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Vijftig jaar na dato is het clubblad 
nog springlevend en worden er vijf 
keer per seizoen ongeveer 
vijfhonderd clubblaadjes gedrukt. In 
de zomer van 1969 begon het op de 
logeerkamer Herman Wijsman, de 
toenmalige voorzitter. Het duurde 
uiteindelijk nog tot november voordat 
het eerste clubblad op de deurmat 
viel. De redactie werd destijds 
gevormd door dhr. Rob Knappers, 
mej. Joke van Lienden en later mevr. 
Jane Helmink. Aan de formule is, 
sinds die tijd, niet zoveel veranderd. 
Iedereen wordt uitgenodigd om kopij 
aan te leveren bij de redactie. En het 
doel om de communicatie te 
bevorderen en te verbeteren doet 
nog steeds recht aan de wens van de 
voorzitter destijds. Dat het blad tot 
nu toe het hoofd kon bieden tegen 
de digitalisering had ik eerlijk gezegd 
niet gedacht. Bij mijn aantreden als 
voorzitter kreeg ik van diverse 
kanten ingefluisterd dat het clubblad, 
in gedrukte vorm, behouden moest 
blijven. Bijna zes jaar verder in de 
tijd is er nog steeds een kundige 
redactie, die met veel inzet het 
clubblad kleur geeft. Na verschillende 
namen te hebben gehad en in 
verschillende formaten te zijn 
verschenen doen we het nu met de 
SCORE op A4-formaat en leeft de 
wens van Herman Wijsman "om te 
communiceren en te verbinden" nog 
altijd voort. 
De mooie start van het seizoen was 
wat mij betreft te danken aan de 
finaledag van de Straathof Kaag en 
Braassem Cup op zondag 26 
augustus in Woubrugge. Naast mooi 
weer werd er een uitzondering 
gemaakt om op zondag te  
voetballen. Voor Woubrugge 

misschien een beetje wennen maar 
de andere vijf deelnemende 
verenigingen voetballen immers 
allemaal op zondag. Het werd dan 
ook een mooie dag waarop de 
vrouwen van Woubrugge de finale 
wisten te winnen. Bij de heren was 
het wederom DOSR die er met de 
cup vandoor ging. Naast de leuke 
wedstrijden met een hoog derby 
gehalte is die dag maar liefst 1375 
euro bijeengebracht voor het Antoni 
van Leeuwenhoek Ziekenhuis en 
onderzoeksinstituut. Bij het Antoni 
van Leeuwenhoek werken 
onderzoekers en medewerkers uit 73 
landen en het instituut is als enig 
Nederlands ziekenhuis voorzien van 
een Europees kwaliteitskeurmerk. 
Naast Patiëntenzorg zijn er bijna 600 
medewerkers die zich met 
onderzoek bezig houden waardoor 
er korte lijntjes zijn tussen 
artsen/specialisten en de 
onderzoekers. De bijdrage door de 
deelnemende teams en de 
bezoekers van de finaledag werd 
door het Antoni van Leeuwenhoek 
zeer gewaardeerd en geeft zeker op 
mentaal vlak steun de deze 
organisatie die ontzettend belangrijk 
is in de strijd tegen kanker. 
Ondanks de mooie start hebben we 
ook dit seizoen ook te maken met 
wisselingen op belangrijke posities 
in het bestuur en de commissies. 
Enerzijds vervelend omdat er kennis 
en ervaring verdwijnt anderzijds het 
mechanisme om de een 
vrijwilligersorganisatie vitaal te 
houden. Nieuw bloed zorgt altijd 
weer voor een mooie impuls. Zo is 
Aad van der Linde gestopt na vijf 
jaar voorzitter van de 
Jeugdcommissie te zijn geweest en 

Colofon 
SCORE is een uitgave van het 
bestuur van de 
Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 4 keer per 
seizoen in een oplage van ca. 
450 stuks. 
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Chris Verhoef  
Hoofdredacteur 
 
Brian Vesseur  
Vice hoofdredacteur 
 
Mick Evers 
Senior Redacteur 
 
Jelle Kliffen 
Junior redacteur 
 
Berend Jan Bregman 
Snuffelstagiair 
 
Martijn van Luling 
Chef voorkantdesign  
 
Drukkerij 
Printgarden, Alphen aan den 
Rijn 
 
Aanbieding kopij 
Kopij volgende Score: 
december (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 
sponsorzakenvvw@gmail.com 
 
Contributie senioren 
Veld  €178,00 
Veld reserve €72,00 
Zaal  €153,00 
Zaal reserve €71,00 
Veld en Zaal €293,00 
Donateur €42,00 
 
Afgelastingen 
Afgelastingen worden 
aangegeven op de 
www.vvwoubrugge.nl website. 
 
* De redactie behoudt zich het 

SCORE 

Voorzet van de voorzitter 
Het voetbalseizoen 2018-2019 kent een mooie start. Door een wel erg 
warme zomer was er begin augustus nog zorg of de velden wel op tijd 
gereed zouden zijn. Inmiddels is het gras weer heerlijk groen en is er van 
de dorre plekken niets meer te zien is. In het bestuur hebben we te maken 
met enkele wisselingen en in 2019 staat ons een jubileum te wachten. 
Ditmaal van het clubblad. 

 
 



 

heeft Gerben Schouten zijn 
bestuursfunctie en vice-
voorzitterschap eind juni 
neergelegd. In de jeugdcommissie 
hebben Erna van der Meer en 
Miranda van der Linde een stapje 
teruggedaan en de 
seniorencommissie gaat verder 
zonder Fred van der Weiden. Gaby 
Hulst is de nieuwe voorzitter van de 
jeugdcommissie. Het vice-
voorzitterschap is voorlopig nog 
vacant, hopelijk kunnen we deze 
functie in de loop van het seizoen 
opnieuw invullen. André Köster 
vertegenwoordigd in het bestuur de 
sponsorcommissie. Dat betekent dat 
er op dit moment zeven 
bestuursleden zijn. In de nieuwe 
samenstelling wordt er één keer per 
maand vergaderd. Meestal op de 
tweede maandag van de maand 
van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. 
Voor de komende periode staan er 
een aan aantal essentiële 
veranderingen op de agenda. Denk 

