Zeker als 
dan ook tegenstanders en 
scheidsrechters niet mee werken aan 
een reële straf voor de overtreding 
die gemaakt is. Schorsingen van vijf 
tot zelfs acht wedstrijden zijn zo 
maar gegeven en op dit moment 
wordt door de KNVB zelfs Bureau 
Halt al naar voren geschoven. 
Belachelijk dat een relatief klein 
vergrijp op het voetbalveld nu 
geassocieerd wordt met 
jeugdcriminaliteit. De les voor 2015 
is wel dat we veel kunnen 
voorkomen door ons op de juiste 
manier te gedragen op het 
voetbalveld. Ik besef dat niet alles te 
voorkomen is, maar doe in ieder 
geval je best. 
 

Tenslotte is mij opgevallen dat ook 
in 2014 weer zeer veel vrijwilligers 
zich hebben ingezet voor onze 
jeugdleden. Ik wil iedereen daar 
enorm voor bedanken want zonder 
jullie is de zaterdag wel erg leeg. 
 

Fijne feestdagen en op naar 2015! 
 

Aad van der Linde

Jeugdvoorzitter 
Het jaar 2014 is bijna ten einde en dan is het goed om even terug te 
blikken, maar ook om al voorzichtig vooruit te kijken naar seizoen 
2015 - 2016. 
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Strijdvaardig Woubrugge C1 knalt 
erop 
Met een vooruitziende blik lijkt Woubrugge C1 zich dit jaar te moeten gaan richten op de 
middenmoot in de 3e klasse. De competitietegenstanders zijn grotendeels dezelfde als de 
tegenstanders in de beker, enkel is Nicolaas Boys C1 naar een hogere klasse geplaatst en 
Alphense Boys C3 een klasse of twee naar beneden geplaatst. Vervangers voor deze teams zijn 
ARC C3, Alphense Boys C4, Floreant C2, Koudekerk C1 en Kagia C1. De C1 blijft dus lekker dichtbij 
huis en heeft er enorm veel zin in. 
 
TAVV C1 – VV Woubrugge C1 
De eerste competitiewedstrijd is 
direct een zware tegenstander voor 
de C1. De bekerwedstrijd ging wel is 
waar gewonnen met een 
korfbaluitslag (7-6), maar deze 
overwinning was nu natuurlijk niks 
waard. De C1 had het toen vooral 
moeilijk met de buitenspelers van 
TAVV en dat was vandaag wederom 
het geval. Al hoewel deze niet echt 
gevaarlijk waren omdat ze fel en kort 
gedekt werden door de verdediging. 
De eerste helft bestond tot de 
twintigste minuut vooral uit het 
counteren voor de C1. Dat daar grote 
kansen uit ontstaan bleek want de C1 
had het zich vandaag een stuk 
makkelijker kunnen maken dan dat 
het was. De eerste goal werd 
gemaakt door Gino na een fout van 
de Ter Aarse doelman. Rolf die 
schoot de C1 met een voorsprong de 
rust in omdat het tussendoor nog 
gelijk werd door een geweldige goal 
van TAVV. Na rust was het eigenlijk 
andersom. TAVV probeerde te 
counteren en de C1 vergat om de 
kansen af te maken. Het werd ook 
eerst nog 2-2 voordat Martijn, na een 
schitterende steekbal van Gino, de 
eindstand op het bord zette. 
Bijzonder feitje is wel dat de 
scheidsrechter goed gemutst was en 
een 4-2 uitslag doorgaf aan de KNVB. 
 
VV Woubrugge C1 – AVV Alphen C2 
Waar de bekerwedstrijd nog verloren 
werd van de C1/C2 van AVV Alphen 
was het vandaag 
eenrichtingsverkeer. Op een vrije 
trap van afstand na kwamen de 
eerstejaars C-junioren van AVV niet 
in de buurt van onze Rody en dat 
betekent dat de C1 voor het eerst dit 
seizoen de heilige nul heeft 
gehouden. Een compliment waard en 

dat houdt in dat de ingeslagen weg 
succes heeft. De ruststand was 
‘maar’ 3-0 en de eindstand ‘maar’ 8-0 
in het voordeel van de C1. Dit had 
goed veel hoger uit kunnen vallen 
omdat de aanvallers van Woubrugge 
vooral bezig waren met het 
verprutsen van kansen. Alsnog een 
paar schitterende goals gezien en als 
trainer mag je eigenlijk niet klagen 
als je met 8-0 wint.  
 
