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S C O R E 
 

Colofon 
SCORE is een uitgave van het bestuur 
van de Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 5 keer per seizoen in 
een oplage van ca. 480 stuks. 
 
Redactie 
 
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: december 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…… 165,00 
Veld reserve… Euro…… 67,00 
Zaal……………… Euro…… 142,00 
Zaal reserve…… Euro…… 66,00 
Veld en Zaal…… Euro…… 272,00 
Donateur……… Euro…… 39,00 
 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In augustus kwam Rieky van de 
Velde op haar zeventigste 
verjaardag te overlijden. Twee 
maanden na haar benoeming als lid 
van verdienste. Ook van Piet van 
Luling kregen wij hetzelfde bericht 
en bijna gelijktijdig ook nog eens 
van Piet de Bruin. Beide Pieten zijn 
onuitwisbaar verbonden aan 
Woubrugge. Je vindt hen veelvuldig 
terug in het mooie jubileumboek uit 
2006, gemaakt voor 60 jaar v.v. 
Woubrugge. Piet de Bruin was een 
man van het eerste uur die 
betrokken was bij oprichting in 
1946. Na de oprichting werd hij de 
eerste penningmeester van de club. 
In 1971 kreeg hij het insigne van 
verdienste. Piet had een winkel in 
Woubrugge en de ouderen onder 
ons zullen hem zeker herinneren. 
Later werd hij bode op het 
gemeentehuis in Alphen aan de Rijn 
en verdween een beetje uit zicht bij 
v.v. Woubrugge. Piet van Luling is 
de vader van Dennis en Ron en 
broer van Eldert. Hij deed veel voor 
de club, was onder andere 
barcoördinator en actief bij 
"Boutavonden" om de loten te 
verkopen en prijzen aan te reiken. 
Stuk voor stuk unieke en 
fantastische mensen die een mooie 
herinnering na laten en zo 
verbonden blijven aan VVW. 
 
Er gebeurt nog wel eens wat. Er 
zijn steeds meer mensen, op 
vrijwillige basis, betrokken bij het 
organiseren van de club. Het 
ledenaantal groeit. Dit seizoen 
spelen er drie teams meer dan in  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het vorige. Veteranen 2 is nieuw, zo 
ook de D4 meisjes en natuurlijk een 
F6. In de zaal is er dit jaar één 
team minder. Daarnaast is er een 
scheidsrechterscommissie gekomen. 
Een inventarisatie van 
telefoonnummers en email adressen 
geeft aan dat er meer dan 180 
vrijwilligers zijn die zich inzetten 
voor een goede gaan van zaken. 
Een heel bedrijf! en zeker goed 
voor de zaak! 
 
De komst van de 
scheidsrechterscommissie is een 
echte vooruitgang en dat moeten 
we koesteren. Fluiten is een vak 
apart. Beslissingen worden 
doorgaans op een schaaltje 
gewogen en kritisch besproken door 
spelers, begeleiders en publiek. Niet 
terecht, de perfecte wedstrijd zal er 
voor een scheidsrechter nooit 
komen! Iedere situatie ziet er vanaf 
verschillende zichtkanten anders uit. 
Daardoor kun beslissingen altijd wel 
in twijfel trekken. De keuze voor 
een beslissing is echter aan de 
scheidsrechter. Dat kan voor jou 
een goede of een minder goede 
beslissing zijn. In beide gevallen 
gaat de wedstrijd gewoon door! 
Commentaar leveren helpt 
niemand. Zeker jezelf en ook het 
team niet. Positief gedrag zal een 
scheidsrechter eerder beïnvloeden. 
Doorgaans zegt lichaamstaal, na 
een fluit signaal, genoeg voor de 
scheidsrechter. Respecteer en 
Accepteer de leiding tijdens de 
voetbalwedstrijd. Durf als speler en 
supporter die leiding over te laten 
aan die gene die speciaal daarvoor 

Jaargang 47, nummer 1, oktober 2015 
Voorzet van de voorzitter 
Goed voor de Zaak" 
Het begin van het seizoen was een emotionele. In een korte 
periode ontvielen ons dierbaren en leden van verdienste. 
Ook Jeanette de Lange kwam te overlijden nadat we eerder 
deze zomer afscheid namen van Gerard van Dijk. Tot 
overmaat van ramp moet ook Kees van Delft voorlopig 
verstek laten gaan. Een enorm gemis. 
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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  Robin Koetsier  06-46291855  robin.koetsier@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 
Andre Köster  06-53599975  schouw9@casema.nl 
Fred van der Meer  06-27057252  fred@floritec.eu

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  Chris Hoogerweij  06-44414114  tjc@vvwoubrugge.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 
   Jeroen van der Vliet 06-28878551  jeroenvdvliet@hotmail.com 
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 
Commissie scheidsrechter Jan Kranenburg   06 12171213  jan.kranenburg@hotmail.com 
Contactpersonen 
Supportersver. F-side Jeffrey Buntsma  06-52008029  jeffreybuntsma@gmail.com 
Klaverjasvereniging Jan Vos   0172-518624   
Visvereniging  Henk Windhorst  0172-518389  hcwindhorst@casema.nl 
Trainer Senioren  Erwin van der Zee  06-45892953  erwin.van.der.zee@highfive.nl 
Trainer Jeugd  Chris Hoogerweij  06-44414114  tjc@vvwoubrugge.nl 
Keepercoördinator  Marcel Reumerman 06-18279587  mk.cd@hotmail.com 
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).Mevrouw R. van der Velden (2015).
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is aangesteld. Die achter de 
schermen evalueert met een 
scheidsrechter begeleider en 
doorlopend kennis uitwisselt met 
collega's. Waardeer hen en begrijp 
dat er alleen geleerd wordt in een 
omgeving waarin je fouten kunt 
maken! We spelen geen champions 
league. Van heinde en verre komen 
ze op eigen kosten naar 
Woubrugge. Kijk voor een goed 
voorbeeld eens naar een rugby 
wedstrijd. Daar gebeurt wel iets op 
het veld en scheidsrechter is een 
held, voor beide partijen.  
Na de interne scheidsrechters 
opleiding, in juni dit jaar, 
organiseert de KNVB in Woubrugge 
een opleiding voor 
clubscheidsrechters. Hieraan doen 
onder andere vijf scheidsrechters 
mee die aan Woubrugge zijn 
verbonden als clubscheidsrechter. 
 
Natuurlijk is de vereniging geen 
bedrijf. Leden zijn geen klanten. 
Neem dat "goed voor de zaak" niet 

te letterlijk. We drijven op 
verenigingsprincipes. Daarin 
verwachten we dat iedereen een 
bijdrage levert. Een vereniging ben 
je samen en kan niet zonder 
samenwerking. Schroom niet om 
een keer achter de bar te gaan 
staan of op maandagmorgen aan te 
sluiten bij schoonmaak en 
onderhoud. Niemand zal raar 
opkijken. We zijn altijd op zoek naar 
versterking. Om deze reden is ook 
contact gelegd met de "Driemaster" 
en "TOM in de buurt". Bijvoorbeeld 
Ehab (zaterdag ochtend achter de 
bar) en José Wilderink (commissie- 
en bestuurskamer) hebben we 
langs deze weg leren kennen. 
Inmiddels zijn we ook in gesprek 
met iemand voor de rol van 
kledingcoördinator nadat "de 
Driemaster" voor ons heeft 
geadverteerd in lokale bladen. Om 
meer duidelijkheid te creëren over 
vrijwilligerstaken zullen we dit 
onderwerp binnenkort een plek 
geven op de vernieuwde website.  

 
Tot slot kan ik melden dat de KNVB 
flink aan de weg timmert. Er is een 
forse interne reorganisatie 
doorgevoerd en inmiddels afgerond. 
Met Jan Dirk van der Zee is er een 
ambitieuze en capabele directeur 
voor het amateurvoetbal. Jozef van 
der Voren is onze clubbegeleider en 
Rene van Baaren biedt support als 
technisch jeugd coördinator. Op het 
KNVB voorzitterscongres in 
september heb ik, na persoon te 
zijn ontvangen door Michel van 
Praag, met hen kennis gemaakt. 
Met Jozef en Rene is afgesproken 
periodiek om tafel gaan aan de 
hand van een gezamenlijke agenda. 
Er ligt ook een voorstel samen op te 
trekken met de andere 
voetbalverenigingen in Kaag en 
Braassem en de gemeente 
Nieuwkoop. 
 
Met vriendelijke sport groet, 
Hans Boer 
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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 seizoen van v.v. Woubrugge 1 is weer begonnen, na een vliegende start, met de maximale 
score kreeg Woubrugge de deksel op de neus, toen er met 1-4 werd verloren van Alphia in 
eigen huis. De daaropvolgende wedstrijden, tegen Aarlanderveen en Nieuwkoop, zouden 
bepalen waar Woubrugge zou staan in de competitie als de herfstvakantie zou beginnen.
 
Woubrugge -Aarlanderveen 
Woubrugge heeft in eigen huis 
gewonnen van Aarlanderveen. 
Coach Erwin van der Zee was 
content met het eerste half uur en 
de drie punten, maar was uitermate 
teleurgesteld over de rode kaart die 
zijn sterkhouder Chris Verhoef 
ontving, die daarmee de topper 
tegen Nieuwkoop van volgende 
week aan zich voorbij moet laten 
gaan. 
 
In de 29e minuut  kwam 
Woubrugge via Dennis Boer op 
voorsprong en nog geen tien 
minuten later leek het duel via 
Menno van der Ley al op slot 
gegooid: 2-0. “Dat was onze beste 
fase, Aarlanderveen speelde met 
heel veel mensen achter de bal en 
dan is het moeilijk om een bres te 
slaan. We hielden het tempo echter 
redelijk hoog en daardoor namen 
we ook terecht afstand”, aldus Van 
der Zee.  Hij zag echter 
Aarlanderveen prima profiteren van 
onoplettendheid in zijn defensie en 
daarmee was de marge plotseling 
maar één doelpunt. 
 
Van der Zee: “De tweede heft vond 
ik ons veel minder, we hielden het 
tempo te laag en Aarlanderveen 
kon zich redelijk makkelijk staande 
houden. Toen Joris van der Hoorn 
ons naar 3-1 schoot hoopte ik wat 
geruster adem te kunnen halen. 
Maar die hoop werd de grond 
ingeboord omdat Aarlanderveen 
een strafschop kreeg toegewezen. 
Gelukkig lieten zij die kans aan zich 
voorbijgaan anders had het zomaar 
spannend kunnen worden.” 
Toen vlak voor tijd Chris Verhoef tot 
overmaat van ramp met rood moest 
inrukken eindigde het duel voor Van 

der Zee toch nog in mineur. 
“Volgende week kunnen we in de 
topper tegen  Nieuwkoop iedereen 
goed gebruiken, het niet meespelen 
van Chris is daarom een lelijke 
streep door de rekening,  dat gaat 
deze week nog even puzzelen voor 
mij worden.” 
 
Nieuwkoop – Woubrugge: 
 
Vierde klasse C (zaterdag)- Tien 
minuten lang kon Woubrugge het 
spel van Nieuwkoop bijbenen, 
daarna werden de bezoekers 
overklast. Met een 5-1 nederlaag 
kwamen ze er nog genadig vanaf. 
De topper die geen topper werd. 
Dat mag ook geen verbazing 
wekken eigenlijk; Woubrugge kende 
een waslijst aan afwezigen vanwege 
blessures en schorsingen en trof in 
Nieuwkoop een uitstekend 
voetballende lijstaanvoerder die het 
maximale aantal punten had 
gescoord. Hoe breed je selectie ook 
is, vijf basisspelers vervangen door 
gelijkwaardige voetballers is geen 
enkele club gegeven. Op alle 
fronten bleek de thuisploeg veel 
beter. Ook fysiek had Woubrugge 
weinig in te brengen. ,,We 
begonnen veel te slap”, bromde 
Dennis Boer na afloop. ,,Als je 
voetballend minder bent moet je in 
ieder geval strijd leveren. Dat was 
bij ons niet het geval. Toch was er 
nog van alles mogelijk bij de 1-0 
ruststand.” 
 
Dat Nieuwkoop slechts een 
doelpunt produceerde lag aan het 
gebrek aan scherpte voorin. Zo 
verscheen Nieuwkoop twee keer 
alleen voor keeper. In plaats van de 
bal rustig langs de doelman te 
schuiven ramde hij het leer 

onbesuisd hard over de lat. Vlak na 
rust werd het 2-0. Bij een 
dieptepass was nieuwkoop net 
eerder bij de bal dan de uitlopende 
Keeper 
 
Het was over en uit voor 
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Stand 4e klasse C 
1 Nieuwkoop 6 18     
2 Gouda 7 15     
3 Woubrugge 7 15     
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5 Moerkapelle  5 10     
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Seniorencommissie 
Zo net voor de zomervakantie, met onze hoofden al in verre landen, is er bij de 
seniorencommissie hard gewerkt aan de voorbereiding voor het zeventigste seizoen van 
voetbal vereniging Woubrugge. Zeventig jaar voetbal is hier nu uit de hand gelopen tot acht 
senioren elftallen die het dit jaar wederom gaan proberen te voetballen.  
 
U leest het goed, acht senioren 
elftallen, dat is één team extra aan 
de juiste kant van de bar elke 
zaterdag. Dit nieuwe veteranen 
elftal, uitkomend in de tweede 
veteranen klasse, heeft een goede 
graai gedaan uit de reserveleden 
pot. Tevens hebben de vooral wat 
oudere (knipoog) spelers uit 
verschillende teams zich bij dit team 
gevoegd. Ondanks dat elk team een 
redelijke bezetting heeft 
overgehouden, zal het zo en af toe 
best eens nodig zijn om bij elkaar in 
te vallen. Nu het seizoen ongeveer 
drie a vier competitie wedstrijden 
jong is moet het zijn opgevallen dat 
er gelukkig toch nog een groep 
fantastische heren is opgestaan die, 
via een roulatiesysteem, de b-
selectie gaan trainen. Hier mogen 
we met zijn allen heel erg blij mee 
zijn. De spits werd afgebeten door 
Hans Beck, lekker vertrouwd. 
Waarna de eerste, uitputtende 

conditietrainingen, werden verzorgd 
door Siem Kesting. In de maand 
oktober werden de heren 
getrakteerd op positiespel en 
flitsende bewegingen uit de oude 
trukendoos van niemand anders 
dan Fred van der Weiden. De 
maand november zal worden geleid 
door Joris v.d. Broeke. 
 
Zo goed als elk team heeft al drie 
keer de sponsorkleding kunnen 
wassen. Helaas is deze kleding nog 
niet altijd met vreugde de tas in 
beland. Zowel het tweede, vijfde als 
eerste veteranen elftal hebben nog 
geen punten gepakt, zet ’m op 
heren! Bij het derde, vierde en de 
dames gaat het iets beter. Zij staan 
zoals respectievelijk op een vijfde, 
zesde en vijfde positie in de 
ranglijst. Het team dat tot nu toe 
het beste uit de verf komt is ons 
nieuwe veteranen elftal. Met drie 
maal drie is zes en drie is negen 

punten staan zij net zo stijf als de 
oude spieren ferm bovenaan. 
 
Als laatst nog een mededeling die 
voor de seniorencommissie vrij 
onverwacht om het hoekje kwam. 
De commissie bestaat nu uit 
teamcaptain Ruben, mevrouw van 
alles Cindy en ik doe maar wat 
Dimitry. Helaas heeft Ruben 
aangegeven aan het einde van dit 
seizoen de handdoek in de ring te 
gooien. Dit vinden wij natuurlijk 
heel erg jammer, maar betekent 
niet dat we het daar maar bij laten. 
Cindy en ik gaan door en zoeken 
vanaf heden dus, het liefst twee, 
nieuwe leden die ons willen helpen 
bij de taken van de 
seniorencommissie. Daar laat ik het 
voorlopig even bij. 
 
De seniorencommissie 
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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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Onpersoonlijk
Naam: Jur Geus 
Functie bij de VVW:  
Trainer coach. 
Geboren:  
15-6-1960. 
Woonplaats:  
Amsterdam. 
Broers/ Zussen:  
1 broer en 1 zus. 
Vrouw/vriendin:  
Anja. 
Kinderen: 
Twee. 
Werk:  
Calculator/werkvoorbereider in de 
bouw. 
Opleiding:  
LTS/Calculatie/planner. 
Hobby’s:  
Voetbal. 
Favoriete Auto:  
Geen. 
Muziek:  
David Bowie. 
Hekel aan:  
Niet eerlijk zijn. 
Geloof:  
 
Bewondering voor:  
De vrijwilligers 
Film:  
Actie. 
Tijdschriften:  
Vakbladen over voetbal. 
Drank:  
Bacardi. 
Eten:  
Ruim assortiment. 
Vakantie:  
Nederland. 