aan het overdragen van de grond 
door de gemeente Kaag en 
Braassem aan v.v. Woubrugge, het 
al dan niet realiseren van nieuwe 
kleedkamers en de invoering van 
een incassosysteem voor het innen 
van contributie. 
De organisatie van de vereniging 
verlangt steeds meer 
zorgvuldigheid, in een maatschappij 
die kritischer wordt. Als voorbeeld 
waren er deze zomer ouders die de 
vraag stelden of hun kind 
vrijblijvend mocht komen 
meetrainen, daarbij te kennen 
gaven dat zij op deze manier 
diverse verenigingen wilden 
uitproberen. Om daarna een wel 
overwogen keuze te kunnen maken, 
tussen verschillende verenigingen. 
Een ander nieuw lid wilde pas 
overschrijven naar v.v. Woubrugge 
nadat eerst duidelijk was of er 
voorwaarden voor het verrichten 
van vrijwilligerswerk van toepassing 
waren. De tendens naar "kritische 

klanten" in plaats van 
verenigingsleden lijkt onder invloed 
van de maatschappelijke 
veranderingen verder door te 
zetten. De vereniging als 
vrijwilligersorganisatie komt meer 
en meer onderdruk. Met onze 
ambities en in het organiseren 
praktische zaken lopen we steeds 
vaker tegen grenzen aan. Meer 
structuur is hierop geen antwoord. 
Met meer lijstjes krijgen we 
niemand in beweging. De 
vereniging is geen bedrijf en ook 
geen winkel. Het is mensenwerk! 
We zijn niets meer dan een stel 
goed georganiseerde vrijwilligers 
met een motivatie die drijft op 
plezier, toewijding en sociale 
betrokkenheid. Op die aspecten 
moet wij ons richten. Genoeg werk 
aan de winkel! 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
Hans Boer 

 
Siem Kesting wil graag iedereen 
even bedanken 
Halverwege vorig seizoen schrok de voetbal flink na het bericht dat Siem Kesting was opgenomen 
in het ziekenhuis. Siem werd getroffen door een herseninfarct. Een lange herstelperiode wachtte. 
Nu is Siem gelukkig weer regelmatig op de voetbal te vinden.   
 
Siem wil via deze weg graag iedereen bedanken voor de hartverwarmende steunbetuigingen die hij heeft ontvangen 
tijdens deze nare periode. Het heeft Siem veel goed gedaan en het heeft hem zeker geholpen bij zijn herstel.  
 
Namens eigenlijk iedereen willen we Siem ook laten weten dat we blij zijn dat hij weer regelmatig op de trainingen en 
bij de wedstrijden van het eerste te vinden is. We weten dat Siem een aardige klap heeft gehad, maar zijn ook onder 
de indruk hoe hij zich samen met Arentina door deze periode heeft geworsteld. Siem, hou je taai!  
 
 
 
 
 





 

De helden van Woubrugge 
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). A. van der Linde (2016), C. 
Wijhenke (2018) 
 
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), E. van Luling (2018) 
 
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) 
Mevr. 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 jr (2014)  
F. van der Weiden (2014) 
Mevrouw R. van der Velden (2015) 
A. van der Linde (2016) 
C. van Delft (2016) 
Mevr. J. Dijkshoorn (2017) 
Mevr. M. van der Linde (2017) 
 



 

Prestaties van de Nolinaboys  
Nieuwe ronde nieuwe kansen. Dat moet dit seizoen het motto worden van Woubrugge 1. 
Na een seizoen in de middenmoot hoopt de ploeg van trainer Koos Disseldorp dit jaar 
hogere ogen te kunnen gooien. Samen met assistent Barry Buntsma moet dat gaan 
gebeuren. Te beginnen in het bekertoernooi. Hieronder leest u de verslagen van de 
poulewedstrijden. 

Woubrugge 1 – SEV 1 
Woubrugge 1 is het seizoen meer 
dan goed begonnen. De eerste 
bekerwedstrijd werd met liefst 7-1 
gewonnen van SEV. Shijie Hu was 
de grote man bij de thuisploeg. Hij 
scoorde vier keer. Leon 
Hoogenboom (2) en Kevin Veltman 
verzorgden de rest van de 
productie. 
 
Wie alleen de eerste minuten van 
de wedstrijd heeft gezien, zal nooit 
geloven dat de uitslag zo eclatant 
zou uitvallen voor de 
Woubruggenaren. Binnen de 
minuut was het namelijk SEV dat 
op voorsprong kwam. Een vrije 
trap werd knap benut door de 
Leidschendammers.  
 
Ook na de 0-1 hadden de 
bezoekers het betere van het spel. 
Totdat spits Shijie Hu na een half 
uur spelen geklungel in de 
Leidschendamse verdediging 
genadeloos afstrafte. Niet veel 
later krulde de topscorer van 
afgelopen seizoen ook nog eens 
een corner direct in het doel. De 2-
1 voorsprong voor Woubrugge was 
al met al een verrassende 
ruststand.  
 
SEV probeerde na rust de schade 
te herstellen en nam daarbij de 
nodige risico's. Dit had tot gevolg 
dat er achter de verdediging van 
de uitploeg de nodige ruimte 
kwam te liggen. Hier maakte Hu 
dankbaar gebruik van. Al snel had 
hij zijn ploeg middels een penalty 
en een counter op 4-1 gebracht.  
 
Het verzet van SEV leek hierna 
gebroken en zo kon Woubrugge, 
nu ook met goed voetbal, vrolijk 
doorgaan met scoren. Invaller 

Leon Hoogenboom deed dit al snel 
na zijn rentree. Ook jeugdproduct 
Kevin Veltman, die deze zomer na 
velen omzwervingen terugkeerde 
op het oude nest, bekroonde zijn 
debuut in Woubrugge 1 met een 
goal. Vlak voor tijd tekende 
Hoogenboom met zijn tweede goal 
van de middag voor de einduitslag.  
 
Kamerik 1 – Woubrugge 1 
Woubrugge 1 heeft ook de tweede 
officiële wedstrijd van het seizoen 
weten te winnen. In en tegen 
Kamerik werd er met 4-2 
gewonnen. Door de overwinning is 
Woubrugge met nog één wedstrijd 
te gaan al zo goed als zeker van 
de volgende ronde in de beker. 

Op het verse kunstgrasveld in 
Kamerik zocht Woubrugge vanaf 
de eerste minuut de aanval. Dit 
resulteerde al in een paar kansen 
voor onder meer Kevin Veltman en 
Emiel Buntsma. Na dik twintig 
minuten spelen werd het 
aanvallende spel beloond. Thomas 
Osthoff stond aan het einde van 
een mooi Woubrugge-aanval.  