SV ARC C3 – VV Woubrugge C1 
De derde competitiewedstrijd werd 
helaas afgelast. Alleen Kagia kwam in 
actie tegen Floreant en dat eindigde 
in een gelijkspel. Hierdoor bleef de 
C1 na twee wedstrijden aan kop van 
de 3e klasse. 
 
Kagia C1 – VV Woubrugge C1 
Kagia C1 is één van de nieuwe in de 
3e klasse. Zij konden niet genoeg 
punten verzamelen in de 2e klasse, 
waardoor de Lisserbroekers een 
klasse omlaag werden geplaatst. De 
eerste wedstrijd was niet echt 
bemoedigend voor hen, want ze 
kregen een flink pak rammel van 
Altior. Het werd maarliefst 11-0 voor 
de Langeraarders en dus dacht de C1 
dat dit varkentje wel even gewassen 
zou worden. In de eerste acht 
minuten leek het daar niet op. Kagia 
was in balbezit, kwam een aantal 
keer goed voor het doel, maar Rody 
stond een aantal keer goed in de 
weg. In de negende minuut was het 
over. De C1 brak uit, Sven gaf na een 
sublieme actie voor op Cheik en het 
was 0-1. De ban was gebroken en in 
plaats van dat Kagia de draad weer 
oppakte liepen ze massaal achteruit 
en was Woubrugge de bovenliggende 
partij. Voordat het rust was stond het 
al 0-4 en was de wedstrijd gespeeld 
ondanks dat Kagia toch nog een paar 

keer gevaarlijk werd uit corners. Na 
rust was het wederom een kansen 
missen alhoewel deze natuurlijk eerst 
wel gecreëerd moeten worden. Veelal 
werd er de verkeerde oplossing 
gekozen en strandde een aanval rond 
de zestienmeter. Het werd nog wel 
0-5 door Gino en daarmee stond de 
eindstand op het scorebord.  
 
Op 29 november werd er gebekerd 
en ingehaald. De wedstrijd tegen 
ARC werd niet ingelast door de KNVB 
en dus werd het op zoek gaan naar 
een alternatief. Verschillende 
tegenstanders werden gebeld voor 
een oefenwedstrijd, maar al deze 
teams konden niet genoeg spelers op 
de been krijgen waarop is besloten 
om met zijn allen te gaan 
beachvoetballen bij The Beach in 
Aalsmeer. Het was een gezellige 
ochtend waarbij er partijtjes werden 
gespeeld van vijf minuten in 
toernooivorm. 
 
VV Woubrugge C1 – Koudekerk C1 
Op 6 december kwam Koudekerk C1 
op bezoek. Voor beide clubs 
natuurlijk een beladen duel omdat 
het buurmannen van elkaar zijn en in 
de eerste tien minuten was de 
wedstrijd gelijkopgaand. Na tien 
minuten was het op bij Koudekerk en 
hadden de spelers van de C1 een vrij 
makkelijke ochtend. Met de rust 
stond het 3-0 waarbij de prestaties 
van Sven opvielen. De gehele eerste 
helft was hij de plaaggeest van 
Koudekerk. De tweede helft was veel 
minder dan de eerste helft, maar 
desondanks werd er nog een keer 
gescoord door Arjan. Uitslag 4-0. 
 
Altior C1 – VV Woubrugge C1 
De eerste echte kraker voor de 
groen-witten deze competitie was op 
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13 december in Langeraar tegen 
Altior. Hoewel de heren en dame niet 
goed begonnen kwamen ze toch op 
voorsprong door een binnengewaaide 
voorzet van Martijn. De thuisclub 
kwam terug tot 1-1, maar 
Woubrugge pakte voor rust nog de 
voorsprong door een goal van Gino. 
Op dat moment was er eigenlijk geen 
vuiltje aan de lucht. Hoewel er niet 
heel erg goed werd gevoetbald was 
er toch vertrouwen in wederom een 
driepunter. Niets was minder waar 
want de scheidsrechter zat blijkbaar 

nog in zijn Sinterklaasstemming en 
gaf Altior de ene na de andere vrije 
trap en twee spelers van Woubrugge 
een gele kaart die nergens op 
sloegen. De grootste kans was 
desondanks de gasten met twee man 
minder speelden voor Woubrugge. 
Helaas werd het overzicht niet 
bewaard en stond het geen 1-3 en 
daar putte Altior, inclusief leidsman, 
hoop uit. Uitslag was uiteindelijk 4-2 
voor de Oranjehemden, maar wat 
werd de C1 onrecht aangedaan. 
 