Opwindend:  
Het leven. 
Ambities:  
Hoofdcoach. 
Beste eigenschap:  
Voor iedereen klaar staan. 
Slechtste eigenschap:  
Te gauw ja zeggen. 
Lijfspreuk:  
Altijd blijven lachen. 
Typisch Woubrugge:  
Het komt wel. 
Hoogtepunt:  
Geboorte van mijn eerste kind. 
Dieptepunt:  
Mijn vader te vroeg is gestorven. 
Wat vind je van VVW 2: 
Een gemotiveerde groep die er alles 
aan doet om beter te worden. 
Wat vind je van VVW 1:  
Het is momenteel geen eenheid. 
Verbetering VVW:  
Doelen stellen die noodzaaklijk zijn. 
Beste voetballer VVW:  
Chris Verhoef. 
Onderschatte voetballer VVW:  
Daan Petri. 
Favoriete club:  
Ajax. 
Beste voetballer Nederland:  
Cillesen. 
Bondscoach:  
Louis van Gaal. 
Beste trainer:  
Ronald Koeman. 
Oranje:  
Matig. 
Opstelling oranje: 
Begin ik niet aan. 
Kunstgras: 

Je komt er niet onderuit. 
Hans Boer:  
Meer delegeren en sneller acties 
ondernemen. 
Matthijs v.d Doef:  
Aardige man. 
Joyce Bouwens:  
Geweldige meid past goed in de 
groep. 
Cor Buntsma:  
De rust zelfe. 
Andre Vrolijk: 
Weet van wanten.  
Eldert van Luling:  
Niks is teveel, hij regelt het. 
Arjan Dijkshoorn:   
Fijn persoon, moet niet teveel te 
snel willen, maar een prima leider. 
Erna v.d Meer:  
Wil graag overal een lepel in de pap 
hebben. 
Erwin v.d Zee:  
Een prima veldtrainer. 
Commissie Seniorenvoetbal: 
Moet zich meer laten zien rondom 
de selecties. 
F-side:  
Top. 
Score:  
Goed. 
Heb je nog een tip voor de VVW: 
Als we met de club willen groeien in 
sportief en naar een hoger niveau 
dan moeten we met de hele club 
groeien  
Uitzoeken waar het beter moet en 
dat in de praktijk brengen. 
 

Oud Papier 

er nu een voorzichtige opwaarts van het aantal kilo’s 
De teller van het aantal kilo`s 
oud papier en karton staat op 
192.100 kilo. Dit is tot en met 
september.  
Overal vandaan gehaald, geraapt 
en gebracht en opgestapeld. Het 
blijven erg veel kilo’s laten we dat 
ons wel realiseren, zeker gezien 
al het werk en tijd die hier wordt 
ingestoken. Wat we ook zien en 
dat kom ik zelf ook tegen dat 
men nog steeds te  

veel afval bij de VVW kwijt wil 
tussen al het papier. Plastic, 
piepschuim, hout enz. Ik laat, 
waar ik kom het afval staan als 
het papier niet verpakt is zodat 
het voor de vrijwilligers te doen 
blijft om het papier te 
verzamelen. Papier in kratten met 
de bedoeling om van de kratten 
af te komen is niet acceptabel. 
Ook in ons bushokje zie ik dat 
nog veel te veel maar word het 

gebracht en daar kan je er helaas 
weinig aan doen. Dus zoals wel 
eens eerder is gedaan nogmaals 
het vriendelijke verzoek aan alle 
brengers uit ons dorp en 
omstreken, het vuil wat u ons 
brengt, misschien onbewust, 
jaagt de club op kosten. Succes 
en allemaal bedankt.  
 
Klaas Grandia 
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Score geeft de bal aan 
Dit seizoen is de eerste pass van de Score gericht op Evert-Jan van der Horst. Evert is 43 jaar 
oud en is al 37 jaar lid van de voetbal vereniging Woubrugge. Evert is van zijn zesde tot zijn 
32ste actief geweest als voetballer. Met deze clubtrouw is Evert echt iemand die in aanmerking 
komt om eens in de spotlight gezet te worden door de Score. 
 
Na een actieve voetbalcarrière van 
26 jaar, waarbij Evert alle 
jeugdelftallen doorliep, zes 
seizoenen in het eerste voetbalde 
en uiteindelijk in het tweede zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen 
hing. “Zelf voetballen en jeugdleider 
zijn was op een gegeven moment 
niet meer te combineren”: zegt 
Evert. “En dan moet je op een 
gegeven moment de keuze maken 
om te stoppen en je op zaterdag 
helemaal op de jeugd te richten.” 
Als voetballer was Evert nooit een 
hele technische voetballer, hij 
moest het vooral hebben van hard 
werken, zijn snelheid, een echte 
balafpakker die de bal zo snel 
mogelijk weer moest inleven, nadat 
hij hem had afgepakt. 
 
Op zijn 17de is Evert begonnen als 
trainer en is daar nooit meer mee 
gestopt. Dat is bij elkaar al 26 jaar 
als leider en trainer. Vooral de E en 
de F, een keer de D1 en dit jaar de 
D2. “Ik denk dat ik bijna alle 
huidige spelers van de selectie heb 
getraind”: zegt Evert lachend. “Het 
is onwijs leuk om al die spelers die 
je lang geleden getraind heb te zien 
bij het eerste. Dan heb je echt het 
gevoel dat je echt hebt helpen 
opleiden.”  
 
Buiten Leider is Evert ook onderdeel 
geweest van redactie van de Score 
geweest en heeft hij de huidige 
score vormgegeven. Verder is hij 
onderdeel geweest van het 
jeugdbestuur, de kascontrole 
commissie en organiseert hij het 
kampweekend. Daarom is Evert ook 
terecht lid van verdienste bij de 
voetbal.  

 
Als hoogtepunten van zijn clubleven 
noemt Evert, de vele 
kampioenschappen die hij heeft 
meegemaakt. “Zelf ben ik als speler 
bij het tweede kampioen geworden, 
en als leider ben ik vele malen 
kampioen geworden. Elke keer is 
toch bijzonder, voor jezelf en zeker 
ook voor de spelers. Je hebt ook 
altijd goede spelers, nooit slechte 
spelers, je speelt op een bepaald 
niveau en daar is iedereen goed 
genoeg.” 
 
Training geven is altijd Evert zijn 
grootste Hobby geweest, je ziet 
heel snel veel progressie en ze leren 
heel erg makkelijk. De eerste 
training is gelijk ook de 
belangrijkste volgens Evert. Je moet 
gelijk duidelijk maken wat de regels 
zijn en waar de jongens aan toe 
zijn, duidelijkheid is het aller 
belangrijkste, zeker op jonge 
leeftijd. Verder moet je altijd 
positief blijven, ook al verliest je 
met 10-1, dan heb je nog 1 
doelpunt gemaakt. Daar moet je 
dan de nadruk op leggen. “Plezier is 
het aller belangrijkste, maar 
winnaars hebben nou eenmaal 
meer plezier”: zegt Evert. 
 
Op de vraag waarom Evert zich 
inzet voor club is hij duidelijk: “Ik 
heb groenwit Bloed. Haha, het is de 
betrokkenheid en de 
samenhorigheid van de vereniging. 
Heel veel vrijwilligers en vooral het 
sociale aspect is voor mij belangrijk, 
iedereen hoort er hier bij de F1 is 
net zo belangrijk als de F6. Voor 
iedereen is wat georganiseerd en 
iedereen wordt erbij betrokken. Dat 

maakt het voor mij de moeite 
waard om hier me in te zetten.” 
 
De toekomst ziet Evert rooskleurig 
in, met het nieuw ingezette 
jeugdbeleid moet het mogelijk zijn 
om het niveau omhoog te krijgen 
en meer lijn in de voetbal opleiding 
te krijgen. Dit moet zich dan later 
gaan uitbetalen in het eerste. Nu is 
het jeugdvoetbal nog teveel een 
piramide, waar de F zes teams 
heeft en de A maar één. De voetbal 
moet wel oppassen dat met een 
grotere club, ook meer faciliteiten 
nodig zijn, dit ziet Evert wel als een 
bedreiging. Daarom zijn de mensen 
van het onderhoud zo ontzettend 
belangrijk. 
 
Op de traditionele laatste vraag, 
beschrijf Woubrugge in één zin zegt 
Evert: De toekomstig kweekvijver 
voor menig BVO ;). 
Evert Bedankt! 
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Zaal VVW 4 – HBS 1 
Nieuw seizoen, nieuwe kansen! Aad had nog 2 “Beugelsdijkies” over en plantte deze bij ons in 
het team. Daar kunnen ze vreedzaam verder groeien, moet hij gedacht hebben. Potgrond 
genoeg. Jah soms spelen we inderdaad als bagger, maar dat terzijde. Gerrit Buntsma. 
 
Zonder Barry (reserve lid) en Gerrit, 
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worden dus moeder Jannie kan 
haar rust nu wel vergeten. Tommie 
liet zich weer gelden met zijn 
schoten uit onmogelijke standen, 
onze steun in het veld, altijd in voor 
een schot, maar wel eerst een piro 
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En kansen kwamen er, voor beide 
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balen, wie moest ze er nu 
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? – VVW 4 
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moesten rondjes rijden en uit 
eindelijk in een betaalde 
parkeerplaats onderduiken Was het 
een mooi gebouw? Ja, errug mooi. 
Sfeervol? Neen! 
 
En zo begonnen we met 7 fitte 
mensen de wedstrijd. Omdat Gerrit 
pas zou invallen als er iemand moe 
was, zat hij 15 minuten heerlijk op 
de bank aan thuis te denken. Met 
Plukkie in de goal, Ruben en Andre 

achter als dubbel slot, Petert en 
Tommie ergens in het midden, 
Kessie links in de punt (zéker niet 
rechts) en Gerrit stijf op de bank, 
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Zonder Paul & Paul helaas. 
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minimaal 6 punten weg te kunnen 
halen, beetje oud spul, tenuetjes 
waren lang niet zo mooi als die van 
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bestond uit een schot vanaf de 
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er gewoon in! 1-1.tjakka! lekker 
man!. Na een 2e schot liep Randy 
foeterend en handgebarend terug 
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Net voor rust een schitterende 
combinatie voor het doel waarbij 
gerrit de bal panklaar lach voor 
Tommy, die zorgeloss uithaalde.1-2. 
Rust.Yerr spelers gingen zich 
omkleden. Plukkie en Andre 
wisselden van plek. Laat die Andre 
er toch een paar ballen uithouwen 
zeg! Klasse André!. Ruben wist keer 
op keer de ballen te ontfutselen 
waardoor we grip leken te krijgen 
op de wedstrijd. Peter maakte er op 
schitterende wijze 1-3 van. Helaas 
hadden “hun” de één-twee 
combinatie uit hun hoofd geleerd en 
wisten ze vrij vlot achter elkaar 2x 
op identieke manier door het 
midden onze keeper te verschalken. 
 
Gerrit, die zichzelf een sterke 
wedstrijd vond voetballen, legde de 
bal maar weer eens klaar voor 
Tommy. Lekker!: dacht Tommy. En 
hing ‘m in de touwen. 4-3! 
Ondertussen klapte Peter door zijn 
enkel en gewoon doorvoetballen hé, 
die is dus een paar weken 
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uitgeschakeld nu. Kessie had nog 
kansen op en doelpunt of 5, maar 
helaas. Niet Kessie, maar die ouwe 
lullen gooiden er nog maar weer 
eens een één-tweetje tegen aan. 4-
4. Ook goed. Alles goed vandaag. 
Als ze persé dat punt willen hebben. 
Lekker belangrijk. Veel belangrijker 
is dat Peter en Paul snel herstellen. 
Nóg belangrijker was de prijslijst na 
afloop. Kes en Gerrit gingen 
polshoogte nemen, prijzen vielen 
mee, maar de keus niet. Appelsap 
of Jupiler. Wat is dat nou? Tsja: 
zegt de niet vrolijk, maar wel aardig 
uitgevallen meneer achter de bar. 

Er komt niemand, dus moet ik 
enorm op de datum letten, als ik 
nieuwe bestel is de voorraad al 
gauw over de datum. Nou jah! Een 
nieuw complex, daar krijg je toch 
een complex van? Na een paar 
rondjes was de meneer zo blij dat 
hij zelfs de frituur aan ging steken 
voor ons, zoveel mensen in één 
keer in zijn sporthal, dat moet 
geviert worden dacht hij en hoppa! 
Verse frieten met zoveel mayo als 
we zelf wilden, de liter flessen 
werden op tafel gezet. Hamsteren 
maar! 
 

Kijk! Dat waarderen we nou, 
gewoon niet moeilijk doen. En 
inderdaad zelfs de tegenstander 
ging douchen en rechtstreeks naar 
huis. Ongelooflijk, alhoewel, ik snap 
het wel, de parkeermeter in de 
garage loopt natuurlijk gewoon 
door als je gaat hijsen in de 
sporthal. Inderdaad, € 2,40 per 
auto, 
maar dan staat ie wel droog! (niet 
dat het regende, maar toch). 
 
Gerrit 
 

Kennismaken met Hans Boer 
Op de ledenvergadering in juni 2013 werd ik voorzitter van v.v. Woubrugge. Ik was toen 48 
jaar en had alleen als jeugdspeler ervaring bij de club. Door mijn zoon raakte ik betrokken bij 
de begeleiding van een jeugdteam. Ik dacht er over na trainer te worden. Het voorzitterschap 
maakte aan die ambitie een abrupt einde.  
 
Samen met Jinne (zoon en pupil 
van de week) werd ik, op een 
mooie zaterdagmiddag door Hans 
van der Neut, uiterst vriendelijk 
ontvangen in de bestuurskamer. Ik 
genoot van de gezelligheid tussen 
clubmensen, scheidsrechters, 
sportjournalisten en bestuurders. 
een goed gesprek met een bitterbal 
en een pilsje uit de tap. Hans 
vertelde dat zijn termijn als 
voorzitter afliep en op zoek was 
naar een opvolger.  
 
Dat is nu 2,5 jaar terug en 
sindsdien is er voor mij veel 
veranderd. De organisatie van de 
vereniging sprak mij gelijk aan en 
Hans had destijds aan een paar 
telefoontjes genoeg mij "over te 
halen".  Al snel zaten we aan tafel 
met een overzicht taken van de 
voorzitter. Gelukkig woon ik dicht 
bij het voetbalveld in Woubrugge. 
Met mijn partner Lenie Eskes. We 
hebben twee kinderen die 
voetballen. Jinne in de C-junioren 
en Mika in meisjes D4. Gelukkig 
geven zij mij de ruimte bij v.v. 
Woubrugge betrokken te zijn en dat 
doe ik met veel plezier. 
 
In het bestuur zijn wij op dit 
moment met negen personen. Een 
mooie mix van persoonlijkheden en 
willen daarmee een afspiegeling zijn 
van de vereniging. Naast de 

secretaris en penningmeester zijn er 
zes bestuursleden die budget 
verantwoordelijk zijn voor 
commissies. We werken op basis 
van een samenwerkingsmodel 
(stuurschema). 
Verantwoordelijkheid met 
betrekking tot beleid dragen we 
samen. Dat leid soms tot polderen 
en ook tot een gedeeld en 
gedragen besluit. We zijn ons dat 
bewust dat dit gepaard moet gaan 
met goede communicatie. Bedoeld 
voor leden en ook de 
belanghebbenden om ons heen. 
Daarin kunnen we zeker nog 
verbeteren en hebben wij ook de 
leden zelf nodig. 
 
Ik ben opgeleid als bouwkundig 
ingenieur en houd van uitdaging en 
vernieuwing in mijn dagelijks werk. 
Op dit moment werk ik bij het 
Rijksvastgoedbedrijf van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Ik maak daar 
plannen voor onder andere de 
renovatie van het Binnenhof, verder 
ben ik kennismanager voor 
Bouwkundigen en reis daarnaast 
twee dagen naar Utrecht waar ik 
werk als technisch manager voor de 
ontwikkeling en realisatie van een 
kantoorgebouw naast Utrecht 
centraal. Veel afwisseling en 
uitdaging dus in het werk. Heerlijk 
om daarna weer thuis te zijn in 

rustig Woubrugge. Verder zit ik in 
het algemeen bestuur van de 
stichting sporthal Oudendijk. Via de 
zaalvoetbal zijn wij immers 
gebruiker van de sporthal. 
Daarnaast ben ik actief als 
penningmeester van PRO Kaag & 
Braassem. Een lokale politieke 
partij.  
 
Natuurlijk staat m'n gezin op één. 
Twee kinderen van 10 en 13 jr 
kunnen nog niet zonder pa. De 
zondag houd ik vrij en geniet van 
het thuis zijn. In de tijd die mij rest 
ga ik graag tennissen of fietsen op 
de mountainbike met vrienden. Als 
ik de kans krijg kijk ik naar sport op 
TV. Vooral de wielerklassiekers en 
grote rondes; Tour, Giro en Vuelta 
mis ik nooit. Maar ook de Formule 1 
boeit me. Die spanning bij de start 
en het uitremmen in de eerste 
bocht vind ik geweldig ! Na twee 
rondjes ga ik meestal het gras 
maaien in de achtertuin om de 
laatste 10 rondjes weer mee te 
pakken.  
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Notulen Algemene 
Ledenvergadering 15-06-2015  
 
1. Opening 
Voorzitter Hans Boer opent de 
vergadering om 20.00 uur en heet 
iedereen welkom. Er zijn 
afmeldingen ontvangen van Hans 
van der Neut en Ruben van Dijk. 
 
2. Ingekomen en uitgaande 
stukken 
Er zijn geen ingekomen en 
uitgaande stukken t.b.v. deze 
vergadering. Wel meldt Hans Boer 
dat de vereniging zojuist uitspraak 
van de rechtbank heeft ontvangen 
aangaande het kort geding tegen 
de KNVB inzake de vrijspraak van 
NSV en een speler van NSV. De 
vereniging is door de rechter niet in 
het gelijk gesteld. Juridische 
vervolgstappen zijn wel mogelijk. 
Het bestuur beraadt zicht hier nog 
over.  
 
3. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 18 
november 2014 
De notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 18 november 
2014 worden vastgesteld. 
 
4. Concept begroting 2015-
2016 
Penningmeester Edward van Dijk 
presenteert de voorlopige 
resultatenrekening van het seizoen 
2014-2015 en de concept begroting 
2015-2016. Door het toekennen van 
budgetverantwoordelijkheden aan 
commissies is de inrichting van de 
lasten anders dan voorgaande 
jaren. Het voorlopige resultaat van 
het huidige seizoen komt uit op € 0. 
Voor het aankomend seizoen is een 
positief resultaat van € 750 begroot. 
 
In de begroting zijn aan de 
batenkant de contributies met de 
gebruikelijke 2,5% geïndexeerd. De 
raming van de sponsorbijdragen is 
gelijk aan de begroting van het 
huidige seizoen. Omdat de 
kantineopbrengsten de laatste jaren 
wisselvallig zijn geweest, zijn deze 
voorzichtig begroot. De 
opbrengsten van loterijen zijn dit 

jaar boven verwachting door de 
goed verlopen lotenverkoop van de 
Grote Clubactie. De baten worden 
dan ook iets hoger geraamd dan de 
begroting van het huidige seizoen. 
De van de SBGB te ontvangen 
subsidie neemt waarschijnlijk toe. 
Deze verhoging is echter nog 
onzeker, daarom is deze post op 
het huidige niveau begroot. 
 
Aan de lastenkant zijn de kosten 
voor inkoop t.b.v. de kantine direct 
gerelateerd aan de opgenomen 
kantine opbrengsten. Er zijn kosten 
opgenomen voor de btw van de 
nieuwe maaier. De btw wordt bij de 
lease van de maaier eenmalig in 
rekening gebracht en is niet 
verrekenbaar. In de begroting zijn 
kosten opgenomen voor het vieren 
van het 70-jarig bestaan van de 
vereniging. Uitgangspunt is wel dat 
deze activiteiten budgetneutraal 
worden georganiseerd. Voor de 
Commissie Zaal zijn geen kosten 
begroot. Het gebruik van de zaal is 
ondergebracht onder de 
afschrijvingen en de materialen 
onder de Technische Commissie. 
Vanuit de vergadering bestaat 
behoefte aan inzicht in specificaties 
van de in de begroting opgenomen 
posten. Het betreft echter nog een 
concept begroting. Over de invulling 
van de budgetten dienen nog 
nadere afspraken met de 
commissies te worden gemaakt 
waardoor inzicht in specificaties 
momenteel niet mogelijk is. 
 
-- Benoeming Rieky van der 
Velde tot Lid van Verdienste -- 
Voorzitter Hans Boer vraagt 
aandacht voor Rieky van der Velde, 
die al jaren zeer betrokken is bij de 
vereniging en zich, veelal vanuit de 
keuken, inzet voor de vereniging. 
Op voordracht van het bestuur en 
met instemming van de algemene 
ledenvergadering wordt Rieky 
benoemd tot Lid van Verdienste. 
Voorzitter Hans Boer feliciteert haar 
met de benoeming en spelt haar 
het bijhorende speldje op. 

5. Mededelingen van de diverse 
commissies 
Seniorencommissie 
Cindy van Schagen brengt verslag 
uit namens de commissie. De 
prestaties van de seniorenteams 
variëren. De dames zijn 
gedegradeerd uit de derde klasse, 
maar vragen voor volgend seizoen 
wel aan om in dezelfde klasse te 
mogen spelen. Het 1e is als tweede 
geëindigd en heeft via nacompetitie 
geen promotie weten af te dingen. 
Volgend seizoen komt er een extra 
veteranenteam bij. Het 2e zal 
volgend jaar getraind gaan worden 
door Jur Geus. Daarmee wordt 
ingezet op het bevorderen van de 
doorstroom vanuit de jeugd naar de 
senioren en het verbeteren van de 
samenwerking tussen het 1e  en 2e 
elftal. Voor het trainen van de 
restgroep op donderdag is nog een 
vacature.  
 
Een scheidsrechterscommissie is in 
het leven geroepen die een 
scheidsrechter cursus heeft 
georganiseerd en veel heeft 
geïnvesteerd in het werven van 
nieuwe scheidsrechters. Aangevuld 
met scheidsrechters van buitenaf is 
er voldoende capaciteit om ook het 
komend seizoen weer te de 
wedstrijden te begeleiden. Cees 
Wijkhenke leidt de organisatie van 
het Henny van den Berg toernooi, 
dat komend seizoen op 22 augustus 
plaats zal vinden. 
 
Technische Commissie 
Ed van Venrooy doet verslag. Harry 
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van Duijn zal komend seizoen niet 
meer de functie van hoofdtrainer 
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wedstrijden van O23 coördineren. 
Eén van de speerpunten van de 
Technische Commissie voor komend 
seizoen is om het jeugdbeleid 
verder vorm te geven en te borgen. 
 
Score 
Robin Koetsier meldt dat dit seizoen 
naar tevredenheid is verlopen. Er is 
veel kopij ontvangen. Robin stopt 
na dit seizoen met zijn 
werkzaamheden voor de redactie. 
Bob van de Geijn en Daan Petri 
blijven de redactie vormen. Wellicht 
komt er nog versterking. 
 
F-side 
Jeffrey Buntsma geeft aan dat de F-
side evenementen dit seizoen 
positief zijn ontvangen. De 
behaalde omzetten tijdens de 
evenementen stemmen eveneens 
tot tevredenheid. De 
Nieuwjaarsborrel en het Voetbalgala 
zijn dit jaar in een nieuwe vorm 
georganiseerd en worden als 
succesvol beschouwd. Voor de 
Nieuwjaarsborrel zijn de Leden van 
Verdienste persoonlijke 
uitgenodigd. Dit werd goed 
ontvangen. Met wisselend succes 
zijn er dit jaar busreizen 
georganiseerd voor enkele 
uitwedstrijden van het 1e elftal. 
Bezien wordt nog om dit volgend 
jaar anders te organiseren. 
Daarnaast is het ledenbestand van 
de supportersvereniging 
opgeschoond. Voor het 70-jarig 
bestaan zijn al veel creatieve ideeën 
die nog verder moeten worden 
uitgewerkt. Momenteel ligt de focus 
van de F-side vooral op de 
senioren. Na inbreng vanuit de 
vergadering overweegt de F-side 
ook de jeugdafdeling meer 
aandacht te geven. 
 
Bar 
Michel Wolvers en Erna van der 
Meer zijn met Heineken tot een 
nieuwe inkoopovereenkomst 
gekomen. De barmedewerkers 
hebben de fooienpot beschikbaar 
gesteld voor het herinrichten van de 
kantine. Het gebrek aan 
medewerkers voor de 
middagdiensten blijft een probleem. 
Indien noodzakelijk zullen er 
verplichte bardiensten moeten 
worden ingesteld. Het vervangen 
van het kassasyteem blijft 

wenselijk. Voor de hiermee 
gemoeide kosten moet echter wel 
financiële ruimte zijn.  
 
PR en Sponsorcommissie 
Gerben meldt dat de commissie is 
versterkt met Alex Molenaar. De 
commissie is druk bezig om de 
huidige sponsors aan boord te 
houden. Daarnaast worden er ook 
nieuwe sponsors verwelkomd: op 
het veld zijn dit Floritec en Keuken 
Solutions voor het 2e, Zorba de 
Griek voor het 3e, Rhizopon voor de 
D2 en in de zaal R. Jansen 
Betonboringen voor het 1e en 
AutoCrew voor het 6e. Het werven 
van shirtsponsors blijft echter lastig. 
Het contract met de huidige 
kledingsponsor loopt eind volgend 
seizoen af. Andere mogelijkheden 
voor het aanschaffen en sponsoren 
van kleding worden overwogen. 
Gepoogd wordt om sponsors meer 
bij de vereniging te betrekken. In 
mei is daarom voor het eerst een 
sponsoravond georganiseerd. Voor 
komend seizoen richt de commissie 
zich op het uitrollen van Club TV, 
een Club App en het anders 
benutten van de website t.b.v. 
sponsoring. Andere ideeën die leven 
bij de commissie zijn het uitbrengen 
van een presentatiegids, het 
organiseren van een 
voetbalplaatjesactie en het 
benutten van social media. 
 
Onderhoud 
André Vrolijk meldt dat een extern 
bureau onderzoek heeft gedaan 
naar de kwaliteit van de velden in 
de gemeente en hierover een 
concept rapport heeft uitgebracht. 
Ons kunstgrasveld moet in 2019 
gekeurd moet worden en zal dan 
afgekeurd worden. De renovatie 
van het kunstgrasveld is echter niet 
opgenomen in de 
meerjarenbegroting van de SBGB. 
De vereniging is dan ook in gesprek 
met de gemeente en de andere 
sportverenigingen over het 
onderhouden en renoveren van de 
velden in de toekomst. De in 2016 
geplande renovatie van veld 2 is 
door de SBGB een jaar 
opgeschoven naar 2017. 
 
Het jaarlijks zomeronderhoud van 
de velden is in gang. Op alle velden 
zijn de ongewenste grastypen 

verwijderd. Daarna volgt het frezen 
van de ondergrond om deze vlak te 
krijgen en vervolgens in te zaaien. 
Op 22 augustus zijn de velden weer 
bespeelbaar. 
 
Jeugd 
Aad van der Linde deelt mede dat 
de F3 en F4 dit seizoen kampioen 
zijn geworden. Aan het eind van het 
seizoen zijn drie toernooien 
georganiseerd: het E- en F-
toernooi, het Westmaastoernooi 
voor de C en D en het DIGO Kaag & 
Braassem toernooi voor de A en B. 
Door de Ukken en F-teams zijn dit 
seizoen regelmatig voorwedstrijden 
gespeeld voorafgaand aan de 
thuiswedstrijden van het 1e. Dit 
wordt volgend seizoen voortgezet. 
De Ukken training is verplaatst naar 
de zaterdagochtend. 
 
Glenn Elsgeest en André Köster 
stoppen met hun werkzaamheden 
voor de Jeugdcommissie. Alex 
Molenaar en Joris van den Broeke 
treden toe. Daarnaast zijn er 
diverse wijzigingen bij de 
jeugdcoördinatoren. Voor volgend 
seizoen is er al een aantal 
aanmeldingen voor deelname aan 
de KNVB-cursussen. De 
teamindelingen voor volgend 
seizoen zijn inmiddels bekend 
gemaakt en er zijn 
informatieavonden gehouden 
waarbij de opkomst redelijk was. In 
totaal komen er twee teams bij. 
Ook het meisjesvoetbal blijft 
groeien. Door de totale groei zal het 
komend seizoen een uitdaging 
worden om de veld- en 
kleedkamercapaciteit in te delen. De 
vereniging is met de gemeente in 
gesprek over een structurele 
oplossing. 
 
Er zijn voorbereidingen getroffen 
voor de introductie van de VOG. 
Een wijziging in de VOG-regeling 
maakt het aanvraagproces 
eenvoudiger. Daarnaast is een 
vertrouwenspersoon aangesteld. 
Communicatie hierover zal nog 
plaatsvinden via de website en het 
clubblad.  
 
Zaal    
Aad van der Linde doet verslag. 
Afgelopen seizoen hebben negen 
teams aan de zaalcompetitie 
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deelgenomen. Dit ging niet altijd 
vlekkeloos. Problemen met de 
bezetting leidde tot baaldagen en 
het niet opkomen opdagen voor een 
wedstrijd. Alle boetes hiervoor zijn 
wel betaald. Volgend seizoen zijn er 
twee teams minder maar wijzigt het 
aantal leden in de zaal nauwelijks. 
Verwachting is dat de bezetting 
hiermee verbetert. Indien er 
aanmeldingen van spelers of hele 
teams van buitenaf komen wordt 
hier kritisch naar gekeken. 
 
Kleedkamers 
Hans Boer geeft een laatste stand 
van zaken m.b.t. de gewenste 
uitbreiding van 
kleedkamercapaciteit. Het huren 
van twee extra kleedkamers bij de 
sporthal is geen optie gebleken. 
Wel heeft de sporthal de vereniging 
een voorstel gedaan voor 
verlenging van het gebruik van 
twee kleedkamers voor een periode 
van vijf jaar. Het voorstel moet nog 
wel verder uitgewerkt worden, 
waarbij ook de gemeente inspraak 

wil hebben. Daarnaast is een 
scenario mogelijk waarbij het 
realiseren van nieuwe kleedkamers 
in samenhang met het door 
ontwikkelen van het pupillenveld 
wordt benaderd. Hierbij valt de te 
denken aan het realiseren van 
kunstgras en het openbaar 
beschikbaar stellen van het veld. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar is 
secretaris Stan Verwoerd. Het 
bestuur draagt Robin Koetsier voor 
om toe te treden als secretaris en 
André Köster en Fred van der Meer 
als algemeen bestuurslid. André zal 
zich gaan richten op het onderhoud 
en Fred op het technisch beleid. De 
vergadering stemt in met de 
benoemingen. 
 
7. Rondvraag 
- Siem Kesting brengt onder de 
aandacht dat de kantine een aantal 
keer niet open is geweest bij 
doordeweekse wedstrijden. Erkent 
wordt dat de kantine dan open zou 

moeten zijn maar daarbij is wel een 
afhankelijkheid van de 
beschikbaarheid van 
barmedewerkers. 
- Arie Vrolijk verzoekt om de 
diavoorstelling via de beamer de 
volgende vergadering beter 
zichtbaar te maken.  
- Mike Prangers adviseert de ict-
werkplek in de commissiekamer te 
vernieuwen en om te onderzoeken 
of de website responsive kan 
worden gemaakt. Daarnaast stopt 
Mike met de beamershow op 
zaterdag. 
- Bert van Leeuwen geeft als tip om 
een benefietdag te organiseren met 
een veiling zodat extra middelen 
gegenereerd kunnen worden t.b.v. 
de kleedkamers.  
 
8. Sluiting 
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de 
vergadering en wordt namens de 
vereniging aan de leden het 
gebruikelijke drankje aangeboden. 
 
 

   

Agenda ALV 
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. dinsdag 17-11-2015 om 20.00 uur 
 
1) Opening door de voorzitter. 
2) Ingekomen en uitgaande stukken. 
3) Ontwikkelingen binnen vereniging. 
4) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015. 
5) Financieel verslag seizoen 2014 – 2015. 
6) Verslag van de kascontrolecommissie. 
7) Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
8) Begroting 2015 – 2016. 
9) Kledingplan. 
 Mededelingen van de diverse commissies. 
- Seniorencommissie  - Jeugdcommissie 
- Financiën   - Sponsor-, PR- & Mediacommissie 
- Onderhoudscommissie - Oud Papier 
- Zaalcommissie  - Technische commissie 
- Barcommissie   - Score 
- SBGB    - Scheidsrechterscommissie 
- F-Side    
10) Bestuursverkiezing. 
- Aftredend en herkiesbaar: 
- Edward van Dijk 
11) Rondvraag. 
12) Sluiting. 
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Vertrouwenspersoon 
Het bestuur van VV Woubrugge heeft besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor al 
het gedrag dat het plezier in voetballen in de weg staat en je niet zelf op kunt lossen, kun je bij 
hem terecht. 
 
Hierbij stelt de vertrouwenspersoon 
zich aan je voor. 
Ik ben Jasper van Schaik, 36 jaar 
oud. Getrouwd met Barbera en 
vader van Wout Jan en Frederique. 
In het dagelijks leven ben ik 
predikant van de Hervormde 
Gemeente Woubrugge. In mijn 
hoedanigheid als predikant ben ik 
eigenlijk permanent een soort 
vertrouwenspersoon van mensen. 
Het bestuur heeft mij gevraagd om 
ook binnen VV Woubrugge als 
vertrouwenspersoon op te treden. 
Daar heb ik graag mee ingestemd. 
Ik hoop dat ik van toegevoegde 
waarde kan zijn en mag bijdragen 
aan een gezond en veilig 
sportklimaat, waarin spelvreugde en 
sportprestaties voor iedereen hand 
in hand kunnen gaan. Hierna leg ik 
verder uit wat de inhoud van mijn 
functie is en welke werkwijze de 
vertrouwenspersoon hanteert. 
Wat is ongewenst gedrag? 
Plezier in sport en ontmoeten is 
belangrijk. Gedrag dat dit plezier in 
de weg staat, is ongewenst. 

Ongewenst gedrag kan zijn pesten, 
seksuele intimidatie, discriminatie, 
vechten, schoppen, slaan enz. 
Kortom: gedrag dat niet past 
binnen onze sportieve vereniging en 
waar jij of een ander onder lijdt. 
Het is jammer, maar overal waar 
groepen mensen bij elkaar komen 
bestaat de kans dat ongewenst 
gedrag ontstaat. Met het aanwijzen 
van een vertrouwenspersoon geeft 
het bestuur aan dat voor dit 
ongewenste gedrag geen plaats is 
binnen onze vereniging. 
Waarom een vertrouwenspersoon? 
Op ons sportpark kunnen we op 
een ontspannen manier voetballen 
en elkaar ontmoeten. Belangrijk 
daarbij is dat we op een 
respectvolle manier met elkaar 
omgaan. Toch kan het gebeuren 
dat bepaald gedrag, dat als een 
grapje begon, vervelend wordt. Jij 
of iemand anders in je omgeving 
kan daar onder lijden. Dan gaat het 
gedrag over een grens. 
Wanneer neem je contact op? 