Dit bleek ook direct het enige 
doelpunt te zijn van de eerste helft, 
al was dat ook mede te danken 
aan keeper Jordi Wijhenke. De 
deze zomer van ARC 
overgekomen sluitpost redde een 
aantal keer goed bij gevaarlijke 
momenten.  

Al snel na rust moest Wijhenke 
helaas wel capituleren. Kamerik 
kwam met wat fortuin het 
Woubrugse strafschopgebied 
binnen, waarna de spits de bal bij 
toeval voor het intikken kreeg. 

Een klap voor Woubrugge, maar 
nog lang niet de knock-out. Sterker 
nog, de formatie ging direct op 
zoek naar de hernieuwde 

voorsprong en die liet dan ook niet 
lang op zich wachten. Verdediger 
Bob van de Geijn ging op avontuur 
waarbij hij Gino Rolfes in stelling 
kon brengen. Het schot van de 
jonge aanvaller werd nog 
gepareerd door de Kamerikse 
doelman, maar belandde pardoes 
voor de voeten van Osthoff: 2-1. 

Niet veel later werd de marge nog 
groter. Weer was het Osthoff die 
alleen op de keeper af kon. In 
plaats van zelfzuchtig voor zijn 
hattrick te gaan, bood hij Emiel 
Buntsma een niet te missen kans 
op de 3-1. De Woubrugse spits 
faalde niet.  

Het verzet van Kamerikse kant 
was helemaal gebroken en dat 
was het sein voor Twan van de 
Geijn om de meegereisde 
Woubruggefans op een mooi toetje 
te trakteren. De linksback kreeg de 
bal op eigen helft, begon aan een 
dribbel, liep iedereen voorbij en 
schoof de bal ook nog eens koel 
onder de Kamerikse doelman 
door: 4-1.  

Vlak voor tijd deed de thuisploeg 
nog wel iets terug, maar dat kon 
de pret niet drukken. Door de 
overwinning heeft Woubrugge de 
volle buit uit twee 
poulewedstrijden. Alleen een 
wonder lijkt de ploeg van Koos 
Disseldorp en Barry Buntsma nog 
van de volgende bekerronde te 
kunnen weerhouden.  

BMT 1 – Woubrugge 1 
Woubrugge heeft de laatste 
bekerwedstrijd in de poule met 2-2 
gelijkgespeeld tegen BMT. Dat 
punt was genoeg om zich te 
verzekeren van de volgende ronde. 
Toch ging het na afloop niet over 
het behalen van de volgende 



 

ronde, maar over het aparte 
wedstrijdverloop.  
 
Het was namelijk niet een van de 
22 spelers op het veld, maar 
scheidsrechter M. Numan die alle 
ogen op zich gericht had. De 
leidsman vond het nodig om in een 
leuke sportieve wedstrijd de 
kaarten rijkelijk te wapperen. 
Woubrugge eindigde het duel met 
acht man. 
 
Lang verhaal kort: de leidsman 
maakte enkele beslissingen die op 

z’n zachts gezegd discutabel 
waren.  
 
Tussen al het kaarten strooien 
door had Shijie Hu Woubrugge in 
de eerste helft op voorsprong 
gezet na een goede voorzet van 
Emiel Buntsma. Vlak voor het 
rustsignaal kwam BMT op gelijke 
hoogte vanaf de penaltystip.  
 
Na rust kwam de thuisploeg op 
voorsprong, wederom vanaf de 
strafschopstip. Woubrugge stond 
op dat moment dus al met acht 
man. Desalniettemin kwam de 

ploeg op gelijke hoogte. Shijie Hu 
schoot een vrije trap op de rand 
van de zestien (die er eigenlijk 
binnen was) kiezelhard tegen de 
touwen.  
 
Het scheelde niet veel of 
Woubrugge ging zelfs nog met de 
volle buit terug naar huis. Hu werd 
vlak voor tijd nog gevloerd in het 
strafschopgebied, maar de 
scheidsrechter vond het na twee 
gegeven strafschoppen 
waarschijnlijk wel welletjes voor 
deze doldwaze middag. 

 

De prestaties van de 
Technation-boys 
Na jaren van oorverdovende stilte rondom het tweede elftal in de Score, mag die dan nu 
doorbroken worden. Waarom was het zo stil rondom het tweede elftal? Dat zal zeker niets 
met de prestaties te maken gehad hebben. Geen idee. Geen commentaar verder ook. Bij 
deze een doorstart: De prestaties van de Technation-boys, elke Score-editie aanwezig. 

Nieuw gesponsord door Barry 
Buntsma en zijn bedrijf 
Technation, mag het tweede vanaf 
nu aantreden in de oude shirts van 

de A1. Technation pontificaal op 
de borst, gedragen met gepaste 
trots. Met deze gepaste trots 
traden wij ook aan voor de eerste 

wedstrijd van het seizoen. De 
gebroederlijke kraker tussen de 
vrienden van VVW 2 en VVW 5. 

 

VVW 2-VVW 5: 4-0 
Twee onwennige elftallen, allen 
kort met elkaar aan het voetballen 
nog, namen het tegen elkaar op. 
Naar mate de rust in zicht kwam 
ging het tweede elftal steeds beter 
voetballen. Na een goede steekbal 
van Erwin v.d. Salm mocht Mick 
Evers diepgaan en oog in oog 
komen met de goalie van VVW 5, 
die zich na een stift helaas 
gewonnen moest geven. Kort 
hierop mochten de teams gaan 
rusten bij een 1-0 stand. 

In de tweede helft verliep het spel 
zoals vlak voor rust. Kort na rust 
kwam Marco Zuidam met een rush 
aan de zijkant van de zestien op. 

Zijn voorzet werd door de keeper 
van 5 verwerkt tot eigen doelpunt.  

Even later na een voorzet van Bob 
v.d. Linde schoot Mick wederom 
binnen, en na een voorzet van 
Mick kopte Bas Gorter de 4-0 nog 
binnen. Daarna nam VVW 2 gas 
terug en werd de wedstrijd zakelijk 
uitgespeeld. Het bleef bij 4-0. 

VVW 2-Voorschoten 8: 0-0 
De messen waren vorige week al 
geslepen, en VVW 2 was van plan 
direct op zoek te gaan naar de 
eerste bekeroverwinning van het 
seizoen. De eerste tegenstander in 
de bekerpoule was Voorschoten 8. 
Hoewel er veel kansen waren en 
het tweede de hele wedstrijd de 

overhand had, bleef het slechts bij 
0-0. 