Na vijf competitiewedstrijden staat 
de teller op 12 punten en een 3e 
plaats op de ranglijst. De nummers 1 
en 2 hebben allebei een wedstrijd 
meer gespeeld en Woubrugge zou, 
mits het een positief resultaat boekt 
tegen ARC C3, herbstmeister zijn! 
Pak in ieder geval de draad weer op 
en wie weet kan er eind mei wel een 
leuk feestje gevierd worden. 
 
Sportieve groet, 
 
Danny Kroon 

C2 Winterkampioen  
Na een zware bekerronde waarin geen enkele wedstrijd werd gewonnen, is de C2 na de  
herindeling de competitie voortvarend begonnen.  
 
In de beker werd op enkele 
wedstrijden “waarin ze met grote 
cijfers werden weggespeeld” , 
ondanks alle inzet steeds met een 
klein verschil verloren.  In de 
competitie wordt daarentegen steeds 
met een klein verschil gewonnen en 
staan ze met 15 punten uit 5 
wedstrijden fier bovenaan. 
Mede dankzij; de terugkeer van 
Joost “door een lange inval beurt bij 
de door blessures getroffen C1 
scherp en sterk spelen”; het 
wekelijks meetrainen van onze 
keepers en twee spelers bij de C1 
van Danny waar veel wordt 
geleerd;  een coach die eindelijk 
snapt hoe hij het team moet 
opstellen en Luuk die vanaf de mid-
mid positie het doel van de 
tegenstander bombardeert met 
kanonskogels en zo onbetwist de 

topscoorder van het team is 
geworden, staat er ineens een heel 
ander team.  
Ondanks de verliesbeurten in de 
beker bleef het team positief, werd 
niet gemopperd en werd iedere 
wedstrijd vol goede moed gestart. 
Hiervoor verdienen ze naar mijn 
mening alle lof en is het positieve 
resultaat in de competitie volkomen 
verdiend. 
Dit ging niet van zelf, want het valt 
niet mee om met 16 man in het 
team 10 keer te moeten wisselen en 
te iedere keer te wennen aan nieuwe 
posities en medespelers. Die 
strijdlust was vooral te zien in de 
wedstrijd tegen mede koploper 
Hazerswoudse Boy’s. Ondanks twee 
C1 spelers en grof spel van de 
tegenstander bleven de C2 netjes en 
geconcentreerd spelen en sleepten 

ze na 70 minuten en 10 minuten 
blessuretijd de verdiende 
overwinning binnen. 
Als winterkampioen de kerstvakantie 
in en dan op 17 januari wacht alweer 
een zware wedstrijd tegen 
Koudekerk. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat we de competitie met een 
mooi resultaat gaan eindigen. Met 
onze fantastische keepers Niels en 
Bart, ons verdedigingsblok met 
Jeroen, Nick, Joost en Jesse, het 
creatieve middenveld met David, 
Luuk, Roan en Marcello en onze 
aanval met Martin, Mark, Stefan, 
Finn, Jesper en Rick. Als jullie zo 
doorgaan met spelen en trainen 
gaan we nog ver komen in het 
nieuwe jaar. 
  