Als er problemen zijn kan dat het 
beste opgelost worden door de 
betrokken personen zelf. Er kunnen 
zich situaties voordoen waarbij het 
zelf oplossen niet lukt. In die 
gevallen kan er een beroep op mij 
gedaan worden. Samen bekijken we 
op welke manier het beste 
gehandeld kan worden. Uiteraard is 
ons gesprek vertrouwelijk en zonder 
jouw toestemming zal ik geen 
verdere stappen ondernemen. 
Hoe neem je contact op? 
Je kunt mij een e-mail sturen als je 
zelf te maken hebt met ongewenst 
gedrag of wanneer je tijdens of na 
het sporten ontdekt dat iemand 
anders er onder lijdt. Uiteraard ben 
ik ook telefonisch bereikbaar. Voel 
je vrij om mij in de wandelgangen 
aan te spreken. 
Adres: Kerkstraat 4, 2481 AA, 
Woubrugge 
e-mailadres: 
wjvanschaik@hotmail.com 
telefoonnummer: 0172-518157 
  

Klaverjassen 
Vanaf januari 1968 organiseren Jan en Gré Vos tijdens het ‘winterseizoen’ om de week op de 
dinsdagavond voor jong en oud hun befaamde klaverjasavonden. Daar zijn er mooie prijzen te 
verdienen, maar de gezelligheid staat voorop.  
 
De eerste vijf van de ronde op 6 
oktober waren: 1. Dirk Wittebol 
met 5375 punten, 2. Jan Vos met 
5300 punten, 3. Kerst Jaarsma 
met 5269 punten, 4. Klaas Koster 
met 5254 punten 5. Willem Jacobi 
met 5084 punten. De poedelprijs 
was voor José Kesting met 3643 
punten. De uitslag van de ronde 
op 20 oktober was: 1. Piet 
Verlooy met 6009 punten, 2. 
Babetta Jaarsma met 5325 
punten, 3. Co Voets met 5111 
punten, 4. Adriaan Vrolijk met 
5073 punten, 5. Ben Kellerman 
met 4819 punten. De poedelprijs 
was ditmaal voor Erna van der 
Meer met 3629 punten. Het eerst 
volgende klaverjassen is op 

dinsdagavond 3 november, 
aanvang 20.00 uur. U bent van 
harte welkom op deze 3e dag van 
november, ook als u wat minder 
bedreven bent in het spelletje. 
Jan en Gré willen u gaarne verder 
inwijden in dit mooie spelletje. 
Laat de televisie de televisie en 
ga een gezellig ‘avondje uit’ in de 
altijd lekker warme kantine. U zult 
er geen spijt van hebben.  
Het contactadres is: familie J.Vos, 
H. de Boerstraat 24, telefoon 
0172518624. 
 
Ook bridgen bij de VVW. 
U kunt ook bridgen in de 
voetbalkantine. Elke 
maandagavond wordt aan 

ongeveer 9 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 
uur. Mocht u belangstelling 
hebben, dan kunt u zich melden 
bij Cees Wijhenke, 
Vierambachtsweg 33a, telefoon 
0172518712, e-mailadres 
cjwyhenke@ziggo.nl.   
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binnen onze sportieve vereniging en 
waar jij of een ander onder lijdt. 
Het is jammer, maar overal waar 
groepen mensen bij elkaar komen 
bestaat de kans dat ongewenst 
gedrag ontstaat. Met het aanwijzen 
van een vertrouwenspersoon geeft 
het bestuur aan dat voor dit 
ongewenste gedrag geen plaats is 
binnen onze vereniging. 
Waarom een vertrouwenspersoon? 
Op ons sportpark kunnen we op 
een ontspannen manier voetballen 
en elkaar ontmoeten. Belangrijk 
daarbij is dat we op een 
respectvolle manier met elkaar 
omgaan. Toch kan het gebeuren 
dat bepaald gedrag, dat als een 
grapje begon, vervelend wordt. Jij 
of iemand anders in je omgeving 
kan daar onder lijden. Dan gaat het 
gedrag over een grens. 
Wanneer neem je contact op? 

Als er problemen zijn kan dat het 
beste opgelost worden door de 
betrokken personen zelf. Er kunnen 
zich situaties voordoen waarbij het 
zelf oplossen niet lukt. In die 
gevallen kan er een beroep op mij 
gedaan worden. Samen bekijken we 
op welke manier het beste 
gehandeld kan worden. Uiteraard is 
ons gesprek vertrouwelijk en zonder 
jouw toestemming zal ik geen 
verdere stappen ondernemen. 
Hoe neem je contact op? 
Je kunt mij een e-mail sturen als je 
zelf te maken hebt met ongewenst 
gedrag of wanneer je tijdens of na 
het sporten ontdekt dat iemand 
anders er onder lijdt. Uiteraard ben 
ik ook telefonisch bereikbaar. Voel 
je vrij om mij in de wandelgangen 
aan te spreken. 
Adres: Kerkstraat 4, 2481 AA, 
Woubrugge 
e-mailadres: 
wjvanschaik@hotmail.com 
telefoonnummer: 0172-518157 
  

Klaverjassen 
Vanaf januari 1968 organiseren Jan en Gré Vos tijdens het ‘winterseizoen’ om de week op de 
dinsdagavond voor jong en oud hun befaamde klaverjasavonden. Daar zijn er mooie prijzen te 
verdienen, maar de gezelligheid staat voorop.  
 
De eerste vijf van de ronde op 6 
oktober waren: 1. Dirk Wittebol 
met 5375 punten, 2. Jan Vos met 
5300 punten, 3. Kerst Jaarsma 
met 5269 punten, 4. Klaas Koster 
met 5254 punten 5. Willem Jacobi 
met 5084 punten. De poedelprijs 
was voor José Kesting met 3643 
punten. De uitslag van de ronde 
op 20 oktober was: 1. Piet 
Verlooy met 6009 punten, 2. 
Babetta Jaarsma met 5325 
punten, 3. Co Voets met 5111 
punten, 4. Adriaan Vrolijk met 
5073 punten, 5. Ben Kellerman 
met 4819 punten. De poedelprijs 
was ditmaal voor Erna van der 
Meer met 3629 punten. Het eerst 
volgende klaverjassen is op 

dinsdagavond 3 november, 
aanvang 20.00 uur. U bent van 
harte welkom op deze 3e dag van 
november, ook als u wat minder 
bedreven bent in het spelletje. 
Jan en Gré willen u gaarne verder 
inwijden in dit mooie spelletje. 
Laat de televisie de televisie en 
ga een gezellig ‘avondje uit’ in de 
altijd lekker warme kantine. U zult 
er geen spijt van hebben.  
Het contactadres is: familie J.Vos, 
H. de Boerstraat 24, telefoon 
0172518624. 
 
Ook bridgen bij de VVW. 
U kunt ook bridgen in de 
voetbalkantine. Elke 
maandagavond wordt aan 

ongeveer 9 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 
uur. Mocht u belangstelling 
hebben, dan kunt u zich melden 
bij Cees Wijhenke, 
Vierambachtsweg 33a, telefoon 
0172518712, e-mailadres 
cjwyhenke@ziggo.nl.   
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De Scheidsrechterscommissie 
Misschien dat het nog niet bij alle leden bekend is maar de vv Woubrugge heeft met ingang van 
dit nieuwe voetbalseizoen ook de beschikking over een scheidsrechterscommissie. Jullie zullen 
misschien denken alweer een commissie erbij, maar een scheidsrechterscommissie mag en kan bij 
een gezonde voetbalclub als vv Woubrugge zeker niet ontbreken. Nu vraag je jezelf misschien af 
van wat doet zo’n commissie dan allemaal? 
De scheidsrechterscommissie 
zorgt er in samenwerking met de 
scheidsrechter aanstellers Esther 
en Eldert voor dat er voldoende 
opgeleide scheidsrechters 
beschikbaar zijn die de 
wedstrijden in goede banen 
kunnen leiden. 
Dit lijkt eenvoudig, maar soms 
levert het heel wat gepuzzel op 
om alle wedstrijden weer van een 
leidsman of leidsvrouw te 

voorzien. Ook is er al een 
pupillenscheidsrechters 
georganiseerd en start er 
binnenkort een cursus als 
verenigingsscheidsrechter. De 
commissie houdt zich verder 
bezig met de begeleiding van 
beginnende scheidsrechters en 
onderhoudt contact met het 
bestuur. 
Zoals jullie kunnen lezen is de vv 
Woubrugge volop in beweging. 

De scheidsrechterscommissie 
bestaat uit de volgende 
personen: 
 
Aanspreekpunt: Jan Kranenbrug 
Algemeen lid: Frank Dreef 
Algemeen Lid:  Teus de Graaf 
Algemeend Lid: Arjan Dijkshoorn 
PR en Website: Berend-Jan 
Bregman 
Adviserend lid: Fred van der 
Weiden 

 

Seizoen einde de Blauwe Zeelt 
Het visseizoen van de Blauwe Zeelt loopt weer op zijn einde. 
Een lang seizoen waarbij weer 
bleek dat de waterkwaliteit steeds 
beter aan het worden is. Als je in 
de boot op Wijde Aa/Paddegat 
aan het vissen was, was het vaak 
mogelijk de bodem te zien. 
Gevolg daarvan is wel dat de 
vangsten in kilo’s minder worden, 
omdat er veel minder brasems 
gevangen worden. Maar, mooie 
vissen zoals de ruisvoorn nemen 
flink in aantal toe. Al met al 
uitdagende omstandigheden voor 
de vissers die vragen om 
aanpassing van de gebruikte vis-
technieken 

Er liggen nog 2 wedstrijden voor 
ons, 31 oktober aan de 
Heimanswetering bij de molen 
van Vrolijk, en 14 november aan 
de Woudwetering bij de 
gereformeerde kerk. Bij deze 
laatste wedstrijd is weer het 
traditionele snertvissen, de 
afsluiting van het visseizoen 
waarbij we na afloop aan de snert 
met een borrel gaan bij Lenie & 
Henk Windhorst.  
 
Maar: de uiteindelijke afsluiter 
van ons seizoen is weer de 
traditionele verloting in de 

voetbalkantine op 19 december. 
Daar zullen wij weer vele lekkere 
en mooie prijzen verloten, 
waaronder vele pondjes 
palingen/worsten/taarten. Schrijf 
het dus vast in de agenda: 19 
december, verloting de Blauwe 
Zeelt. We kijken ernaar uit u daar 
te ontmoeten. 
 
Mvg, 
Johan Hoogendoorn 
Secretaris de Blauwe Zeelt 

 

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. Dit maal aan de beurt: de nieuwe hoofdtrainer Erwin van der 
Zee. 
Stel jezelf even voor, wat is 
je functie binnen de club?  
Erwin van der Zee, woonachtig in 
Alphen aan den Rijn, hoofdtrainer 
van VVW. Ik ben regiomanager 
van High Five Health Promotion 
(marktleider op gebied van 
bedrijfsfitness). Woon samen en 
heb 2 prachtige dochters (Naomi 
& Cheyenne) 
Waarom ben je trainer 
geworden? 

Als je als speler niet meer op 
prestatief niveau kan acteren en 
je wilt nog wel de spanning 
voelen en bij het voetbal 
betrokken blijven, in combinatie 
met het leuk vinden om een team 
in stapjes beter te laten 
functioneren was voor mij de 
reden om trainer te worden. 
Wat is je favoriete formatie? 
Favoriete formatie is 1-4-3-3 / 1-
3-4-3 met liefst pressie spelen op 

helft van de tegenpartij. Alleen 
ben je afhankelijk van het 
spelersmateriaal die je tot je 
beschikking hebt om zo te 
kunnen spelen. Dit vergt namelijk 
conditioneel, als tactisch nogal 
veel van spelers en het duurt een 
tijd om in te slijpen. 
Wat probeer je de spelers bij 
te brengen? 
Bij senioren ligt het accent op 
tactisch en mentaal vlak. Op ons 
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Beste ondernemer,

Lijkt deze ruimte 
u ook wel wat 
om te adverteren?

Neem dan contact op met de sponsorcommissie van 

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

Uw adres voor betaalbare kwaliteitswijnen!

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

Uw adres voor betaalbare kwaliteitswijnen!

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

vertrouwen en
professionaliteit,

de sleutelwoorden
tot een waardig

afscheid

0172 - 764 333
www.keur-ub.nl
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niveau zijn fitheid en gezamenlijk 
een doel nastreven de 
voorwaarden om succesvol te 
kunnen zijn. De techniek kun je 
wat bijschaven, maar de basis 
moet in de jeugd al zijn gelegd. 
Wat is het leukste aan het 
trainerschap? 

- Bijdrage leveren aan 
progressie van een team 

- Voorbereiden van het 
team naar de zaterdag 

- Wedstrijdelement tijdens 
de wedstrijdadagen 
(spanning, blijdschap, 
teleurstelling, media te 
woord staan, etc…) 

Welke trainer zie je als je 
voorbeeld? 
De wijze waarop Guardiola zijn 
team wilt laten spelen spreek mij 
tot de verbeelding 
Hoe bereid je een training 
voor? 
Nog steeds op papier. Ik geloof 
op dit niveau minder in 

periodisering (smalle selectie, 
verschillend niveau, 
aanwezigheid) dus werk maar 
gedeeltelijk hiermee. Ik tracht 
met name eigen tekortkomingen 
te verbeteren tijdens de 
trainingen, dus ligt in de 
voorbereiding hier dan ook de 
focus op. 
Wat is je beste prestatie als 
trainer tot nu toe? 

- 2 keer kampioen met 
Alphense Boys (D1 + C1) 

- 2 keer kampioen met 
Alphen 1 

- Kampioenschap met 
Koudekerk 1 

- 3 keer promotie via 
nacompetitie met 
standaardteams (Alphen, 
Teylingen, DOSR ) 

Wat is je ambitie als trainer 
verder? 
Laat ik op me af komen. In ieder 
geval moet het een 
zaterdagvereniging zijn (i.v.m. 

gezin wil ik op zondag geen 
activiteiten), en 3 keer trainen in 
de week is lastig te combineren 
met mijn baan als regiomanager. 
Wilt niet zeggen dat ik open sta 
om op een hoger niveau te 
acteren! 
Wat zou je de jeugd mee 
willen geven? 
Door opkomst social media, 
technology zie je steeds minder 
jeugd buiten aan het 
voetballen/sporten. De 
motorische ontwikkeling loopt 
hierdoor achter. Met name 
talentvolle spelers raad ik aan om 
naast de reguliere trainingen af te 
spreken op een trapveldje met 
andere talentvolle spelertjes (of 
met vriendjes die het leuk vinden 
om te voetballen). Je zult dan 
zien dat je hierdoor sneller 
stappen maakt tot het worden 
van een goede voetballer. 

 

De ‘Thuis’-fluiters 
Dit jaar weer, een rubriek over de man die het allemaal mogelijk maakt op zaterdag: de 
scheidsrechter. Deze rubriek gaat over de scheidsrechters die de thuiswedstrijden van de 
Woubrugse teams in goede banen leiden, daarom dus de Thuisfluiters. Op deze manier krijgt u 
een helder beeld van deze belangrijke functie. Deze keer aan de beurt Tico Verwoerdt 
 
Waarom ben je begonnen met 
fluiten? 
Ik ergerde mij nogal eens aan 
scheidsrechterlijke beslissingen, en 
dacht dat ik het beter kon. 
 
Wie is je favoriete 
scheidsrechter? (En waarom? 
Pol van Boekel. Altijd rustig en 
consequent, trekt zich niets aan 
van “grote namen”. 
 
Bij welke beslissing heb je zelf 
even gejuicht? 
Als het toepassen van de 
voordeelregel goed uitpakt, en 

bijvoorbeeld uitmondt in een 
doelpunt. 
 
Welke spelregel zou jij 
veranderen? 
Volgens mij moet je niet veel meer 
willen veranderen. 
 
Wat is het leukste team om te 
fluiten? 
Vorig jaar was dat het derde elftal. 
Over dit seizoen kan ik nog niet 
goed oordelen, omdat ik de 
meeste teams nog niet heb 
gefloten. De B1 vond ik afgelopen 
week een leuk voetballend team. 
 

Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 
scheidsrechter? (teams en 
stadion) 
Barcelona – Real Madrid in een 
kolkend Camp Nou. 
 
Wat is de gouden tip voor een 
lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven? 
Rustig blijven, je niet te veel 
aantrekken van kritiek, en niet 
teveel nadenken over gemaakte 
fouten. 
 