DoCoS 5-VVW 2: 0-6 
Deze 0-6 overwinning had een 
bijzonder tintje, door de 
vermissing van de leidsman. De 
scheids bleek voordat wij moesten 
aantreden lekker naar huis gegaan 
te zijn. De aanvoerder van DoCoS 
5 had een voetballer van DoCoS 2 
achter de bar vandaan weten te 
trekken. 6 bier achter de kiezen.  

VVW 2 begon wederom sterk, en 
schoot uit de startblokken met een 
snelle 0-1 van de voet van Mick 
Evers. Niet veel later mocht het 
uitpubliek (Gerard en Jolanda 
Kamping) weer op de banken, 
want Bob v.d Linde schoot binnen. 



 

10 minuten later mocht er weer 
gejuicht worden, omdat Marvin 
Kamping een pingel in de 
bovenhoek ramde. 

Na de rust ging het tweede door 
met waar ze gebleven waren. De 
0-4 werd gescoord door Bob, uit 
een voorzet van Marvin, de 0-5 
werd door Bas Gorter binnen 
gepegeld en de 0-6 werd door 
hattrickhero Bob uit een penalty 
binnen geschoten. 

UVS 5-VVW 2: 1-5 
Op de laatste bekerdag moest er 
met overtuigende cijfers gewonnen 
worden bij UVS, opdat we zowel in 
punten als doelsaldo ons veilig 
zouden spelen. Wederom werd er 
sterk gevoetbald. Via 2 keer Mick 
Evers en 1 keer Bas Gorter stond 
er in de rust 0-3 op het scorebord. 
Man van 2 assists Rolf v.d. Berg 
mag daar ook zeker bij genoemd 
worden. De rust haalde hij helaas 
niet, door een onfortuinlijke 
hamstringblessure. 

Na een snelle UVS-goal in de 
tweede helft, kregen de 
Leidenaren even hoop. Een 
vlammende afstandspegel van Bas 
10 minuten maakte aan de 
resterende hoop desalniettemin 
een einde. Als slotakkoord schoot 
Daniek de Groot uit een voorzet 
van Mick nog de 1-5 raak. Met 
voldoende punten en doelsaldo 

mag VVW 2 zich opmaken voor de 
knock-outfase van de beker. 

BSC ’68 7-VVW 2: 4-3 
De competitie is weer van start 
gegaan en VVW 2 mocht zich in 
het regenachtige Benthuizen 
melden voor een wedstrijd tegen 
BSC ’68 7. Na een enorm 
weifelend begin stond er al zeer 
snel de 2-0 van BSC op het 
scorebord. Toen 10 minuten later 
de scheids ook nog eens floot voor 
een vermeende foutieve charge in 
de zestien, waren de rapen 
helemaal gaar. 

De onzekere leidsman stond een 
volle minuut in zichzelf gekeerd te 
twijfelen.. Hij had spijt, maar 
durfde de beslissing niet terug te 
draaien. De pingel ging door, en 
de spits schoot onberispelijk de bal 
tegen de touwen. 

Met de moed in de schoenen ging 
het tweede in de regen toch maar 
door met voetballen. Deze 
koppigheid werd dan ook snel 
beloond met de 3-1. Marc van der 
Horst kreeg de bal in alle vrijheid 
op een afstand van circa 25 meter 
van het vijandelijke doel en vuurde 
raak. 

De tegenstander sloeg snel terug 
met de 4-1. VVW 2 reageerde snel 
en na een afgemeten steekbal van 
Berend-Jan Bregman kon Wybe 

Zwaneveld oog in oog met de 
keeper 4-2 maken. 

Met een 4-2 ruststand moest er 
nog van alles gaan gebeuren in de 
tweede helft, om dit te repareren. 
Na een pass van Mick Evers werd 
deze Bob v.d. Linde in stelling 
gezet, die afrondde. 4-3 en een 
nat pak later zaten de Technation-
boys weer in de auto naar de 
Woubrug.  

VVW 2-Nieuwkoop 4: 1-2 
Na de teleurstelling in de 
voorgaande week was de 
thuiswedstrijd tegen Nieuwkoop 
uitermate geschikt om een 
sportieve revanche te behalen. Het 
spel was wederom erg goed, en 
het tweede was de bovenliggende 
partij. Toch leidde Nieuwkoop vlak 
voor tijd met 0-2. 

Veel kansen werden gemist door 
VVW 2. Vlak voor tijd wist Bas 
Gorter één van zijn kansen nog 
raak te schieten van afstand, maar 
helaas mocht het niet meer baten. 

DOSR 1-VVW 2: 5-1 
De succesvolle bekeravonturen 
blijken nog geen vruchten af te 
werpen in de competitie. Het 
tweede laat zich in de 
gemeentehoofdstad kennen en 
wordt met 5-1 naar huis gestuurd. 
De enige goal werd door Wiebe 
Zwaneveld op aangeven van Bob 
van der Linde binnengeschoven.  

 
 
 





 

Hoe verging het de 
seniorenteams in de beker? 
De Woubrugse senioren-elftallen hebben het bekerseizoen met wisselend succes afgewerkt. 
Drie van de zes teams wisten zich te plaatsen voor de volgende bekerronde! De helft dus. 50%. 
½ . En dat is best een mooi aantal! Kijk hier hoe het de teams is vergaan.  

Dames 1 
De dames van Woubrugge hebben zich op miraculeuze wijze verzekerd van de volgende ronde! De groen-
witte leeuwinnen versloegen Oegstgeest in een knotsgekke wedstrijd met 4-3. LSVV werd met duidelijke 
cijfers opzij gezet: 1-7. In de laatste wedstrijd tegen RCL hadden de dames genoeg aan een gelijkspel. 
Helaas ging de wedstrijd met 5-2 verloren, waardoor de rekenmachines uit de kast moest worden getrokken. 
Woubrugge, RCL en Oegstgeest eindigden alle drie op zes punten. Woubrugge en Oegstgeest hadden zelfs 
hetzelfde doelsaldo (+4). Maar omdat Woubrugge meer doelpunten maakte (13 om 11), plaatsten zij zich 
voor de volgende ronde!. 
 
Derde 
Het derde elftal kende weinig problemen in de bekerpoule en mag zich opmaken voor de volgende ronde. 
Overwinningen op DOSR (3-0) en ASC (4-1) en een spectaculair gelijkspel tegen FC Lisse (4-4) waren ruim 
voldoende om door te dringen tot de tweede ronde in de beker.  
 