Peter 
 

 

Woubrugge D2 – Alphense boys D6 
 

De wedstrijd begint gelijk met een 
gevaarlijke aanval voor Alphense 
Boys maar gaat er niet in. 
Woubrugge maakt een fout achterin 
en daar kan keeper Jens niks meer 
aan doen, de aanvaller stift hem 
over hem heen. Onze keeper is 
geklopt. 0-1 voor Alphense Boys. 
Nog geen 5 minuten later schiet 
iemand van Alphense Boys van 
afstand boven de keeper, 0-2. 
Gevaarlijke aanval van Woubrugge 
die wordt prachtig uit de kruising 

gepikt door de keeper van de 
tegenpartij. Maar Alphense Boys laat 
het er niet bij, uit een corner die 
wordt gekaatst een afstandsschot in 
de verre hoek. 0-3. Ongeveer 5 
minuten later de 0-4. Een gevaarlijke 
aanval van Woubrugge die gaat er 
keurig in via een solo van spits 
Robbin (1-4). 3 minuten later een 
rebound bij de tweede paal de 2-4 
van Michiel. Weer iets later een 
aanval. Niels soleerde door het 
midden gaf de bal aan Jesse die hem 

in de uiterste hoek in het doel 
schoot. 3-4. Dat werd ook de 
ruststand.  
Na de rust hebben we gedaan wat 
we konden. Maar jammer genoeg 
lukte het niet om er nog een 
doelpunt bij te maken. Eigenlijk was 
Alphense Boys zelfs wat gevaarlijker, 
maar ook zij konden onze keeper 
niet meer passeren. Jammer genoeg 
verloren. Laten we hopen dat het na 
de winterstop weer beter met ons 
met gaat. 
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Pupil van de week 2014 – Twan 
Vrolijk 

 
Mijn naam is Twan Vrolijk, ik ben 10 
jaar en speel in de E3. 
Op zaterdag 8 november was ik pupil 
van de week, dat was heel erg leuk! 
Het was een grote verassing! 
Eerst ging ik naar de kleedkamer om 
me te kleden. Toen kreeg ik een 
mooi trainingspak aan. 
Daarna kreeg ik een VVWoubrugge-
voetbal en alle spelers hebben daar 
hun handtekening opgezet . 
Iedereen was heel aardig. Daarna 
mocht ik mee doen met de warming 

up, dat vond ik heel erg leuk. 
Voordat de wedstrijd begon moest ik 
tossen en ik nam de aftrap en 
scoorde! 
Toen de wedstrijd begonnen was 
mocht ik in de dug-out zitten en naar 
de wedstrijd kijken. 
De wedstrijd won Woubrugge van 
Siveo met 2-1, het was heel 
spannend! 
Daarna gingen we nog bitterballen 
eten en wat drinken. 
 

Het was een hele leuke middag! 
 
Twan. 
 

 

Pupil van de week 2014 – Edwin  
Hoogendoorn. 
 
Voor de thuiswedstrijd kreeg ik te 
horen dat het vandaag een 
bijzondere dag zou worden. Ik was 
namelijk uit gekozen als Pupil van de 
Week. Ik mocht de wedstrijd van het 
eerste meemaken als Pupil van de 
Week. Onze eigen wedstrijd ging niet 
zo goed, we verloren met 1-6, maar 
mijn dag kon toch al niet meer stuk. 
 
Om 13:30 werd ik met mijn ouders 
ontvangen in de bestuurskamer. 
Vanaf deze kamer kon ik alle velden 
zien! In de kamer stond een grote 
tafel met stoelen die heel lekker 
zitten. Ook zag ik de stoel van 
Sinterklaas??? Ik kreeg wat lekkers te 
drinken van de gastheer. Toen 
kwamen alle belangrijke mensen, die 
iets te doen hadden in de wedstrijd, 
binnen. De scheidsrechter en 
lijnrechters, de voorzitter van de 
voetbal, de trainer, verslaggevers van 
de radio en televisie, en de journalist 
van het AD en het Leidsch Dagblad. 
En nog veel meer mensen. Wat 
waren er veel mensen, nooit gedacht 
dat er zoveel mensen kwamen om 
een wedstrijd te organiseren!  
 
Ik werd door een van de spelers van 
het eerste meegenomen naar de 
kleedkamer van de spelers. Ik werd 

voorgesteld aan de jongens. Ik kreeg 
een speciaal trainingspak met op 
mijn rug: Pupil van de Week. Heel 
cool! Nadat ik deze had 
aangetrokken kreeg ik een bal. 
Daarop zetten alle spelers hun naam. 
Die mocht ik houden. Daarna ging ik 
met de jongens mee het veld op voor 
de warming-up. Ik vond het heel leuk 
dat ik mee mocht doen. Het 
overschieten met de jongens vond ik 
het leukst, maar ik vond de ballen 
wel een beetje zwaar.  
 