Tico Bedankt 



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

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

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?
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Seniorenafdeling van de VVW 
 

A-Selectie 
 

Wedstrijdsecretaris  Harry van der Weiden   06-23487569  hdikbuik@hotmail.com 
Trainer 1e elftal  Erwin van der Zee   06-45892953  erwin.van.der.zee@highfive.nl  
Leider 1e elftal  Harry van der Weiden   06-23487596  hdikbuik@hotmail.com 
Grensrechter 1e elftal Gerard Kamping    06-52572256 
Trainer 2e elftal  Jur de Geus    06-22244131  jurgeus@upcmail.nl 
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 
Trainers   De 5 godenzonen  
       
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 VE1 elftal  Frank Treuren    06-41220873  treuren-meeuwe@kpnplanet.nl 
   Hans Beck    06-46294750  hans.beck@casema.nl 
Sponsor   Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv 
Leiders VE2 elftal  Walter van der Weiden   06-23457579 
   Fred van der Meer   06-27057252 
   Peter van der Neut   06-14648435 
Sponsor 
 

 

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  Auto Crew Alphen 
Sponsor 3  Baak Autocenter 
Sponsor 4  Rudy Jansen Betonboringen 
Sponsor 5  Nolina Kwekerijen 
Sponsor 6  Jos de Vries, The Retail Company 
Sponsor dames  Vrolijk Bouw 
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J E U G D S C O R E 

Colofon 
Jeugd Score is een onderdeel van Score 
en is de officiële jeugdrubriek van de 
V.V. Woubrugge. 
 
Aanmelden nieuwe jeugdleden 
Schriftelijk met naam, adres en 
geboortedatum bij: 
info@vvwoubrugge.nl 
of contact formulier op de website. 
 
Contributie jeugd (waarbij wordt 
uitgegaan van geboortejaar) 
A en B junioren.. Euro…. 104,00 
C, D, E junioren. Euro…. 94,00 
F pupillen……... Euro…. 80,00 
Ukken………..... Euro…. 54,00 
 
Sponsors jeugdteams 
A1      Bahlmann Sport  
B1      Spar Bregman VOF     
C1      Westmaas Interieur 
D1      G. Van der Mark & Zoon 
D2      Rhizopon BV  
D3      4 Sun Zonwering  
E1      A. Roosemalen Timmerwerken 
E2      Van Dijk Accountancy 
E3      Keurslager Loek van Vliet 
F1      Zorba de Griek Restaurant 
 
Ongevallenverzekering 
Ukken tot 6 jaar zijn niet verzekerd 
conform de collectieve 
ongevallenverzekering. Overige bij de 
KNVB geregistreerde jeugdleden vanaf 6 
jaar vallen wel onder bovengenoemde 
verzekering. 
 
Afgelastingen 
Algehele afgelastingen districtsniveau: 
Teletekst pagina 603 (District west 2) of 
tel. 0172-519854 
(antwoordapparaat afgelastingen VVW) 
of www.vvwoubrugge.nl 
 
Nieuwe voetbalspullen 
Zijn met 10% korting op vertoon van de 
kortingspas te koop bij Bahlmann Sport 
in de Herenhof te Alphen a/d Rijn. 
 
Tweedehands voetbalspullen 
Gebruikte voetbalspullen kunnen NIET 
meer gebracht of gehaald worden bij  
Harry van der Weiden. Mocht u dit 
voortaan willen regelen, geef dit dan 
door bij de Jeugdcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo is bij de voorbereiding voor het 
Hoe ziet de exacte teamindeling er 
uit, zijn er nog onverwachtse aan- of 
afmeldingen, ontstaan er blessures, 
ontwikkelt een speler, team of elftal 
zich zoals we verwacht of gehoopt 
hadden, klikt het tussen de spelers 
die soms voor het eerst 
samenspelen? En hoe wordt er door 
de jeugdspelers en het thuisfront 
mentaal omgegaan met een indeling 
of speelsterkte die soms anders is 
dan verwacht? 
 
Uiteraard gaan we bij de aanvraag 
van de speelsterkte niet over 1 nacht 
ijs. Er wordt uitgebreid overlegd 
tussen de technisch 
jeugdcoördinator, 
jeugdcoördinatoren, 
jeugdcommissie, leiders en trainers. 
Wij weten dat te laag indelen en 
steeds ruim winnen niet leuk en 
leerzaam is, maar ruim verliezen is 
nog vervelender. Maar van het 
bieden van enige uitdaging worden 
onze spelers niet slechter en vandaar 
dat wij er voor gekozen hebben om 
eerder te hoog dan te laag in te 
delen. 
 
Daarbij houden we altijd in 
gedachten dat er eerst enkele 
wedstrijden in een bekerpoule 
worden gespeeld. Deze wedstrijden 
zijn een indicatie of de speelsterkte 
juist is geweest en is dat niet het 
geval, dan herstelt de KNVB de 
indeling zelfstandig. Dit doen zij door 
een team tussentijds hoger of lager 
in te delen, als dat qua aantal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niveaus nog kan. Dat gebeurt 
trouwens alleen als de hoogte van al 
de uitslagen van het betreffende 
team daartoe aanleiding geven, 
waarbij uitslagen met 10 doelpunten 
verschil gelden. Een voorbeeld 
hiervan is de D3. Als de uitslagen 
daar tussentijds geen aanleiding toe 
geven dan wijzigt er niets. Maar de 
KNVB kan een team of elftal wel 
lager of hoger indelen in de 
competitie, of wij kunnen als 
vereniging een verzoek daarvoor 
indienen. Wij hebben bijvoorbeeld 
voor de C1 en de E2 hier specifiek 
om gevraagd. 
 
Vanuit de aangevraagde indelingen 
ontstaan ook mooie dingen die 
vooraf niet altijd verwacht zijn. Ik wil 
er twee noemen. Allereerst de F1, 
wat hebben die het fantastisch 
gedaan. Onder leiding van Daan 
Petri is dit team ingedeeld in de 1e 
klasse met tegenstanders als ARC 
F1, Alphense Boys F1 en Jodan Boys 
F1 allemaal teams van de grotere 
verenigingen in onze regio. En dan 
ook gewoon even 10 punten halen. 
JONGENS VAN DE F1, GROTE 
KLASSE! 
 
Het tweede elftal wat ik wil noemen 
is de MC1. Zij zijn voorlopig het 
enige team / elftal dat winnaar is 
geworden in de bekerpoule en 
daarmee door zijn naar de volgende 
ronde. Dit geeft ook de ontwikkeling 
van het meisjesvoetbal weer bij onze 
club. Inmiddels zijn er 35 meisjes lid 
en naast de MC1 is er ook al een 
compleet MD4 team dat met 10 

Jeugdvoorzitter 
Het voetbalseizoen 2015 - 2016 is voor al onze jeugdteams en 
elftallen nu twee maanden geleden gestart. En wat ben ik, 
samen met de gehele jeugdcommissie en de 
jeugdcoördinatoren, over het algemeen genomen tevreden 
over de resultaten. Want ambitie uitspreken en daarna 
handelen, gaat niet altijd samen met resultaat. Als eind mei 
het aantal teams c.q. elftallen en de gewenste speelsterkte aan 
de KNVB bekend gemaakt moeten worden, is er nog veel 
onzekerheid.  
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meisjes deelneemt in een 7 tegen 7 
competitie. Een goede ontwikkeling. 
Om het meisjes en damesvoetbal 
nog wat meer onder de aandacht te 
brengen organiseren wij dit jaar 
samen met de dames een vrouwen 
toernooi dag op tweede paasdag, 28 
maart 2016. 
 
Waar we als jeugd met elkaar een 
absolute topprestatie hebben 

geleverd, is met de verkoop van 
loten van de Grote Club. Op dit 
moment hebben alle jeugdspelers bij 
elkaar al 1563 loten verkocht. Dit is 
een nog nooit eerder gerealiseerd 
aantal. ECHT TOP! Zo leveren wij 
een grote bijdrage aan het restylen 
van de kantine waar ieder jeugdlid 
nog heel lang plezier van kan 
hebben. Bij de boutochtend op 19 
december 2015 zullen de 

topverkopers extra in het zonnetje 
worden gezet. 
 
Met dit positieve punt wil ik mijn 
bijdrage aan de eerste score van dit 
seizoen afronden en iedereen veel 
plezier en succes wensen in de 
competitie. 
 
Aad van der Linde 

Woubrugge F1 en het avontuur 
van de éérste klasse. 
De jongen van de F1 zijn ingedeeld in de 1ste klasse en dat is spannend voor de vereniging, maar 
al helemaal voor de spelers, die het toch elke zaterdag weer moeten doen. Dit is een verslag van 
de gebeurtenissen die voorafgingen aan de eerste training. 
 
Zenuwachtig ging Twan naar bed 
op maandagavond. Morgen zou het 
nieuwe voetbalseizoen weer 
beginnen en de eerste training 
stond weer op het programma. De 
meeste jongens kende Twan al van 
de F1 van vorig jaar, maar er 
waren ook nieuwe jongens. Dit is 
toch best even spannend. Gelukkig 
was de trainer wel dezelfde, dan 
komt het vast wel goed, dacht 
Twan nog vlak voordat hij 
gerustgesteld in slaap viel. 
 
Lenn was de hele dag druk bezig 
geweest op school, maar had zich 
niet echt kunnen concentreren. 
Vanavond zou er eindelijk weer 
gevoetbald worden, Lenn voelde de 
kriebels al in zijn maag. Terwijl hij 
zat te bedenken wat voor acties hij 
zou gaan maken op de training. 
“Lenn let nou is op” riep de 
Meester. Lenn schrok wakker uit 
zijn dagdroom, maar school kon 
wat hem betreft maar zo snel 
mogelijk af gelopen zijn, hij wilde 
voetballen. 
 
Sebas keek nog is zenuwachtig op 
de klok, nog een halfuur, dan zou 
de eerste training beginnen. Hij 
keek nog een keer of zijn veters 
wel gestrikt waren en zag, tot zijn 
schrik, dat een veter los zat. Snel 
strikte hij zijn veters, waarna hij 
naar zijn fiets rende. ‘Shit’ mijn 
band is lek! dacht Sebas toen hij bij 
ijn fiets kwam. Wat nu!  

 
Youp was al onderweg naar de club 
toen hij heel hard geschreeuw 
vanachter hoorde. Youp! Youp!, hij 
draaide zich om en zag een 
hijgende Sebas achter zich aan 
komen. Wat is er aan de hand 
vroeg Youp geschrokken. Mijn bad 
is lek, kan ik een lift van jouw 
krijgen? Youp keek even verward, 
maar zei toen gelijk: “Natuurlijk, 
kunnen we gezellig samen naar de 
training.” 
 
Klokslag 6 uur werd iedereen bij 
elkaar geroepen door trainer Daan. 
Stan schoot nog even snel een bal 
in het doel en rende toen met de 
rest van het team naar de trainer 
toe. Stan was vastbesloten om te 
laten zien, dat hij al één jaar in e 
F1 had gezeten. Geconcentreerd 
luisterde hij naar het verhaal van 
de trainer, vastbesloten om de hele 
training alles goed te doen.  
 
Thom was lekker bezig op de 
training, hij keek is om zich heen 
en zag dat het wel allemaal een 
stuk sneller ging dan vorig jaar. Het 
niveau lag duidelijk een stap hoger, 
maar we spelen dan ook wel eerste 
klasse, dacht Thom trots. Thom zou 
er alles aan doen om te laten zien 
dat, dat ook de klasse is waar ze in 
thuis hoorde, want met zo’n goed 
team moet dat kunnen! 
 

De laatste 20 minuten was het 
eindelijk tijd voor het altijd leuke 
partijtje. Eén ding was voor Finn 
duidelijk, het eerste doelpunt, die 
zou hij scoren. Bij de aftrap 
veroverde Finn de bal, waarna hij 
een paar man uitspeelde om 
vervolgens keihard binnen te 
schieten. Dit belooft wat voor het 
komende seizoen, dacht trainer 
Daan, terwijl hij keek hoe er goed 
gevoetbald werd tijden de eerste 
training. 
 
Djurre werd om half 6 wakker op 
zaterdag. Eindelijk was het zover, 
de eerste wedstrijd. Uit tegen ONA 
F1 in Gouda. Slapen zat er niet 
meer in, dus Djurre sloop naar 
beneden, om daar met een Ballon 
te gaan hooghouden. Misschien kon 
hij zo alvast een beetje oefenen, 
zodat het straks allemaal goed zou 
gaan.  
 
En goed is het gegaan in de beker, 
met een totaal van 10 punten uit 7 
wedstrijden heeft de F1 zich goed 
laten zien in de 1ste klasse. Kansloos 
werd er alleen verloren van 
Alphense Boys F1. Alle andere 
wedstrijden, zijn we zeker 
gelijkwaardig geweest.. Nou moet 
ik als trainer zeggen, dat de 
prestaties van dit seizoen enorm 
knap zijn. We zijn een goede 1ste 
klasser gebleken en dat is echt iets 
om trots op te zijn. Op naar de 
competitie.  
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Fysieke weerstand nekt de C1 
De C1 is het seizoen 2015/2016 slecht gestart. De manschappen van Danny Kroon en Iwan de 
Kok leden tegenslag op tegenslag door wedstrijden op het fysiek te verliezen en verschillende 
blessures.  
 
Het seizoen begon op een zomerse 
maandagavond. Een frisse start, een 
leuke groep waar zeker wat van 
verwacht mag worden. Helaas zijn 
deze verwachtingen nog niet 
waargemaakt. Na twee 
oefenwedstrijden te hebben verloren 
begon de C1 de bekercompetitie 
tegen FC Lisse C3. Een leuke 
tegenstander, er werd leuk 
weerstand geboden en dat er geen 
punt werd gepakt had voornamelijk 
te maken in de eerste twintig 
minuten. Helaas was de wedstrijd al 
gespeeld en waren de geel-blauwen 
stukken scherper in de afronding. De 
volgende wedstrijd was tegen WVC 
C1. Het oude Alkmania, gefuseerd 
met SVOW, was vele malen te sterk 
voor het talententeam van 
Woubrugge. Ook de volgende 
wedstrijd. Kickers C1 kwam op 
bezoek en ook die waren fysiek een 
stuk verder dan de, op één na, 
eerstejaars C-junioren.  
 

Daarna hadden de heren toch de lijn 
deels te pakken. Hoewel de 
wedstrijden allemaal verloren 
werden in de bekercompetitie waren 
we voetballend niet minder alleen 
bleven de resultaten uit. Tegen 
DOSR C1 werden er prompt drie 
corners door de tegenstander tegen 
de touwen gewerkt en daar was de 
C1 op dat moment niet tegen 
gewapend. Ook ARC C3 was te sterk 
met 2-0 maar we vergaten om ARC 
de nek om te draaien in de eerste 
helft. Er werden vier opgelegde één-
op-één situaties gemist die in de 2e 
klasse gewoon afgemaakt moeten 
worden. Het vizier stond niet op 
scherp en dan delf je uiteindelijk het 
onderspit. De laatste bekerwedstrijd 
tegen ROAC werd ook verloren. Ook 
hier vergaten de snelheidsduivels 
van de C1 de tegenstander pijn te 
doen door wederom kansen te 
missen in de eerste helft. Diep in de 
tweede helft liep ROAC uit naar een 
zeer geflatteerde 5-0 overwinning. 

Uitslag bekercompetitie: 
VV Woubrugge C1 – FC Lisse C3
  1-5 
WVC C1 – VV Woubrugge C1 
  10-0 
VV Woubrugge C1 – Kickers’69 C1
  0-7 
VV Woubrugge C1 – DOSR C1 
  4-9 
VV Woubrugge C1 – ARC C3 
  0-2 
ROAC C1 – VV Woubrugge C1 
  5-0 
 
En dan nu…. 
Na al die nederlagen is de C1 een 
klasse lager ingedeeld. Omdat het 
vooral fysiek zwaar was hopen we 
nu dat die overwinningen toch 
gepakt gaan worden en dat is goed 
mogelijk! De C1 heeft bij vlagen zeer 
positief voetbal laten zien en wij zijn 
benieuwd waar dit ons tot toe kan 
brengen. Wordt vervolgd. 

 

De C2 op avontuur 
Na een rumoerig begin van het seizoen 2015/2016 omtrent indeling van het team en indeling van 
de klasse dat voor sommige spelers een teleurstelling was, was het aan mij de eer om de neuzen 
toch in 1 richting te krijgen. Dat is goed gelukt, durf ik nu te zeggen. 
 
Ik wilde van de 15 spelers die ik tot 
mijn beschikking heb een team 
maken, want daar ligt toch de 
basis voor een gooi naar een hoge 
klassering of zelfs het 
kampioenschap in onze klasse. Met 
de technische staf van de C2 werd 
besloten de eerste twee trainingen 
op het strand van Noordwijk af te 
werken. Het doel was om de neuzen 
1 kant op te zetten, aan onze 
conditie te werken en duidelijke 
afspraken te maken. De 
belangrijkste: respect. 
 
De eerste training was zwaar, koud 
maar vooral nat, hoge golven harde 

wind (windkracht 7) dus een klein 
stukje waarop getraind kon worden. 
Maar vol passie werd er keihard 
gewerkt. Tweede training op het 
strand was gewoon geweldig, 
prachtig mooi zomerweer maar 
vooral leuke jonge meiden van 
dezelfde leeftijd. Na een flinke 
looptraining een partijvorm en 
natuurlijk nog drie kwartier 
zwemmen, hebben we aan de 
conditie gewerkt. 
 
In de eerste wedstrijden lieten we 
soms mooi en volwassen voetbal 
zien, maar vaak ook hele slechte 
momenten. De eerste wedstrijd werd 

ook dik verloren, maar ondanks het 
verlies was er tevredenheid bij de 
leiding. Opdracht in de eerste 
trainingen en wedstrijden was de 
slechte momenten om te zetten in 
goede. Nu na 7 bekerwedstrijden 
zijn de posities mij bekend, er wordt 
mooi voetbal gespeeld en er wordt 
keihard voor elkaar gewerkt.  
 