Vierde 
Het vierde verging het helaas iets minder. De ploeg verloor uit bij Hazerswoudse Boys met duidelijke cijfers 
(6-1). De thuiswedstrijd tegen TAVV ging nipt verloren (2-3). Het vierde heeft nog een wedstrijd in de beker 
tegoed, maar deze wedstrijd zal voor Woubrugge vooral om de bekende ‘keizers baard’ zijn. Op 20 oktober 
is RCL de laatste tegenstander van dit bekerseizoen.  
 
Vijfde 
Het vijfde kan zich voor 99% opmaken van de volgende ronde. Het jonge team verzamelde 7 punten tegen 
LSVV (10-1 winst) , RCL (4-3 winst) en ASC (2-2). ASC kan in papier nog roet in het Woubrugse eten gooien, 
maar moet hun laatste bekerwedstrijd tegen RCL dan wel met heel veel doelpunten verschil winnen. Tien 
doelpunten, om precies te zijn. Deze wedstrijd wordt 20 oktober gespeeld, maar de volgende ronde kan het 
vijfde bijna niet meer ontgaan.  
 
Veteranen 1 
De Veteranen 1 speelde drie spannende wedstrijden, waarbij het helaas maar één keer tot winst kwam. 
PKC’85 werd verslagen met 3-1. De wedstrijden tegen Blauw-Zwart (2-1) en Alphia (3-2) gingen allebei 
helaas nipt verloren. Volgend jaar weer nieuwe bekerkansen voor de Veteranen 1! 
 
Veteranen 2 
De Veteranen 2 hebben nog een bekerwedstrijd te spelen, maar weten dat ze niet meer doorkunnen in de 
beker. Blauw-Zwart was nipt met 3-2 te sterk, terwijl Te Werve met 3-1 te sterk bleek. De wedstrijd tegen 
Melissant werd uiteindelijk niet gespeeld. 
 

 
 



 

Woubrugge zoekt trainer voor 
overige senioren 
Woubrugge is op zoek naar een trainer voor de overige senioren. Specifiek gaat dit om het derde 
en vierde elftal en twee veteranenelftallen. De training wordt op donderdagavond gegeven van 
20.45 uur tot 22.00 uur.  
 
Vind jij het leuk om een grote groep voetballers in de leeftijdscategorie van 20 tot 70 jaar een balletje te 
laten trappen? Dan is dit voor jou het ideale klusje. Enige trainingservaring is natuurlijk wel handig, maar 
geen absolute must. Ben of ken jij iemand die deze taak op zich kan nemen? Stuur dan een mailtje naar 
seniorencommissie@vvwoubrugge.nl. 
Nieuw Woubruggeteam dankt 
Joost Nieuwenburg  
Een nieuw seizoen brengt vanzelfsprekend nieuwigheden met zich mee. Zo ook bij de 
seniorenteams van Woubrugge. De belangrijkste verandering ten opzichte van vorig 
seizoen is dat het derde niet meer onder de selectie valt en dat er een nieuw team bij is 
gekomen: het vijfde.  Dit team bestaat uit veel jonge vrienden. Het team heeft in Joost 
Nieuwenburg en zijn rijschool een sponsor weten te vinden. Joost, bedankt 

  





 

 
 
 
 
Bestuur  
Voorzitter     Hans Boer    06-15017730    voorzitter@vvwoubrugge.nl  
Vicevoorzitter    Vacant     
Scheidsrechterszaken  Vacant    
PR en sponsoring   Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
Secretaris     Ingrid Bakker    06-11327667    secretaris@vvwoubrugge.nl  
Penningmeester    Ralph de Graaf     06-10209219    penningmeester@vvwoubrugge.nl  
Onderhoud terrein en  Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
gebouwen           
Bar en kantine    Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  
Jeugdzaken    Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  
Technische Zaken   
  
Seniorencommissie  

Fred van der Meer   06-27057252     fred@floritec.eu  

Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen   06-11588326    cvanschagen@ziggo.nl  
     
Coördinatie commissie     Peter van der Neut   06-14648435    petervdneut14@ziggo.nl  
Algemeen lid    Matthijs Vermeulen   06-14940957    vermeulm@hotmail.com  
Team bezetting    Alan van Aerde    06-38911150    alanvanaerde@gmail.com  
Algemeen lid     Paul van Velzen    06-52788875    paulvelzen@hotmail.com  
Algemeen lid    Chris Verhoef    06-49254981    verhoefchris@gmail.com  
 
Commissie Jeugd   

  
 

 
 

Voorzitter     Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  
Secretaris, stages en   Tara van Raavens 06-17703304    jeugdvvw@hotmail.com  
veldienstcoördinator  Ineke van Rooijen   06-13026279   
Ledenadministratie   Jacqueline Verkerk 06-14308550    jacqueline.verschuur@zonnet.nl  
Kleedkamer-, veldindeling,  
materiaal en kleding  
  

Erna van der Meer   06-52068124    ernavandermeer@ziggo.nl  

Commissie Zaal   
  

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

Commissie Bar         
Inkoop, coördinatie   Erna van der Meer   06-52068124    ernavandermeer@ziggo.nl  
bardienst          
Bestuurslid    
  

Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Commissie PR en sponsoring  
Bestuurslid en website   Andre Köster  06-53599975     andrekoster@vvwoubrugge.nl 
Commissiesecretaris Trienke Köster      
Commisielid    Erna van der Meer 06-52068124   sponsor@vvwoubrugge.nl  
        
Commissie Onderhoud    

    

Bestuurslid    André Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
Bestuur SBGB en       André Vrolijk    
coördinator onderhoud velden  
Maaien velden    Cees de Blanken                              
Klaarmaken velden   Cor van Dorp  
  
Commissie Financiën        

06-20482220    vrolijk@dds.nl  

Bestuurslid en                   Ralph de Graaf  
penningmeester    

 06-10209219  Ralph_de-graaf@hotmail.com 

Ledenadministratie    Marlene van den Berg  06-26154975    info@vvwoubrugge.nl  
Financiële administratie         Petra Keunen    
  
Commissie Scheidsrechters    

06-10507190    facturen@vvwoubrugge.nl  

Coördinator    Jan Kranenburg    06-12171213    jan.kranenburg@hotmail.com  
Algemeen lid    Frank Dreef    06-20395356    f.dreef@ziggo.nl  
Adviserend lid                Fred van der Weiden  06-11064807    fredvdweiden@gmail.com  
Algemeen lid                Arjan Dijkshoorn   
  