Inmiddels stonden er al een hoop 
supporters te kijken aan de kant. Ik 
mocht de aftrap van de wedstrijd 
doen en de bal in het doel schieten. 
De keeper kon de bal niet houden. Ik 
mocht de wedstijd verder kijken 
vanuit de dug-out. Ik zat naast de 
leider en naast Michel Wolvers, mijn 
buurjongen. Het was heel spannend. 
Het viel me op dat de jongens heel 
goed speelden, maar ze schreeuwden 
wel heel veel en hard naar elkaar. Ik  
 
vond het heel leuk om te kijken 
vanuit de dug-out. 
 
De rust brachten we door in de 
bestuurskamer, met limonade. Bij de 
tweede helft ging het regenen, maar 

ik zat lekker droog. Helaas was 
Zwammerdam toch sterker en won 
met 1-3. Na afloop kreeg ik in de 
bestuurskamer weer iets te drinken 
met super lekkere bitterballen. Een 
compliment voor de 
kantinejuffrouw! Weer zat de 
bestuurskamer vol met allerlei 
mensen die iets met de wedstrijd te 
doen hadden. Alles werd afgerond, 
en een voor een gingen ze weer naar 
huis. Het is heel jammer dat ze 
verloren hebben, nu gaan ze niet 
verder in de bekercompetitie. Op het 
laatst kreeg ik een oorkonde 
uitgereikt door de voorzitter en toen 
nog een hele boel bitterballen, tot 
mijn buik vol zat. 
 
Ik vond het een superleuke dag, het 
allerleukste vond ik toch dat ik in de 
dug-out mocht zitten met de leider. 
 
Edwin Hoogendoorn

. 
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Jaaragenda VVWoubrugge 2015 

Oliebollentoernooi 
Op zaterdag 27 december 2014 wordt weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor alle 
jeugdspelers georganiseerd. Alle lettergroepen komen op deze dag aanbod. We starten om 8:00 
met de jongste talenten uit de F en sluiten om 18:00 af met de teams die op de deur van het 1e 
senioren elftal kloppen. Er zal dus voor de neutrale toeschouwers tien uur voetbalspektakel te zien 
zijn in Sporthal Oudendijk. 

Alle spelers hebben tot 21 december 
2014 de tijd om zich bij jullie aan te 
melden voor het toernooi. Wij willen 
uiterlijk de 21e per mail van de leider 
weten wie team aanwezig zijn, zodat 
wij vooraf de teams kunnen indelen 
en een mooi wedstrijdschema in 
elkaar kunnen zetten. Ieder team zal 
voorzien worden van een 
(bonds)coach en per wedstrijd is er 
een scheidsrechter aangewezen.  
De coördinatoren hebben van het 
bestuur de taak van 
toernooidirecteur toegewezen 
gekregen en zullen daarom de hele 
dag in de sporthal aanwezig zijn. Zij 
zullen o.a. het wedstrijdschema 
bewaken en de actuele rangen en 

standen bijhouden. Gedurende de 
dag kan iedere speler in de kantine 
van de sporthal een zakje chips 
halen en zijn er voor alle leden 
oliebollen. “Een oliebollentoernooi 
zou geen oliebollentoernooi zijn, 
zonder oliebollen”. 
 
Zaalindeling  
F-jeugd  08:00 - 09:30 
 Coördinator André Köster  
E-jeugd  09:30 - 11:30 
 Coördinator André Köster  
D1, D2, D3  11:30 - 13:30 
 Coördinator André Köster  
MC1 en C2  13:30 - 15:00 
 Coördinator Kenny van 
Egmond  

C1 en B2  15:00 - 16:30 
 Coördinator Kenny van 
Egmond  
B1 en A1  16:30 - 18:00 
 Coördinator Kenny van 
Egmond 
 
Uiterlijk 21 december per team 
doorgeven:  
- Welke spelers aanwezig zijn  
- Welke leiders aanwezig zijn  
- Welke trainers aanwezig zijn  
Voor de D, E en F kan dit bij André 
Köster: 
ecoord.woubrugge@gmail.com 
Voor de A, B en C kan dit bij Kenny 
kenny.vanegmond@gmail.com 