Woubrugge gaat zeker nog meer 
horen van dit topteam. Heren van de 
C2 ik ben nu al trots op jullie, ga zo 
door! Wij zijn er klaar voor, kom 
maar op met de competitie!  
 
De oude meester Riesie. 
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Jaaragenda VVWoubrugge 2015 
Dag Datum Omschrijving 
Zaterdag 07-11-2015 Hollandse middag 
Dinsdag 17-11-2015 Algemene Ledenvergadering najaar 
Woensdag 02-12-2015 Viering Sint Nicolaas jeugd 
Zaterdag 12-12-2015 Boutmiddag/avond 
Zondag 13-12-2015 Inleveren kopij Score 2 
Zaterdag 19-12-2015 Boutochtend Jeugd 
Zaterdag 19-12-2015 Verloting Blauwe Zeelt 
Zaterdag 19-12-2015 kerstvakantie t/m 3 januari 2016 
Zaterdag 19-12-2015 Inhaal/Beker 
Zaterdag 26-12-2015 Feestdagenstop 
Woensdag 30-12-2015 Oliebollentoernooi A en B avond 
Donderdag  31-12-2015 Oliebollentoernooi C, D, E en F  

2016 
Zaterdag 2-1-2016 Feestdagenstop 
Zaterdag 2-1-2016 Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 30-1-2016 Apres-ski feest 
Zaterdag 13-2-2016 Inhaal/Beker 
Zondag 14-2-2016 Inleveren kopij Score 3 
Zaterdag 20-2-2016 Voorjaarsvakantie t/m 28-02-2016 
Vrijdag 25-3-2016 Goede vrijdag 
Zondag 27-3-2016 1e en 2e Paasdag 
Maandag 28-3-2016 Meiden en Dames Toernooi 
Zaterdag 2-4-2016 Inhaal/Beker 
Zondag 10-4-2015 Inleveren kopij Score 4 
Woensdag 27-4-2016 Koningsdag 
Zaterdag 30-4-2016 Meivakantie t/m 8 mei 
Donderdag 5-5-2016 Hemelvaart/Bevrijdingsdag 
Zaterdag 7-5-2016 Laatste thuiswedstrijd 1e en Voetbalgala 
Weekend 14/15/16-5-2016 Pinksterweekend 
Zaterdag 14-5-2016 laatste speelronde - Henk Wille Toernooi E-jeugd 
zondag 15-5-2016 Henk Wille Toernooi E-jeugd 
Maandag 16-5-2016 F-side toernooi  
donderdag 19-5-2016 Laatste training senioren 
Zaterdag 21-5-2016 Westmaas Toernooi C en D 
Zondag 22-5-2016 Inleveren kopij Score 5 (ALV) 
Zaterdag 21-5-2016 F-side toernooi  
Vrijdag 27-5-2016 A en B DIGO-avondtoernooi 
Zaterdag 28-5-2016 E en F Toernooi 
Zaterdag 4-6-2016 70 jaar VVW 
Vrijdag 10,11 en 12-6-2016 Kampweekend C en D  
Vrijdag 10-6-2016 Medewerker avond 
Zaterdag 11-6-2016 E & F uitje 
Maandag 13-6-2016 Algemene Ledenvergadering voorjaar 
Zaterdag 18-6-2016 Waterrecreatiedag 
Vrijdag 8-7-2016 Begin zomervakantie scholen 
Zondag 21-8-2016 Eind zomervakantie scholen 
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Jaaragenda VVWoubrugge 2015 
Dag Datum Omschrijving 
Zaterdag 07-11-2015 Hollandse middag 
Dinsdag 17-11-2015 Algemene Ledenvergadering najaar 
Woensdag 02-12-2015 Viering Sint Nicolaas jeugd 
Zaterdag 12-12-2015 Boutmiddag/avond 
Zondag 13-12-2015 Inleveren kopij Score 2 
Zaterdag 19-12-2015 Boutochtend Jeugd 
Zaterdag 19-12-2015 Verloting Blauwe Zeelt 
Zaterdag 19-12-2015 kerstvakantie t/m 3 januari 2016 
Zaterdag 19-12-2015 Inhaal/Beker 
Zaterdag 26-12-2015 Feestdagenstop 
Woensdag 30-12-2015 Oliebollentoernooi A en B avond 
Donderdag  31-12-2015 Oliebollentoernooi C, D, E en F  

2016 
Zaterdag 2-1-2016 Feestdagenstop 
Zaterdag 2-1-2016 Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 30-1-2016 Apres-ski feest 
Zaterdag 13-2-2016 Inhaal/Beker 
Zondag 14-2-2016 Inleveren kopij Score 3 
Zaterdag 20-2-2016 Voorjaarsvakantie t/m 28-02-2016 
Vrijdag 25-3-2016 Goede vrijdag 
Zondag 27-3-2016 1e en 2e Paasdag 
Maandag 28-3-2016 Meiden en Dames Toernooi 
Zaterdag 2-4-2016 Inhaal/Beker 
Zondag 10-4-2015 Inleveren kopij Score 4 
Woensdag 27-4-2016 Koningsdag 
Zaterdag 30-4-2016 Meivakantie t/m 8 mei 
Donderdag 5-5-2016 Hemelvaart/Bevrijdingsdag 
Zaterdag 7-5-2016 Laatste thuiswedstrijd 1e en Voetbalgala 
Weekend 14/15/16-5-2016 Pinksterweekend 
Zaterdag 14-5-2016 laatste speelronde - Henk Wille Toernooi E-jeugd 
zondag 15-5-2016 Henk Wille Toernooi E-jeugd 
Maandag 16-5-2016 F-side toernooi  
donderdag 19-5-2016 Laatste training senioren 
Zaterdag 21-5-2016 Westmaas Toernooi C en D 
Zondag 22-5-2016 Inleveren kopij Score 5 (ALV) 
Zaterdag 21-5-2016 F-side toernooi  
Vrijdag 27-5-2016 A en B DIGO-avondtoernooi 
Zaterdag 28-5-2016 E en F Toernooi 
Zaterdag 4-6-2016 70 jaar VVW 
Vrijdag 10,11 en 12-6-2016 Kampweekend C en D  
Vrijdag 10-6-2016 Medewerker avond 
Zaterdag 11-6-2016 E & F uitje 
Maandag 13-6-2016 Algemene Ledenvergadering voorjaar 
Zaterdag 18-6-2016 Waterrecreatiedag 
Vrijdag 8-7-2016 Begin zomervakantie scholen 
Zondag 21-8-2016 Eind zomervakantie scholen 
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Woubrugge D2 in de beker  
Woubrugge D2 is een team met allemaal talentvolle 1e jaars D pupillen. Door de begeleiding is 
dan ook in overleg met de TJC gekozen om dit team in de 3e klasse te laten starten met het 
bekerseizoen. Ons doel is dan ook niet om kampioen te worden, maar wel om zowel individueel 
als team beter te worden. Al met al een mooie uitdaging voor de talenten van de D2. 
 
Voordat het bekerseizoen begon zijn 
er eerst twee oefenwedstrijden 
gespeeld. Deze wedstrijden gingen 
verloren uit tegen een combinatie 
van Meerburg D2/4 met 7-2 en thuis 
tegen Kagia D1 met 4-3. In de 
tweede helft tegen Kagia hebben 
onze jongens laten zien dat er met 
een goede inzet ook tegen grotere 
jongens een goed resultaat behaald 
kan worden. De uiteindelijke 3-4 in 
de laatste minuut was een prachtig 
schot Willem in de kruising. Dit was 
een mooie bekroning voor de goede 
2e helft van de D2. 
 
Het bekerseizoen werd gestart met 
een uitwedstrijd tegen Nieuwkoop 
D2. Dat het hier bij de rust nog 0-0 
was, was een klein wonder. Beide 
ploegen konden een aantal grote 
kansen niet omzetten naar een 
verdiend doelpunt. Na de rust een 
iets sterker Nieuwkoop, waarbij de 
laatste man van Nieuwkoop goed 
doorschoof naar het middenveld. Het 
lichte overwicht leidde tot 2 
doelpunten voor Nieuwkoop. Helaas 
konden wij niet scoren uit een aantal 
mooie uitvallen in deze 2e helft. Voor 
het team in ieder geval een goed 
leermoment, hoe om te gaan met 
een inschuivende laatste man. 
 
Onze tweede wedstrijd is een 
thuiswedstrijd tegen ASW D1 uit 
Waddinxveen. Onze tegenstander 
heeft vandaag maar tien spelers. 
Maar zijn fysiek wel een stuk sterker. 
Ondanks een gelijkwaardige eerste 
helft gaan we rusten met een 1-2 
achterstand. Na de rust schieten we 
uit de startblokken. Staan snel 4-2 
voor. Maar deze voorsprong is ook 
zo weer teniet gedaan. Met nog tien 
minuten te gaan staan we dan ook 
4-5 achter. Maar door 2 goals van 
Jayden weten we deze wedstrijd 
alsnog met 6-5 te winnen. Al met al 
een goede teamprestatie, waarbij 
vooral Roy het voortouw neemt door 
als een echte stofzuiger heel veel 

duels te winnen en hiermee dus het 
goede voorbeeld te geven aan zijn 
team. 
De volgende wedstrijd weer thuis, nu 
tegen Floreant D2. Hier een 
wedstrijd met 2 gezichten. Onze 
tegenstander speelt 1-4-4-2. Hier 
hebben wij de eerste helft geen 
antwoord op. De ruststand is dan 
ook 0-4. In de rust een paar kleine 
omzettingen door de coaches. Dit 
levert een waar spektakel op na de 
rust. Binnen een kwartier staat de 
uiteindelijke eindstand 5-6 op het 
bord. De jongens komen eerst terug 
tot 4-4. Daarna weer 4-5 achter met 
een minuut later alweer de 5-5. Na 
de 5-6 uit een corner weten we 
helaas niet nog een keer deze 
achterstand om te buigen. Helaas 
geen drie punten, maar wel in de 2e 
helft laten zien dat dit tegen Floreant 
mogelijk is. 
 
Na een afgelasting spelen we tegen 
Alphia D1. Alphia is voornamelijk 
fysiek een maatje te groot. Wanneer 
dan ook de nauwkeurigheid bij het 
passen en de juiste inzet ontbreekt, 
wordt het lastig om tegen deze 
tegenstander een goed resultaat te 
boeken. Helaas gaat deze wedstrijd 
dan ook met 1-6 verloren. 
 
Na Alphia wacht de streekderby 
tegen Koudekerk D1. Wederom een 
fysiek sterkere tegenstander dan wij. 
Door de aansluitingstreffer van 
Vince, uit een mooie voorzet van 
Bas, vlak voor de rust gaan we hier 
met 1-2 rusten. Na de rust heerst de 
D2. Met een fantastische inzet weten 
we uiteindelijk een mooi 4-4 
gelijkspel te behalen. Vooral de duels 
van Thijmen met de grote spits van 
Koudekerk, met de meeste keren 
Thijmen als winnaar, waren mooi om 
naar te kijken.  
 
Vervolgens de E-top van Alphense 
Boys. In deze wedstrijd konden we 
de eerste helft goed tegenstand 

bieden. Maar op de uiteindelijke 1-9 
winst van deze talentvolle jongens 
valt niets af te dingen.. 
Als laatste bekerwedstrijd de 
inhaalwedstrijd tegen Bernardus. De 
eerste helft een onherkenbare D2. 
Verkeerde passes, geen inzet, uit 
onze posities lopen. Dit leidt dan ook 
tot een 0-5 achterstand met de rust. 
Er is dan ook maar 1 opdracht voor 
de 2e helft. Aan onze trouwe 
supporters laten zien dat we wel 
goed kunnen voetballen en de 2e 
helft winnend afsluiten. In de tweede 
helft dan ook een D2 die laat zien 
dat ze wel goed kunnen voetballen. 
Ruben en Roy zorgen er samen voor 
dat de goede mid-mid van Bernardus 
niet meer aan de bal komt. 
Uiteindelijk weten we nog 3x te 
scoren, met kansen op meer. 
Aangezien Bernardus ook nog twee 
weet te scoren, wordt de laatste 
bekerwedstrijd met 7-3 verloren. 
 
Met 4 punten eindigen we helaas op 
de laatste plaats in de poule. Maar 
verschillende helften geven ons toch 
een positief gevoel over de 
wedstrijden. Alphia en Alphense 
Boys waren een maatje te groot. 
Maar tegen de overige tegenstanders 
uit de poule waren er zeker kansen 
op meer resultaat. Gelukkig kunnen 
we dit in de competitie gaan 
bewijzen. De KNVB heeft ons 
namelijk opnieuw ingedeeld in de 3e 
klasse.  
 
Na de bekerwedstrijden hebben we 
afgelopen zaterdag nog een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen ROAC 
D2. Waar wij als laatste waren 
geëindigd in onze poule was ROAC 
hoog geëindigd in hun 3e klasse. In 
een leuke wedstrijd wisten wij hier 
een mooie 3-2 overwinning te 
behalen. Hierdoor kunnen we met 
een positief gevoel de competitie 
starten. 
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VVW F3 
Op zaterdag staat de wereld even stil en draait alles om het voetbalplezier van een achttal jochies. 
Die acht jochies vormen tezamen de F3 van Woubrugge: Dexter, Nils, Daan, Lukas, Dani, Xavi, 
Pieter en Nylan. Rondom dit achttal zwerven een aantal figuren die onmiskenbaar aan de F3 
verbonden zijn. Hoe zorgen deze personen ervoor dat deze jongens optimaal kunnen presteren? 
Hoe ervaren deze personen de hectiek rond een wedstrijd? Aan de hand van een aantal 
(wedstrijd)verslagen probeer ik een beeld te schetsen van wat er allemaal in het hoofd omgaat 
van deze personen. Vandaag deel 1: de leider. 
 
Eerste wedstrijddag – 1 
Badend in het zweet werd ik wakker. 
Zou het wel goed gaan morgen? 
Waren de jongens wel klaar voor de 
wedstrijd? Ze hadden tenslotte nog 
maar één keer samen getraind. Ik 
kende ze amper, sterker nog: 
sommige jongens kende ik helemaal 
niet en zij mij ook al niet. Zou het 
wel klikken?  
 
Over de klik met de andere leider 
van de F3, Dirk, hoefde ik mij geen 
zorgen te maken: Dirk kende ik al 
van vorig seizoen, toen onze jongens 
furore maakten in de F5. Regelmatig 
stonden we dan ook samen langs de 
lijn en bleek dat we met eenzelfde 
instelling en plezier de prestaties van 
de F5 volgden. 
 
Zwaar hadden we geloot voor de 
beker. Loodzwaar. We zaten in één 
poule met één van de teams van het 
gerenommeerde Alphense Boys. 
Nicolaas Boys F1, TAVV F2, Altior F2, 
Alphia F1 en ga zo maar door…..Nee, 
de goden waren ons niet gunstig 
gezind met de loting. 
 
Dit maalde door mijn hoofd voordat 
ik uiteindelijk weer in een onrustige 
slaap viel. 
 
Eerste bekerwedstrijd, Alphense 
Boys F6 (thuis) 
De wedstrijd begon. Al waren de 
jongens net zo gespannen als ik, 
daar was op het veld niets van te 
merken. Voor niks had ik mij zo druk 
gemaakt, zo bleek al snel. Wij waren 
zeker niet de mindere van Alphense 
Boys en het duurde dan ook een 
hele tijd voordat het eerste doelpunt 
te noteren viel. Nils kan het hele 
seizoen vertellen dat hij het eerste 
doelpunt voor de F3 had gescoord. 
Helaas konden we niet lang 
nagenieten van onze voorsprong; 

uiteindelijk gingen we de rust in met 
een 1- 3 achterstand. 
Wetenswaardig is nog wel dat Dani 
op de paal schoot. Dat Alphense 
Boys in de tweede helft verder uitliep 
naar 1-6 is geen schande, maar 
eerder geflatteerd.  
 
Tweede bekerwedstrijd, 
Nicolaas Boys F1 (uit)  
Voordat wij de strijd aan konden 
aanvangen, was er een akkefietje. 
Op één van de velden bleek zich een 
kreeft te bevinden die fel zijn 
territorium bewaakte, met zijn 
scharen vervaarlijk in de lucht. 
Voetballen op dit veld was 
onmogelijk, totdat de kreeft 
opgepakt werd door vader Jeroen en 
liefdevol van het veld werd 
afgevoerd. Als dit de opmaat was 
voor de wedstrijd – een standvastig 
Nieuwveen(se kreeft) dat aan de 
hand van Woubrugge wordt 
afgevoerd – dan beloofde dat nog 
wat! 
 
Van teleurstelling van de verloren 
eerste wedstrijd was niets te 
merken; net zo verbeten als de 
eerste wedstrijd, was de F3 nu ook 
aan deze wedstrijd begonnen. Weer 
bleef lang de brilstand op het 
scorebord staan totdat vlak voor rust 
een foutje in onze verdediging 
genadeloos hard afgestraft werd. 
Ook de tweede helft streden we net 
zo verbeten, een 4-0 nederlaag 
konden we helaas niet meer 
afwenden. Bij de afsluitende 
penaltyreeks wonnen we 
ruimschoots van Nicolaas Boys, alsof 
de spelers met het penaltyschieten 
hun gram wilden halen. 
 