Vertrouwenspersonen    

06-13769056      

      Hans Grandia    06-25306635    hans.grandia@gmail.com  
      José Wilderink    
Contactpersonen  

06-20825899    jose.1953@live.nl  

Supportersver. F-side  Martijn van Luling    06-57880720   fside@live.com  
Oud papier    Klaas Grandia    06-20675781    klaasgrandia@gmail.com  
Oud papier    Bas van Rooijen    06-28530439    bassievanrooyen@hotmail.com  
Klaverjasvereniging   Jan Vos     0172-518624      
Visvereniging    Henk Windhorst    0172-518389    hcwindhorst@casema.nl  
Sporthal Oudendijk   Ruud Gorter    0172-519288      



 

Komen de extra kleedkamers er 
nog een keer?  
Ik snap helemaal als deze vraag een keer gesteld wordt binnen de club. Het is inmiddels 
een langdurig traject geworden en dat had ik van tevoren niet helemaal voor ogen. 
Er zijn toch best wat hobbels onderweg op ons pad gekomen.  

 
Als je aan het begin van het traject 
staat dan maak je een plan, 
waarbij je ook een aantal 
aannames doet. Gaandeweg kom 
je erachter dat enkele van die 
aannames niet kloppen en die 
liggen stuk voor stuk op het 
financiële vlak. 
Tijdens het ontwerp blijkt dat je 
toch een aantal voorzieningen mee 
moet nemen wat je van tevoren 
niet of lager hebt ingeschat. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 
de staalconstructie die nodig is om 
het dak op te vangen of de 
installaties die na uitwerking een 
stuk duurder uitvallen dan begroot 
is. 
Daarnaast blijkt de bedachte 
subsidie niet mogelijk omdat voor 
‘investeringen in stenen’ de diverse 
organisaties geen subsidie 
verstrekken. 
 
De grootste uitdaging zit echter op 
de financierbaarheid van de 

investering die nodig is voor de 
bouw van deze kleedkamers.  
Voor een lening zijn we afhankelijk 
van Stichting Waarborgfonds 
Sport, dat voor een stuk borg staat 
voor de af te sluiten lening bij een 
bank. Zij hebben echter de eis dat 
de investering in 15 jaar 
afgeschreven moet zijn en dat 
betekent dat we een jaarlijks fors 
bedrag opzij moeten zetten om dit 
voor elkaar te krijgen.  
Daarnaast zijn er sinds enkele 
maanden gesprekken gaande met 
gemeente Kaag en Braassem over 
de overdracht van de velden van 
de gemeente naar onze vereniging 
toe. Dit beleid voert de gemeente 
naar alle buitensportverenigingen 
toe, echter bij verenigingen met 
een kunstgrasveld is er een groot 
bedrag gemoeid met de 
vervanging van een kunstgrasveld 
in de (nabije) toekomst.  
 

Dit alles maakt de situatie rondom 
een investering voor de 
kleedkamers extra complex. 
Om hier toch een oplossing in te 
creëren zijn we in gesprek met 
Stichting Waarborgfonds Sport 
(om de afschrijvingstermijn van 15 
jaar versoepeld te krijgen) en de 
gemeente Kaag en Braassem (om 
gezamenlijk te kijken welke 
oplossingen er mogelijk zijn). 
 
Gezamenlijk met diverse 
sponsoractiviteiten die we voor 
ogen hebben en waar een klein 
comité voor is gevormd en een 
nieuwe subsidieregeling van de 
Rijksoverheid die vanaf 1 januari 
2019 gaat gelden, hoop ik in de 
Algemene Ledenvergadering op 20 
november a.s. een positief geluid 
te kunnen brengen rondom de 
realisatie van extra kleedkamers 
voor ons club. Want daar ga ik 
voor! 
 
André Köster. 

 



 

Reserveren bestuurs- of 
commissiekamer 
voor overleg 
Heb je overleg gepland met je commissie of je team en wil je 
gebruik maken van de bestuurs- of commissiekamer? Dat kan 
natuurlijk! In de bestuurskamer ligt een agenda waarin je de kamer 
die je wilt gebruiken kunt reserveren. 
 

 
Agenda ALV 20 november 2018 
Algemene Ledenvergadering d.d. dinsdag 20-11-2018 om 20.00 uur 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en uitgaande stukken 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2018 
4. Bestuursverkiezing 
5. Renovatie en nieuwbouw kleedkamers 
6. Vaststellen jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019 
a. Kascontrolecommissie 
7. Mededeling uit de commissies en het bestuur 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Heeft u vooraf vragen over de agenda(punten)? Stelt u deze per e-mail aan het bestuur via 
secretaris@vvwoubrugge.nl 

 

De scheidsrechterscommissie 
Na een zeer warme en droge zomer is het voetbalseizoen weer van start gegaan. 
De velden zien er ondertussen weer mooi groen gekleurd uit,dit mede door de regenbuien 
van begin September. 
 
De scheidsrechterscommissie hoopt er met z’n allen weer een mooi en sportief seizoen van te maken. 
De scheidsrechterscommissie heeft voor het seizoen 2018-2019 ook weer een aantal doelstellingen op het 
programma staan, zoals : 
 
1 spelregelavond onder 15 jaar verzorgd door eredivisie scheidsrechter Allard Lindhout 
2 een aantal spelbegeleiders voorlichtingsbijeenkomsten 
3 Asistent scheidsrechtersavond indien hier voldoende animo voor is 
4 Verenigings scheidsrechterscursus georganiseerd door de KNVB 
5 Pupillen scheidsrechters cursus bij voldoende aanmeldingen 
6 Infoavond consuls. 
 
Inmiddels is Laurens Cramer die de werkzaamheden van Esther Schouten als scheidsrechterscoordinator 
voor de jeugd van 8 jaar t/m 12 jaar heeft overgenomen al goed ingewerkt. Wij wensen als 



 

scheidsrechterscommissie Laurens veel succes toe en hopen dat hij zijn nieuwe taak met veel plezier kan 
vervullen. 
 
Wel is de scheidsrechterscommissie naarstig op zoek naar scheidsrechterscoordinator als vervanger voor 
Eldert van Luling. Het betreft de aanstelling van scheidsrechters voor de senioren en dames en jo 19 jaar. 
 
Eldert heeft jarenlang er voor gezorgd dat er zaterdags bij elke wedstrijd een deskundige scheidsrechter op 
het veld stond,maar heeft besloten om met deze taak te stoppen. 
Eldert hartelijk bedankt voor je tomeloze inzet al die jaren. 
 