2015     
Zaterdag 3+10-1-15 Feestdagenstop 
Zaterdag 03-01-15 Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 31-01-15 Apres-ski feest 
Zaterdag 27-04-15 Koningsdag 
Zaterdag 09-05-15 Gala-avond 
Zaterdag 09-05-15 Laatste speeldag competitie  
Donderdag 14-05-15 Hemelvaart 
Donderdag 15-05-15 Laatste training senioren 
Zaterdag 16-05-15 Westmaas-Toernooi 
Zaterdag   Nacompetitie Woubrugge 1 
Vrijdag 22-05-15 DIGO A en B avond-toernooi 
Zaterdag 24/25-5-15 Pinksteren 
Woensdag 27-05-15 Ouder/kind training tevens laatste training jeugd 
Zaterdag 30-05-15 F-side toernooi  
Maandag 01-06-15 Alle velden dicht 
Zaterdag 06-06-15 Toernooi voor de E en F 
Vrijdag 12-06-15 Medewerkersavond 
Zaterdag 13-05-15 uitje E en F 
Zondag   Rabo Fietstocht 
Maandag 15-06-15 Algeme Ledenvergadering voorjaar 
Zaterdag 20-06-15 Waterrecreatiedag 
Vrijdag   Kampweekend C en D in Loon op Zand 
Vrijdag 11-07-15 Begin zomervakantie scholen 
Zaterdag 22-08-15 Henny van den Berg toernooi 
*Sommige datums zijn nog niet bekend.* 



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?

 

 

 

 

 

 

 

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

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

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

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

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

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

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

www. BalderLeimuiden.nl

L

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



 

 26 

 

De voetbalkunsten van de E3 na 
de herfstvakantie 
De E3 ging in de eerste competitiewedstrijd wervelend van start, thuis tegen Hazerwoudse boys 
E5. De uitslag werd 5-1. Dit is een mooi begin in de 8ste klasse. De E3, bestaande uit Chad, Chris, 
Daan, David, Julian, Lars, Quinten, Thijmen en Twan, spelen een klasse hoger vanwege de met 
ruime cijfers gewonnen wedstrijden in de bekerronde. Helaas bekert de E3 niet verder, omdat met 
1 doelpunt verschil in de laatste bekerwedstrijd de E3 net niet groepshoofd van een poule van 5 
teams werd. 
 
Op 8 november speelden de jongens 
uit in Zoeterwoude tegen Meerburg 
E10. Ditmaal met Thom en Tygo van 
de E4 als invallers voor Quinten en 
Chad. De E4 moest later die dag ook 
een wedstrijd bij Meerburg spelen. 
Zowel Thom als Tygo zorgden voor de 
goals in de eerste helft, met goede 
voorzetten en combinaties door de E3. 
De ruststand was hierdoor 1-3. Helaas 
zette Meerburg een tandje bij en 
werden de jongens uiteindelijk met 5-3 
naar huis gestuurd. Dit is even anders 
dan in de bekerronde, waarbij de 
tegenstanders vaak in de tweede helft 
overklast werd door Woubrugge.  
 
De volgende wedstrijd op 15 
november was thuis tegen Woerden 
E7, zonder Daan deze keer. Ondanks 
de regen waren er veel supporters 
gekomen om de E3 aan te moedigen. 
Ze werden verwarmd door het  goede 
spel van de E3. Bij rust stond er 3-0 op 
het scorebord met goals van Twan 
(2x) en David. Helaas werd de 
wedstrijd gekleurd door onsportief 
gedrag van de tegenstanders. Een van 
de coaches ergerde zich aan de 
scheidsrechter, die voor het eerst een 
wedstrijd floot en dat beïnvloedde een 
speler van Woerden. Deze speler uitte 
zich in niet fraaie bewoordingen 
richting de scheidsrechter. Het team 
en de coaches werden hierop 
aangesproken door de 
scheidsrechterbegeleider, waarna de 
wedstrijd vervolgt kon worden. In de 
tweede helft kwam Woerden goed uit 
de startblokken en scoorden direct de 
3-1. De verdediging van Woerden 
stond inmiddels ook scherper te 
verdedigen. Maar na fraai 
combinatiespel door de E3 maakte 
Twan de hattrick vol; 4-1. Vervolgens 
liet Woubrugge de wedstrijd uit de 
handen glippen. Woerden nam het 

initiatief en scoorden kort achter elkaar 
3 goals. Vervolgens ging de wedstrijd 
naar een bloedstollend einde. Keeper 
Chris had zijn topdag en samen met de 
verdediging (Chad, David en Lars) 
zorgden ze ervoor dat de aanvalsgolf 
van Woerden niet tot meer goals 
leidden. De eindstand was een mooie 
4-4. 
 