Derde bekerwedstrijd, TAVV F2 
(thuis) 
Vandaag de ongeslagen koploper op 
bezoek. Dirk deelde de posities in, 

behalve dan die van Pieter. Pieter 
was bijna jarig, dus die was 
aanvoerder en mocht daarom zijn 
lievelingspositie kiezen, dat werd 
spits.  
 
Het lijkt wel of de jongens met de 
week beter gaan voetballen. We 
hadden makkelijk met 2, 3-0 voor 
kunnen komen, maar helaas gin de 
bal er niet in. Achterin zat het 
potdicht, maar ja, dat kon ook 
moeilijk anders met Dani, Daan en 
Lukas als verdedigers. Ook nu bleef 
het heel lang 0-0, maar weer werd 
een foutje keihard afgestraft en 
gingen we rusten met een 0-1 
achterstand. Na rust voetbalden we 
weer heel veel op de helft van de 
tegenstander, maar twee uitbraken 
van TAVV waren ons te machtig: 
eindstand 0-3. Voor deze uitslag 
hoeven we ons echt niet te 
schamen. Ook uit deze wedstrijd 
bleek weer dat als wij blijven 
knokken, wij vanzelf een keer de 
punten pakken. 
 
Vierde bekerwedstrijd, Altior F2 
(uit) 
Op volle sterkte konden we Altior F 2 
tegemoet treden. Gelukkig maar, 
want Altior had, net als wij, nog 
geen punten. Een echt zes punten 
duel dus. Onder aanvoering van 
aanvoerder Dani betraden wij een 
regenachtig Altior Arena. De eerste 
helft waren wij beduidend beter, 
maar de kansjes gingen er niet in. 
Altior was met enkele gevaarlijke 
counters dicht bij een doelpunt, 
maar steeds voorkwam een 
goedkeepende Nylan een 
tegentreffer. Rust 0-0 dus; al een 
hele opsteker voor ons, voor het 
eerst dat wij een speelhelft niet 
verloren hadden. In de rust hebben 
we wat positionele wisselingen 
doorgevoerd want we wilden graag 
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de drie punten meenemen naar 
Woubrugge. In de tweede helft weer 
kansen, grotere kansen ook, maar 
uiteindelijk was het een verkeerde 
uittrap van de Altior keeper die ons 
een doelpunt opleverde. De uittrap 
van de keeper belande voor de 
voeten van Nils, die de bal in het 
lege doel schoof: 0-1! In de 
resterende tijd van de wedstrijd 
hielden Daan, Dani en Lukas de 
verdediging potdicht en 
controleerden Xavi en Pieter het 
middenveld. Voor Altior was er geen 
doorkomen meer aan. Onze eerste 
overwinning was een feit.  
 
Vijfde bekerwedstrijd, Alphia F1 
(uit) 
Op het prachtige sportcomplex van 
Alphia was de F1 van deze club onze 
gastheer. Met zeven spelers trokken 
we ten strijde; Dexter was 
uitgeleend aan de F 4. Het 
krachtsverschil was veel te groot, 
waardoor er voor ons weinig eer te 
behalen viel. Ruststand 0-6, in de 
tweede helft schopte Alphia er nog 
eens acht in. Ook de afsluitende 
penaltyreeks was geen succes; 
slechts aanvoerder Lukas wist te 
scoren. 
 
Zesde bekerwedstrijd, ARC F7 
(thuis) 
Vandaag een, op papier althans, 
gelijkwaardige tegenstander. Ook 
ARC had alleen van Altior gewonnen 
en de rest verloren. Dat we minstens 
gelijkwaardig waren bleek in het 

eerste gedeelte van de wedstrijd 
wel: wij waren vaker op de helft van 
ARC te vinden dan andersom. 
Helaas, helaas bepaalde één uitbraak 
van ARC de ruststand 0-1. Toen ARC 
in de tweede helft 0-2 maakte zag ik 
het somber in. Door onze enorme 
vechtlust kwamen we toch op 1-2; 
het was Nylan die onze harten 
sneller deed kloppen. Toen even 
later Nils zelfs voor de gelijkmaker 
zorgde, was de wedstrijd weer 
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Woubrugge F5 komt terug van 
een 1-3 achterstand 
Zaterdag 12 september hebben stoere mannen van Woubrugge F5 wederom karakter getoond. In 
de 3e wedstijd van het nieuwe seizoen werd een 1-3 achterstand omgebogen in een welverdiende 
3-3.  
 
De F5 van Woubrugge is dit jaar 
voor het eerst begonnen met het 
spelen van “echte” wedstrijden. Nu 
zijn het geen onbekende van elkaar 
want ze hebben er al een seizoen 
opzitten bij de ukken. Toen werd er, 
uitgezonderd een paar 
oefenwedstrijden, alleen getraind op 
de zaterdagochtenden.  
 
Nadat de eerste twee wedstijden 
tegen Alphen en Alphia werden 
gewonnen moesten ze het zaterdag 
opnemen tegen SV Aarlanderveen 
F1. Aangezien Aarlanderveen ook in 
het groen/ wit speelt werden de 
inmiddels bekende rode reserveshirt 
aangetrokken.  
Dan de wedstijd; al snel na het 
beginsignaal werd duidelijk dat 
Aarlanderveen niet naar Woubrugge 
was gekomen voor een bosje 
bloemen bij Nolina. Integendeel; in 
dit team speelde een paar behendige 

spelers die zelf de bal konden 
oppikken gevolgd door een goede 
dribbel richting doel. Het was aan de 
goed keepende doelman Naut te 
danken dat het 0-0 bleef. 
 
Het werd zelfs 1-0 voor Woubrugge 
na een mooie actie van Timo. Met de 
bal aan de voet nog even de 
versnelling en dan hard raak 
schieten. Zoals aangegeven kwam 
Aarlanderveen hier ook voor de 
punten en werd het even later gelijk 
(1-1).  Van deze tegengoal was 
Woubrugge toch iets van slag. 
Hiervan profiteerde Aarlanderveen 
dan ook van waardoor het nog voor 
rust 1-2 werd in het voordeel van de 
gasten.  
 
In de rust werd de tactiek iets 
gewijzigd, lees meer spelers in de 
voorhoede want er moest toch iets 
geforceerd worden. Het opdrinken 

van het bekertje limonade en het 
wijzigen van de tactiek zorgde niet 
direct voor resultaat want het was 
opnieuw die goede speler van 
Aarlanderveen die zijn 3e goal 
maakte. Nu moest er een 1-3 
achterstand worden weggewerkt in 
nog maar 10 minuten speeltijd.  
 
Hierna nam Woubrugge het heft in 
handen dat resulteerde in een 
doelpunt gemaakt door Jasper, de 2-
3. Met nog maar een paar minuten 
te spelen belande de bal bij Naut (in 
de 2e helft speler) die niet nadacht 
en diagonaal de bal tegen het net 
schoot 3-3. Dat dit in de allerlaatste 
minuut was werd duidelijk want bij 
het affluiten van de scheidsrechter 
waren de papa’s en mama’s nog aan 
het juichen. Zij waren terecht trots 
op hun talenten!  

In de volgende score: 
 

 
De bekendmaking van het nieuwe redactielid 
 
Een vervolg op de avonturen van de F1. 
 
Levert Robin nog meer kopij aan. 
 
Nog meer verhalen over de bitterbal. 
 
Heeft de MC1 de beker gewonnen. 
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Pupil v/d Week 
Zaterdag 18 april 
Yarno Rietveld E2 
Woubrugge – Nieuwkoop: 4-3 
 
Zaterdag 18 april was mijn beurt 
om “Pupil van de week” te zijn. 
Wow, ik vond het super spannend. 
Na onze wedstrijd, die we helaas 
verloren, moest ik om half twee op 
de club zijn. Samen met mijn 
vader gingen we eerst naar de 
bestuurskamer. Daar kreeg ik een 
lekker AA-tje en een plakje cake. 
Even later kwam Stan mij ophalen 
om mee te gaan naar de 
kleedkamer, om het trainingspak 
aan te doen. In de kleedkamer 
kreeg ik een super mooie bal van 
Woubrugge. Alle spelers hebben 
hun naam erop gezet. 
 
Toen was het tijd voor de warming 
up. Rek- en strekoefeningen, 
overpassen, sprintjes trekken. Het 
was best vermoeiend. Na de 
warming up gingen we terug naar 
de kleedkamer, waarna de 
scheidsrechter me kwam halen om 
naar het veld te gaan. De spelers 
van Woubrugge en Nieuwkoop 
liepen het veld op met ukken van 
hun club, Was super leuk en lekker 
druk. Na de toss, mocht ik de 
aftrap nemen en scoorde een 
mooie goal in het doel van 
Nieuwkoop. Daarna mocht ik op de 
bank van Woubrugge zitten. 
 
Wat was het een spannende 
wedstrijd tegen Nieuwkoop. 
Woubrugge leverde een goede 
strijd. Ze kwamen met 1-0 voor. 
Daarna maakte Nieuwkoop toch 
gelijk. Gelukkig maakte 
Woubrugge weer een doelpunt en 
stonden ze 2-1 voor. Toch scoorde 
Nieuwkoop weer en stond het 
gelijk, 2-2. Nieuwkoop werd wat 
sterker en scoorde 2-3. Toen ging 
de keeper van Nieuwkoop in de 
fout en scoorde Woubrugge gelijk 
3-3. Even later uit een vrije trap 
werd het zelfs 4-3 voor 
Woubrugge. Dat gaven ze niet 
meer weg. De drie belangrijke 
punten bleven in Woubrugge. 
 

Na de wedstrijd mocht ik weer in 
de bestuurskamer komen, waar ik 
weer een AA–tje kreeg en lekkere 
bitterballen. Van de voorzitter 
kreeg ik een mooie oorkonde en 
een affiche van de wedstrijd. Om 
vijf uur was het afgelopen. De 
trainer bedankte me en feliciteerde 
me met de overwinning. Ik heb 
een super leuke middag gehad, 
dankjewel vvWoubrugge, deze 
middag zal ik niet snel vergeten. 

 
 
Zaterdag 12 september 
Noëlla Zuijdendorp 
Woubrugge – Rijnstreek: 2-1 
 
Na de wedstrijd met mijn eigen 
team (E5) mocht ik niet met mijn 
vrienden gaan spelen. Dat vond ik 
stom, maar toen ik te horen kreeg 
waarom, vond ik het niet meer 
erg. Ik was namelijk uit gekozen 
als Pupil van de Week. Vet! Ik 
mocht de wedstrijd van het eerste 
van dichtbij meemaken. 
 
Om half twee werd ik met mijn 
vader en mijn leider ontvangen in 
de bestuurskamer. Lekker 
makkelijk, want dat is in mijn 
geval dezelfde ;). We moesten 
even wachten tot de 
teambespreking was afgelopen. 
Daarna kregen een paar spelers 
nog extra uitleg van de trainer 
over hoe ze moesten lopen. Daar 
begreep ik niet zoveel van, maar 
de spelers zelf ook niet zeiden ze. 
In de kamer stond een grote tafel 
met stoelen die heel lekker zitten 
en ik kreeg wat lekkers te drinken 

van de gastheer. Toen kwam de 
scheidsrechter binnen, die mocht 
ik helpen met het invullen van het 
wedstrijdformulier op de 
computer. 
 
Daarna werd ik door een van de 
spelers van het eerste 
meegenomen naar de kleedkamer 
van de spelers. Daar kreeg ik een 
trainingspak met op mijn rug: 
“Pupil van de Week”. Ik kreeg een 
bal en daar gingen alle spelers hun 
naam op zetten. De scheidsrechter 
van mijn eigen wedstrijd was daar 
ook bij. Dat vond ik wel grappig. 
De andere spelers zeiden dat ze 
toen wel begrepen waarom we 
verloren hadden. 
 
Daarna ging ik met de spelers mee 
het veld op voor de warming-up. 
Ik vond het heel leuk dat ik mee 
mocht doen. 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. Onderweg naar 
het doel ging mijn schoen kapot 
en viel ik, maar de keeper kon 
toch de bal niet houden. 
 
Ik mocht de wedstrijd verder 
kijken vanuit de dug-out. De 
eerste helft ging wel goed. Na 10 
minuten stond het al 2-0! Ik vond 
het heel leuk om te kijken vanuit 
de dug-out, maar iedereen op het 
veld schreeuwt wel veel tegen 
elkaar. Dat doen we in ons eigen 
team wel anders. 
 
Tijdens de rust heb ik nog een 
paar balletjes getrapt met de 
reservespelers. Ik mocht ook even 
in het doel staan. Dat vond ik wel 
stoer, want ik ben zelf ook keeper. 
De tweede helft ging het niet meer 
zo goed. Weinig kansen en heel 
veel gemene trappen van de 
tegenstanders. Gelukkig bleef het 
2-1 en hebben we toch gewonnen. 
 
Na de wedstrijd kreeg ik in de 
bestuurskamer weer iets te 
drinken met super lekkere 
bitterballen. Met de scheidsrechter 
heb ik het wedstrijdformulier 
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verder ingevuld: de uitslag, de 
wissels en gele kaarten, enzo. Op 
het laatst kreeg ik een oorkonde 
uitgereikt door de voorzitter en 
toen nog een heleboel bitterballen. 
Ik vond het een superleuke 
middag en daar wil ik iedereen die 
dit mogelijk heeft gemaakt voor 
bedanken. 

 
Zaterdag 26 september 
Thom Köster en Tygo Bogaard 
Woubrugge – Alphen: 1- 4 
 
Terwijl de ouders het al een klein 
weekje wisten kregen Thom Köster 
en Tygo Bogaard na de dik 
gewonnen thuiswedstrijd op 26 
september j.l. van onze E1 tegen 
Be Fair van de leiders te horen dat 
zij diezelfde zaterdag pupil van de 
week waren. 
Beide jongens waren 
dolenthousiast, want dit is één van 
de hoogtepunten die je als kind bij 
vvWoubrugge mag meemaken. 
 
Om 13.30 uur moesten Thom en 
Tygo zich samen met hun ouder(s) 

melden bij de bestuurskamer waar 
ze tekst en uitleg kregen van hun 
leider Marcel Reumerman over wat 
ze die middag te wachten stond. 
Ze werden vervolgens opgehaald 
door één van de spelers van 
Woubrugge 1 en gingen ze mee de 
kleedkamer in waar ze een 
trainingspak aan konden trekken 
met op de rug ‘Pupil van de week’. 
Een mooie voetbal werd door alle 
spelers gesigneerd en ze waren 
klaar om met de warming-up mee 
te gaan doen. 
 
In de dug-out zittende genoten ze 
van een attractieve eerste helft 
van Woubrugge 1 – Alphen 1.  
Tijdens de rust mochten ze weer 
mee naar de bestuurskamer maar 
beide jongens kozen ervoor om 
samen met de wisselspelers van 
Woubrugge lekker tegen een 
balletje te trappen. De tweede 
helft was ook attractief maar dan 
op een verkeerde manier: 3 rode 
kaarten waarvan 2 voor 
Woubrugge en een verloren 
wedstrijd. Maar de bitterballen en 
de lekkere AA maakten alles goed 
na de wedstrijd. Nadat voorzitter 
Hans Boer een mooie oorkonde 
aan Thom en Tygo had uitgereikt 
gingen beide ‘mannen’ met de 
voetbal en de oorkonde en een 
topmiddag achter de rug tevreden 
huiswaarts. 
 

 
 
Zaterdag 10 oktober  
Michiel van der Vorm 
Woubrugge – 
Aarlanderveen:2-1 
 

Bedankt voor de super leuke dag. 
Ik heb er van genoten ik zou graag 
nog een keer willen. Ik heb de 
voetbal al vele uren gebruikt, de 
poster, de oorkonde en het 
vaantje hang ik overal op in mijn 
kamer. Ik ben er serieus enorm 
trots op, ik heb ook veel geleerd 
van het eerste. Ik vind 3-1 een 
mooi resultaat. Er was maar een 
ding moeilijk, om 90 minuten op 
de bank stil te zitten. Ik vond het 
leuk om de bestuurskamer te 
mogen zien, de bitterballen waren 
erg lekker. Veel groet van Michiel!

 

Wist u dat? 
 
De middenstip nog steeds niet is teruggevonden 
 
De kantine nu toch echt gaat overstappen op jupiler? 
 
De halve redactie tegenwoordig in het oosten woont. 
 
De bestuurskamer eigenlijk een bar is. 
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MC1 bekert verder!! 
De meiden C1 begonnen het seizoen goed door in de eerste wedstrijd van de bekercompetitie de 
meiden van WVC MC3 met 1-8 af te drogen.  
 
Tijdens die wedstrijd werd gelijk 
aardig duidelijk dat er een team op 
het veld stond dat in vergelijking 
met het vorige seizoen flinke 
stappen heeft gemaakt. 
 
De volgende wedstrijd op het 
programma was een uitduel tegen 
NSV in Noorden, hier kregen we 
aanzienlijk meer weerstand. Na een 
0-0 ruststand en een hevige 
discussie met de scheidsrechter. 
Nadat hij na 30 minuten (we spelen 
er 35) voor de rust floot, openden 

wij de score door een doelpunt van 
Marijn.  
 