Momenteel wordt deze taak waargenomen door Jan Kranenburg. 
Lijkt het je leuk om iets extra’s voor de vv Woubrugge te gaan doen neem dan kontakt op met Jan 
Kranenburg.tel 06-12171213; mail jan.kranenburg@hotmail.com. 
Om de werkzaamheden goed onder de knie te krijgen,wordt je niet in het diepe gegooid,maar zal je enige 
tijd goede begeleiding krijgen. 

 

 
De scheidsrechters: 
Ook dit seizoen is de rubriek De scheidsrechters weer van de partij! Edwin van der Berg 
fluit het spits af.  
 
Waarom ben je begonnen met 
fluiten? 
Wegens te kort aan 
scheidsrechters en ik vind het ook 
leuk. 
 
Wie is je favoriete 
scheidsrechter? (En waarom?) 
Geen voorkeur 
Bij welke beslissing heb je zelf 
even gejuicht? 
Als het een mooie aanval is 
geweest. 

Welke spelregel zou jij 
veranderen? 
Bij 6 tegen 6 dat de scheids in het 
veld loopt en er meer bij betrokken 
is en meer overzicht heeft o.a 
uitbal aan de andere kant. 
 
Wat is het leukste team om te 
fluiten? 
JO12-1. 
 
Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 

scheidsrechter? (teams en 
stadion) 
Feyenoord –ajax in de kuip. 
 
Wat is de gouden tip voor een 
lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven? 
Plezier hebben in het fluiten en de 
jongens en meiden zoveel mogelijk 
laten voetballen. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Onpersoonlijk 
De Score is eigenlijk niet compleet zonder deze populaire rubriek. Met als eerste Onpersoonlijk dit seizoen: 
voorzitter Hans Boer! 
 
Functie bij de VVW: Voorzitter. 
Geboren: 1964. 
Woonplaats: Woubrugge. 
Broers/ Zussen: Drie broers (Kees, 
Sjaac, Gert-Jan) en een zus (Gré)  
Beste vriendin: Lena Eskes. 
Beste Vriend: Wil niemand te kort 
doen. 
Gehuwd met: We worden het nooit 
eens over de bruiloft, maar trouwen 
doe ik alleen met Lenie (die eigenlijk 
Lena heet. 
Kinderen: zoon Jinne (16 jr / JO17-1) 
en dochter Mika (13 jr / MO15-1) 
Werk: Technisch manager bij het 
Rijksvastgoedbedrijf 
Opleiding: HBO Bouwkunde, 
Academie van Bouwkunst en Kern 
programma Bouw Neerlands Diep 
Hobby’s: Fietsen, met de hond naar 
het strand,  tuinieren, reizen en heel 
veel sport kijken. 
Favoriete Auto: maakt me niet 
zoveel uit. Mijn huidige auto (toyota 
CH-R) rijdt lekker. 
Muziek: jaren '60 en '70  
Hekel aan: Strijken, bed opmaken, de 
was doen. 
Geloof: Respecteer ieders geloof. 
Bewondering voor: Freddy 
Heineken.  
Films: Kijk in het vliegtuig altijd een 
nederlandse film 
Tijdschriften: lees alleen digitaal 
Drank: Campari, goede wijn en koud 
bier. 
Eten: Frikandel speciaal van Shijie 
Vakantie: Samen met Lenie, Jinne en 
Mika lang in het vliegtuig zitten en in 
de bergen fietsen of wandelen. 
Opwindend: Zelfstandige vrouwen. 
Ambities: door werken tot zeventigste 
verjaardag. 
Beste eigenschap: rust.  
Slechtste eigenschap: Humeurig 
opstaan s'ochtends. 
Lijfspreuk: Geniet van elke dag.  
Typisch Woubrugge: Moge en mak 
ann /( te) laat naar bed op donderdag- 
en vrijdagavond.  
Hoogtepunt: Hoop ik nog mee te 
maken bij VVW 

Dieptepunt: Kan ik niets over zeggen, 
ik kijk liever vooruit en voorzie voor vv 
Woubrugge een mooie toekomst 
Wat vind je van VVW  1: 
Vlaggenschip om trots op te zijn en 
heel belangrijk voor de vereniging. 
Wat vind je van Dames voetbal: 
Geweldig en heel belangrijk. De 
vrouwen verdienen meer support voor 
hun bijdrage aan de vereniging en 
voetbal zonder geteut. 
Wie vind je de beste trainer VVW: 
Evert van der Horst 
Verbetering VVW: Verduurzamen 
gebouwen en sportterrein. 
Beste voetballer VVW: Shijie Hu en 
Emiel Bunstma. 
Onderschatte voetballer VVW: 
Martijn van Luling. 
Favoriete club: Ik ben voor 
Feyenoord echter voor mooi voetbal 
kun je mij ook in de Cruyff Arena 
tegen komen. 
Beste voetballer Nederland: Johan 
Cruyff.                                                                                                                                                                                                 
Beste voetballer Buitenland: 
Gareth Bale 
Beste voetballer aller tijden: Messi 
Bondscoach: Michels 
Beste trainer: Jurgen Klopp 
Oranje: supporter / leukste sfeer  
twee uur voor de wedstrijd 
Opstelling oranje: Cillessen, Virgil 
van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de 
Vrij, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, 
Tonny Vilhena, Donny v d Beek, 
Frenkie de Jong, Robin van Persie, 
Memphis Depay. 
Kunstgras: Lekker om op te trainen. 
Andre Vrolijk: Belangrijk voor vv 
Woubrugge. 
Aad v.d Linden: Heeft niet voor niets 
een koninklijke onderscheiding 
ontvangen 
Koos Disseldorp: De beste trainer 
voor Woubrugge 1 
Eldert van Luling: Erelid en 
ambassadeur van de vereniging. 
Barry Buntsma: Gaat het ver 
schoppen als trainer. 
Fred v.d Meer: Onverzettelijk in het 
veld en een steun en toeverlaat op 
technisch vlak aan de bestuurstafel. 