Opnieuw een thuiswedstrijd op 22 
november voor de E3. Nu was Floreant 
E4 uit Boskoop op bezoek. Helaas 
moesten de E3 na 5 minuten spelen in 
de eerste helft hun vaste keeper 
missen. Chris had last van hoofdpijn 
en voelde zich niet goed worden. 
Julian werd gauw op de goal gezet. Hij 
sleepte zijn team door de eerste helft 
heen met een aantal goede reddingen. 
De ruststand was 1-1 met een goal 
van David voor de Woubrugse zijde. In 
de tweede helft stond Quinten op goal. 
Na een voorzet van Thijmen, tikte 
Twan de 2-1 in. Julian scoorde de 3-1 
in de 18e minuut van de tweede helft. 
Thijmen schoot vervolgens Woubrugge 
nog na goed teamwork naar de 4-1. 
Gelukkig viel het allemaal mee met de 
hoofdpijn van Chris, maar keepen of 
spelen zat er niet meer voor hem in. 
Of toch… Julian gaf 5 minuten voor het 
eind aan niet meer te kunnen 
doorspelen. Chris was inmiddels 
opgeknapt en wilde graag nog even 
spelen. Hij ging in de spits staan en 
had nog een paar kansen om een 
goaltje mee te pakken. Eindstand een 
mooie 4-1! 
 
Na een zaterdag zonder voetbal voor 
de meesten, ging de E3, zonder 
afmeldingen, op 6 december naar 
Zoetermeer om tegen DSO E9 te 
spelen. Toen de E3 net bezig was met 
de warming up op hun veld, bleek dat 
er nog twee andere teams op het veld 

kwamen voor hun tweede helft. Met 
een vertraging van een kwartier 
begonnen de jongens aan de 
wedstrijd. Beide teams hadden kansen 
om te scoren, maar dit bleek na 
pakjesavond toch lastiger dan gedacht. 
De ruststand werd 0-0. Ook in de 
tweede helft bleek weer dat beide 
teams aan elkaar gewaagd waren. Met 
fraaie combinaties werden een aantal 
kansen gecreëerd. Alleen het lukte 
Woubrugge net niet om de bal in het 
net te krijgen. Twan schoot in de korte 
hoek tegen de paal aan. De 
afstandschoten van Quinten troffen 
ook geen doel. Ook Chad en Lars 
kregen elk een mooie kans.  
 
In het middengedeelte van de tweede 
helft werd duidelijk dat DSO de 
feestelijkheden de avond ervoor beter 
had verwerkt dan de E3. Wat 
Woubrugge niet lukte, ging het bij 
DSO net iets makkelijker. Een vrije 
trap werd gegeven. Chris gaf met zijn 
aanwijzingen aan hoe de muur 
opgesteld moest worden. Het schot 
van DSO ging over de muur net tegen 
de onderkant lat, maar nog niet over 
de doellijn. Chris zat er goed bij, maar 
miste net die ene centimeter om de 
bal over de lat te tikken. Vervolgens 
kreeg een speler van DSO de bal op de 
voet. Die kans kon de E3 nog keren. 
Helaas kwam nog een kans voor DSO 
die echt erin ging. Daan werd hierbij 
geraakt en moest even aan de kant 
voor blessurebehandeling. Bij een 3-0 
achterstand lukte het Quinten om nog 
een doelpunt te maken. Eindstand 3-1. 
Jammer jongens, goed gespeeld maar 
DSO was net iets beter vandaag. 
Komende zaterdag, thuis tegen ARC 
E8, kunnen jullie laten zien dat de E3 
echte toppers zijn! 
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F-SIDE
 