NSV werd daarna steeds sterker en 
schoot na tien minuten de 
gelijkmaker binnen. 
Uiteindelijk zou dit het enige 
puntverlies zijn in de 
bekercompetitie. Na een 
midweekse oefenwedstrijd tegen 
een combinatie van Alphense boys 
MC1/MC2 (2-4 verlies) werden alle 
wedstrijden gewonnen.  

Er volgden overwinningen op 
Altior(0-5), ARC (0-1) en VEP (11-
1). 
 
Na de laatste wedstrijd tegen 
Koudekerk (6-0) werd er een klein 
feestje gevierd door de meiden en 
de begeleiding van de MC1 want 
we gaan verder in de Beker!! Wie 
weet waar dit avontuur zal 
eindigen… 6 wedstrijden gespeeld, 
16 punten, 32 doelpunten gemaakt 
en maar 3 tegen! 
Kortom, de meiden zijn lekker op 
dreef!! 

Vak resultaten 2015  
Ieder jaar wordt aan het einde van de zomervakantie door de Stichting Vakantiespelen Alkemade 
de zogenaamde VAK Penaltybokaal georganiseerd. Hierbij strijden zowel de meisjes als de jongens 
vanaf de F tot en met de C om de beste penaltynemer van alle voetbalverenigingen van de 
gemeente Kaag en Braassem.  
Op 4 september was dit jaar bij 
Kickers de finale en de Woubrugge 
jeugd heeft goede resultaten 
behaald. De vier spelers en vier 
speelsters hebben ook vier prijzen 
meegenomen. Channah Opdam is 
eerste geworden bij de meisje C. 
Marjon Hoogeboom (meisjes D), 
Indy Wolvers (meisjes F) en Thijs 
Hoekstra (jongens F) zijn alle drie 
derde geworden.  
 
Natuurlijk mag een speler of 
speelster onze club niet zo maar 
vertegenwoordigen, daar moet je 
wel wat voor doen. Je moet dan 
eerste worden van jouw leeftijd 
tijdens de voorronde die wij op de 
laatste zaterdag van de 
herfstvakantie organiseren. En dat 
was toevallig 24 oktober 2015. Op 
deze zaterdag hebben we voor de 
jeugdleden vanaf de ukken tot en 

met de C gestreden om de beste 
penalty killers per leeftijdcategorie. 
Vanaf 13 uur stroomde het sportpark 
vol met jeugdleden en vele hadden 
hun ouders meegenomen. Er was 
veel strijd tussen de spelers en bij 
sommige teams moest er lang 
geschoten worden voor dat er een 
winnaar bekend was.  
 
Deze winnaars zijn: 
 
Ukken  1e Casey de Vos 
  2e Lennart Speet 
F-Pupillen  1e Finn van den 
Broeke 
  2e Tiemen Cramer 
E-Pupillen 1e Stef van der 
Krogt 
  2e Christian Blok 
E-Pupillen(M) 1e Noella 
Zuijdendorp 
  2e Indy Wolvers 

D-Pupillen  1e Sven Vons 
  2e Yarno Rietveld 
D-Pupillen (M) 1e Indy Opdam 
  2e Amy Kesting 
C-junioren 1e Tim van der Doef 
  2e Sander Bandt 
Meisje C  1e Maud Hoving 
  2e Jasmijn van der 
Linde 
 
Alle winnaars gefeliciteerd, uit 
handen van de jeugdvoorzitter 
werden mooie bekers uitgereikt aan 
deze starfschop specialisten. Alle 
nummers 1 (behalve van de ukken) 
zullen daarnaast in de zomer van 
2016 een uitnodiging krijgen om de 
strijd om VAK penaltybokaal mee te 
doen. 
 
De Jeugdcommissie!
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F-SIDE
 

Organisatie F-Side 
Robin Koetsier (voorzitter) 
Rick Geuzebroek 
Danny van Iterson 
Marcel Donker 
Martijn van Luling 
Esmee Visser 
Erna van der Meer (barcommissie) 
 
E-mailadres 
fside@live.com 
 
Website 
www.vvwoubrugge.nl/657/f-side-
supportersver/ 
 
Facebook 
Supportersvereniging VVW 
 
Contributie leden 
€15,- per jaar 
 
Evenementenagenda 
 
Zaterdag 7 november Hollandse 
Middag 
 
Zaterdag 2 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 30 januari Mega Après Ski 
feestje 
 
Zaterdag 7 mei Voetbalgala 
 
Maandag 16 mei F-Side-toernooi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De F-Side kan terugkijken op een 
goed seizoen. De evenementen die 
georganiseerd werden zijn goed 
bezocht en werden positief 
beoordeeld. De laatste hiervan, de 
Rabobank Sponsorfietstocht, is hier 
een goed voorbeeld van, want dit 
lijkt ook te gaan leven onder de 
VVW-ers nu de VVW de afgelopen 
editie als stempelpost fungeerde. 
Dit heeft niet alleen sponsorgeld 
opgebracht, maar tevens een 
gezellige middag en een leuke extra 
baromzet. 
 
Maar er zijn natuurlijk ook zaken 
voor verbetering vatbaar. Zo werd 
bij de ALV o.a. gevraagd om de 
busreizen naar wedstrijden van 
VVW1 anders te organiseren en 
waarom de F-Side zich niet 
nadrukkelijker laat gelden bij de 
VVW-ers. Deze (en de andere) 
punten nemen wij zeker mee en we 
gaan er natuurlijk alles aan doen 
om daar verbetering in te boeken. 
 
Om daar direct maar mee te 
beginnen willen wij, als F-Side, u 
vragen om bij uw eerstvolgende 
bezoek aan de kantine toch eens na 
te denken over een lidmaatschap bij 
de gezelligste supportersvereniging 
van Woubrugge (en omstreken). 
Voor het organiseren van alle 
evenementen bij Woubrugge is 
natuurlijk geld nodig en uw bijdrage 
is daarbij van harte welkom. De 
kosten zijn 15,- euro per jaar en u  
 
krijgt er diverse mooie 
evenementen voor terug. Natuurlijk 
worden deze evenementen voor 
iedereen georganiseerd en gaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deze ook door als u geen lid bent, 
maar zonder leden houdt het zelfs 
voor de F-Side snel op. In essentie 
is de F-Side een 
supportersvereniging, maar het 
grootste pluspunt van de F-Side is 
dat het de mensen binnen de 
vereniging bijeen brengt. Want wat 
is er nu gezelliger dan bij 
bijvoorbeeld een Hollandse Middag 
of een Nieuwjaarsreceptie even bij 
te kletsen met uw mede-VVW-ers 
onder het genot van een hapje en 
een drankje? Hier staat de F-Side 
voor, die informele, gezellige sfeer 
creëren, voor zoveel mogelijk VVW-
ers en andere mensen. Mocht u 
direct lid willen worden, dan kan dit 
natuurlijk via de website of door 
een papieren formulier bij de bar te 
vragen. Mocht u nog niet overtuigd 
zijn van de F-Side, laat het ons dan 
weten (via ons mailadres of bij een 
gezellig kantinegesprek) en 
misschien bent u bij het uitbrengen 
van de volgende Score ook wel een 
F-Sider. 
 
Tot slot willen wij u uitnodigen om 
op zaterdag 7 november naar 
Sportpark Bateweg-Noord te 
komen, om eerst de wedstrijd 
VVW1 – Sportief 1 te bekijken en 
daarna in de kantine van een 
nieuwe editie van de Hollandse 
Middag te komen genieten. Wij 
hopen u daar te zien, of u nu F-
Sider bent, of (nog) niet. 
 
Met sportieve groet, 
 
De F-Side 
 

F-Side’s 3e helft 
Het seizoen is (gelukkig) weer begonnen en dat betekent 
voor alle spelers, trainers en leiders dat er weer veel minuten 
op het Woubrugse (kunst-)gras doorgebracht worden. Maar 
niet alleen op de mat is het druk, ook rondom de groene 
velden wordt veel tijd doorgebracht door de vrijwilligers en 
supporters. De F-Side is daar een voorbeeld van en ook wij 
zijn alweer druk bezig dit nieuwe seizoen. 
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F-SIDE
 

Organisatie F-Side 
Robin Koetsier (voorzitter) 
Rick Geuzebroek 
Danny van Iterson 
Marcel Donker 
Martijn van Luling 
Esmee Visser 
Erna van der Meer (barcommissie) 
 
E-mailadres 
fside@live.com 
 
Website 
www.vvwoubrugge.nl/657/f-side-
supportersver/ 
 
Facebook 
Supportersvereniging VVW 
 
Contributie leden 
€15,- per jaar 
 
Evenementenagenda 
 
Zaterdag 7 november Hollandse 
Middag 
 
Zaterdag 2 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 30 januari Mega Après Ski 
feestje 
 
Zaterdag 7 mei Voetbalgala 
 
Maandag 16 mei F-Side-toernooi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De F-Side kan terugkijken op een 
goed seizoen. De evenementen die 
georganiseerd werden zijn goed 
bezocht en werden positief 
beoordeeld. De laatste hiervan, de 
Rabobank Sponsorfietstocht, is hier 
een goed voorbeeld van, want dit 
lijkt ook te gaan leven onder de 
VVW-ers nu de VVW de afgelopen 
editie als stempelpost fungeerde. 
Dit heeft niet alleen sponsorgeld 
opgebracht, maar tevens een 
gezellige middag en een leuke extra 
baromzet. 
 
Maar er zijn natuurlijk ook zaken 
voor verbetering vatbaar. Zo werd 
bij de ALV o.a. gevraagd om de 
busreizen naar wedstrijden van 
VVW1 anders te organiseren en 
waarom de F-Side zich niet 
nadrukkelijker laat gelden bij de 
VVW-ers. Deze (en de andere) 
punten nemen wij zeker mee en we 
gaan er natuurlijk alles aan doen 
om daar verbetering in te boeken. 
 
Om daar direct maar mee te 
beginnen willen wij, als F-Side, u 
vragen om bij uw eerstvolgende 
bezoek aan de kantine toch eens na 
te denken over een lidmaatschap bij 
de gezelligste supportersvereniging 
van Woubrugge (en omstreken). 
Voor het organiseren van alle 
evenementen bij Woubrugge is 
natuurlijk geld nodig en uw bijdrage 
is daarbij van harte welkom. De 
kosten zijn 15,- euro per jaar en u  
 
krijgt er diverse mooie 
evenementen voor terug. Natuurlijk 
worden deze evenementen voor 
iedereen georganiseerd en gaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deze ook door als u geen lid bent, 
maar zonder leden houdt het zelfs 
voor de F-Side snel op. In essentie 
is de F-Side een 
supportersvereniging, maar het 
grootste pluspunt van de F-Side is 
dat het de mensen binnen de 
vereniging bijeen brengt. Want wat 
is er nu gezelliger dan bij 
bijvoorbeeld een Hollandse Middag 
of een Nieuwjaarsreceptie even bij 
te kletsen met uw mede-VVW-ers 
onder het genot van een hapje en 
een drankje? Hier staat de F-Side 
voor, die informele, gezellige sfeer 
creëren, voor zoveel mogelijk VVW-
ers en andere mensen. Mocht u 
direct lid willen worden, dan kan dit 
natuurlijk via de website of door 
een papieren formulier bij de bar te 
vragen. Mocht u nog niet overtuigd 
zijn van de F-Side, laat het ons dan 
weten (via ons mailadres of bij een 
gezellig kantinegesprek) en 
misschien bent u bij het uitbrengen 
van de volgende Score ook wel een 
F-Sider. 
 
Tot slot willen wij u uitnodigen om 
op zaterdag 7 november naar 
Sportpark Bateweg-Noord te 
komen, om eerst de wedstrijd 
VVW1 – Sportief 1 te bekijken en 
daarna in de kantine van een 
nieuwe editie van de Hollandse 
Middag te komen genieten. Wij 
hopen u daar te zien, of u nu F-
Sider bent, of (nog) niet. 
 
Met sportieve groet, 
 
De F-Side 
 

F-Side’s 3e helft 
Het seizoen is (gelukkig) weer begonnen en dat betekent 
voor alle spelers, trainers en leiders dat er weer veel minuten 
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge 
 

Emailadres  
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen) 
 
Belangrijke telefoon nummers 
Kantine    0172-518754 
Sporthal    0172-519288 
 
Jeugdcommissie voorzitter 
Aad van der Linde   06-10476641 
 

Technisch Jeugdcoördinator 
Chris Hoogeweij  06-44414114 
 
Scheidsrechterscoördinator A en B 
Eldert van Luling  06-20155182 

Secretariaat/Lief en Leed 
Miranda van der Linde 06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator C,D, E en F 
Esther Schouten  06-41844295 
 
Wedstrijdsecretariaat A en B/ 
Coordinator A en B 
Kenny Van Egmond  06-11007540 
 
Wedstrijdsecretariaat C/ Coordinator C 
Alex Molenaar  06-34271619 
 
Wedstrijdsecretariaat D/ Coordinator D 
Karen Smit  06-40268228 
 
Wedstrijdsecretariaat E/ Coördinator E 
Andre Köster  06-53599975 
 
Wedstrijdsecretariaat F/ Coordinator F 
en Ukken 
Joris van den Broeke 06-22299288 
 
Wedstrijdsecretariaat Meiden/ 
Coordinator Meiden 
Haiko Tinga   06-37199247 
 
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 
Barry Buntsma  06-52492412
   
A1 Leiders/trainers: 
Barry Buntsma 06-52492412 
Kees Bregman 06-54982932 
Ruud van der Kolk 0172-518651 
 
B1 Leiders/trainers: 
 

Marvin Beugeling  06-27836302 
Matty van Rijn  06-41818740 
 
B2 Leiders/trainers: 
Fabian van Duuren  06-22707604 
 
C1 Leiders/trainers:  
 
Danny Kroon  06-57318871 
Iwan de Kok  06-15633707 
 
C2 Leiders/trainers:  
 
Peter Bekkering  06-43708226 
Arco Kool   0172-532692 
Joop Marsbergen  06-47340532 
Richard van Egmond  06-39932258 
 
C3 Leiders/trainers: 
 
Cees van Rooijen  06-26655626 
Bart Stronkhorst  0172-497414 
Tineke van Rooijen  06-13026279 
  
MC1 Leiders/trainers: 
 
Haiko Tinga  06-37199247 
Jans Hoving  06-46628226 
Erwin de Beer  06-29802225 
Peter Roosemalen  06-46175968 
Alain van Aerde  06-38911150 
Robbert van der Post 06-21507185 
 
D1 Leiders/trainers: 
 
Dennis Boer  06-39134149 
Martijn van Luling  06-57880720 
Dennis van Luling  06-52550256 
 
D2 Leiders/Trainers 
 
Cor Brunt   06-36102758 
Evert van der Horst  06-52540577 
Cees Rietveld  06-14003761 
 
D3 Leider/Trainer: 
 
Darryl Prent 06-29565820 
Richard van Egmond 06-29932258 
Berend Schilstra 0172-519343 
Rene van der Horst 06-36503552 
 
D4M Leider/Trainer: 
Haiko Tinga 06-37199247 
Jans Hoving 06-46628226 
Robbert van der Post 06-21507185 
Michel Opdam 06-53366596 
 
E1 Leiders/Trainers: 
 
Daniek de Groot  06-20085949 
Marcel Reumerman  06-18279587 
 
E2 Leiders/Trainers: 
 
Marco Zuidam  06-83172511 
Nickel van der Vorm 06-42622859
   
E3 Leiders/Trainers:  
 
Barry Venker  06-27243217  
Richard Bek  06-93222925 
 

E4 Leiders/Trainers: 
 
Jeroen van Vliet  06-28878551 
 
E5 Leider/Trainer:  
 
Milko Zuijdendorp  06-21521470 
 
E6 Leiders/Trainers: 
 
Luuk van Rijn  0172-740465 
Marek Hoving  06-46628226 
Barry Venker  06-27143217 
Jelle Hoekstra  0172-518999 
  
F1 Leiders/trainers: 
 
Daan Petri  06-24460864 
 
F2 Leiders/trainers: 
 
Andre Slingerland  06-23356384 
Barry Venker  06-27143217 
Olaf Scheffers  06-23689264 
Niels Janssen  06-15056880 
  
F3 Leiders/trainers: 
 
Corné Brunt  0172-518863 
Elise Hoogeweij  06-44371777 
Erik van Ringelenstein 06-41183419 
Dirk van der Zwet  06-23976324 
 
F4 Leiders/trainers: 
 
Karin de Nooier  06-27148996 
Klaas Cuperus  0172-532936 
Erik van Ringelenstein 06-41182419 
 
 
F5 Leiders/trainers: 
 
Jeroen Joevenaar  06-37480863 
Erik van Ringelenstein 06-41182419 
Gaby Hulst  06-46474828 
 
 
F6 Leiders/trainers: 
 
Wilco Klootwijk  06-50867507 
Janneke van Seventer 06-52005092 
 
Ukken trainer: 
 
Karin de Nooier  06-27148996 
Jeroen Jouvenaar  06-22535815 
Lusinda Davies  06-11565759 
 
Keepers trainer: 
 
A,B en C: 
Remy van Veen  06-15396010 
 
C en D: 
Danny da Silva  06-46362471 
 
E en F: 
Marcel Reumerman  06-18279587 
Tim de Kok  0172-519813 
Sebastiaan Stolwijk  0172-602990 
 



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