Organisatie F-Side 
Jeffrey Buntsma (voorzitter) 
Robin Koetsier 
Rick Geuzebroek 
Danny van Iterson 
Marcel Donker 
Martijn van Luling 
Niels Ras 
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 
3 jan     Nieuwjaars receptie. 
31 jan   Mega après ski feest. 
9 mei    Voetbalgala. 
30 mei  F-side toernooi. 
28 juni  Rabobank fietstocht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen jaar heeft de F-Side 
namelijk ook weer niet stil gezeten 
en wij hopen natuurlijk van harte 
dat u dit ook gezien of gemerkt 
heeft. De F-Side is natuurlijk een 
supportersvereniging, maar de 
afgelopen jaren lag de nadruk op 
het organiseren van feestjes en het 
werd dan ook tijd dat er meer 
verschillende activiteiten 
georganiseerd zouden worden. Aan 
het einde van het vorige seizoen is 
daarom de busreis naar de 
nacompetitiewedstrijd van VVW 1 
georganiseerd en dit is goed 
bevallen. Zo goed zelfs dat ook de 
wedstrijd tegen NiTa dit seizoen 
met de bus bezocht werd. Wat ons 
betreft zullen we dit in 2015 nog 
vaker gaan doen. 
 
Daarnaast zijn we gaan kijken wat 
we nog meer kunnen doen voor de 
leden van de F-Side, zodat het weer 
aantrekkelijk wordt om lid te 
worden (en natuurlijk te blijven). 
Het spreekt voor zich dat de F-Side 
bijna niets kan organiseren zonder 
haar (betalende) leden, maar wij 
snappen ook dat het misschien nog 
niet voldoende tot de verbeelding 
spreekt voor veel VVW-ers. 
Momenteel kijken we hoe we hier 
verandering in kunnen brengen, 
maar mocht u hier nu ook bepaalde 
ideeën over hebben, laat het ons 
dan weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen juli hebben we ook weer 
een poging gedaan om de fietstocht 
tot een succes te maken, maar hier 
is nog veel progressie te boeken. 
Dit weerhoudt ons er echter niet 
van om er komend jaar vanaf te 
zien, integendeel, we gaan met veel 
enthousiasme door en nemen alle 
verbeterpunten mee om er in 2015  
een geslaagde editie van te maken, 
samen met u natuurlijk. 
 
Maar de F-Side heeft zich het 
afgelopen jaar uiteraard ook nog 
bezig gehouden met het 
organiseren van feestjes, want de 
supportersvereniging staat ook voor 
gezelligheid. Enkele weken geleden 
werd het Mini Piratenfestijn 
georganiseerd in de kantine en dit 
bleek een groot succes. Het is voor 
de organisatie erg leuk om te zien 
dat de VVW-ers er met z’n allen een 
leuk feest van weten te maken. Het 
organiseren van zulke feestjes zal 
dan ook in 2015 tot de 
werkzaamheden van de F-Side 
blijven behoren, om te beginnen 
met de Nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 3 januari. 
 
2014 was een mooi jaar en we 
hopen dat 2015 nog weer mooier 
wordt. Wij wensen u allen een hele 
fijne kerst en een gezellige 
jaarwisseling toe en hopen u op 
zaterdag 3 januari in de kantine te 
mogen begroeten! 
 
Met sportieve groet, 
 
De F-Side 

Aftrap van de F-Side 
De temperatuur gaat langzaam aan omlaag en de feestdagen 
komen weer in zicht, tijd dus om terug te kijken op 2014 en 
vooruit te kijken naar 2015. Er is dit jaar namelijk weer 
genoeg gebeurd bij de VVW, maar er staat ons komend jaar 
ook nog genoeg te wachten waar we weer erg naar uitkijken. 
 



Onderlinge 
Samen goed verzekerd

O
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www.onderlingerijnenaar.nl

Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Westkanaalweg 117-a, 2461 EK Ter Aar
Telefoon ( 0172 ) 605 700
E-mail: info@ovmrijnenaar.nl
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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 
 
Technische Jeugdcommissie 
Gerben Schouten   06-53248606 
Glenn Elstgeest   06-28196994 
 
Scheidsrechterscoördinator A en B 
Eldert van Luling  06-20155182 

Secretariaat/Scheidsrechtercoördinator 
C / Lief en Leed 
Miranda Kromhout  06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator D, E en F 
Esther Schouten  06-53248606 
 
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  06-83889937 
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