Cor van Dorp: Zonder Cor geen lijnen 
op het veld, stille kracht en 
fantastische man voor de vereniging 
Erna v.d Meer: Zonder Erna kan de 
kantine niet draaien. Ooit komt er een 
standbeeld  voor haar. 
Fred van der Weiden: Zonder Fred 
was ik geen voorzitter geworden.  
Harry van der Weiden: Zonder Harry 
wil ik geen voorzitter zijn. 
Senioren commissie: doet veel werk 
voor alle seniorenteams en verdiend 
van alle leden respect. 
Bestuur: Fijne club mensen waar 
menige voetbalvereniging jaloers op 
kan zijn. 
De donderdagavond: Biertje aan 
tafel, Europacup voetbal en bijna 
zaterdag 
F-side: Zuinig op zijn en allemaal lid 
worden ! 
Score: Na 50 jaar nog steeds een 
blaadje om te lezen ! 
Heb je nog een tip voor de VVW: 
Blijf investeren in de jeugdopleiding !





 

’t Balletje 
In deze 1 jaar jonge rubriek wordt op diverse locaties in den lande de kwaliteit van de 
balletjes gehakt getest. Want wat is een voetbalkantine zonder balletje mayo? Precies, 
geen bal ‘an. 

  
Jaaaaaaaaaaaa, beste lezer, daar zijn we weer, uw favoriete ballenteam! Een nieuw seizoen, dus nieuwe 
ronden, nieuwe balkansen. En we hebben er weer zin in! Heerlijk om iedere keer de Score als excuus te 
kunnen gebruiken, om zo’n bruine vriend super verantwoord te mogen verorberen. We waren dus 
bijzonder verheugd dat de redactie weer een mail stuurde, dat er een nieuwe Score aan zat te komen. 
Een zeer verwarrende mail deze keer, maar goed, op de balreep kon nog een balletje worden getest. Dat 
er totdantoe nog geen bal getest was, kwam overigens met name doordat één uwer ballentesters op de 
zaterdagen niet altijd aanwezig was. De smoes (reden?): iets met wortelzenuwkanaalgaatjebalhandeling. 
Alsof je voor een ballentest je tanden nodig hebt!? 
 
Maar vooruit, met militaire precisie werd een agenda-afspraak ingepland bij de eerste uitwedstrijd in het 
pittoreske Lisse. Een plaatsje bekend van de bloemen, en gelegen in de ballenstreek. De plaatselijke FC 
speelt maar liefst in de derde divisie, en tot vorig jaar zelfs in de tweede divisie. Dat moet dus betekenen 
dat er een hypermodern complex is met allemaal goede faciliteiten. Maar u voelt ‘m bal aankomen, niets 
van dat! Van dug-outs hebben ze daar nog nooit gehoord, in de kleine kleedkamers lijken ze alleen 
rekening te houden met 7-tallen, en daaaaaaaglicht is in de kantine en aangrenzende sporthal ver te 
zoeken. Laten we het maar nosbalgisch noemen. 
 
Na onze wedstrijd omgezet te hebben in een klinkende overwinning, toog uw testteam met gezwinde 
spoed richting de kantine om na een lange zomerstop eindelijk weer eens een balletje te testen. De 
lokale Stef Ekkel probeerde er met zijn zangtalent wat sfeer in te gooien, dus dit moest goedkomen. Maar 
na alle vorige keren vlot aan de beurt te zijn geweest, was het dit keer wat anders, rustââgh. Ok, geen 
probleem geduld is een schone zaak. Gelukkig stond er een mooie dame voor ons in de 2-persoons rij om 
het wachten te verzachten (dat rijmt). 
Toen de bal dan eindelijk kwam, schrok de keukenprins blijkbaar zo van de onaangekondigde ballentest, 
dat het rolluik direct met Mach 7 omlaag ging, en er niets meer besteld kon worden! Zou dit een 
voorbode zijn van de kwaliteit van de bal?! Leest u voorbal verder. 
 
Want beste mensen, het is weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 29 september 2018 
Voetbalclub: FC Lisse 
Terrein: Sportpark Ter Specke, klinkt goed 
Sfeer: het complex met ruim parkeerterrein is mooi gelegen in een bosachtige omgeving. Het wordt wel 
tijd voor vernieuwing van kantine en kleedkamers, en een paar dug-outs mogen zeker niet ontbreken. De 
sfeer was niet onaardig, maar een topper is dit niet. 
Weer buiten: zonnig, graadje of 16, weinig wind. Prima nazomervoetbalweer dus. 
 
En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: dramatisch! Het broodje lijkt zo op een los servetje te zijn gesmeten. Gelukkig lukt het uw 
ervaren testers om het broodje zonder vallen al balancerend op de naastgelegen bar te leggen. Geen 
vorkje erbij; wel konden we 2 patatprikkertjes pakken. Allemachtig wat een slecht begin! 
Het broodje: Prima vers 
Baltechnisch: 
- Grootte: goed 
- Structuur: wel stevig, en het vlees viel vlot uit elkaar, is verder ok 
- Geur: goed 
- Temperatuur: warm 
- Kleur: lichtbruin 
Smaak: Joost vindt de bal niet echt een gehaktsmaak hebben (benieuwd wat dan wel!). Het balletje is 
lichtdroog, maar heeft toch ook wel wat sappigs. Beetje lastig te peilen, maar de smaak is eigenlijk wel 
goed, lekker balletje. Joost vermoedt dat het een fabrieksbal is (Adidas?). 



 

De saus: onze deskundige proeft meteen dat dit Remia is. Er zit genoeg mayo op het balletje, maar het 
is allemaal op een grote klodder aan één kant gegooid. Niet erg handig. Gelukkig is de smaak wel prima. 
Eindcijfer: 6,5 
Na enige discussie over de plus- en minpunten van deze bal rolt er een gemiddelde score uit de bus. Het 
had een half puntje meer kunnen zijn, als de presentatie van broodje, bal en mayo niet zo beroerd was 
geweest. Het balletje smaakt er niet minder door, maar het totaal geeft toch een iets mindere 
smaakbeleving. 
Joost zegt: redelijk in bal-ans 
 
Tussenstand ballentest: 

1. sv Aarlanderveen (‘18) 9 
2. SVC ‘08 (‘17)  8 
3. FC Lisse (‘18)  6,5 
4. vv Moerkapelle (‘18) 6 
5. sv BZC/Zuiderpark (‘17) 5 

 
De ballen! Piet Mourinho 
 

 
 
 

  



 

A-selectie 
Wedstrijdsecretaris   vacant 
Trainer 1e elftal    Koos Disseldorp   06-20535250 
Ass trainer 1e elftal  Barry Buntsma   06-52492412 
Leider 1e elftal   Harry van der Weiden  06-23487569 
     Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal  Edwin van de Berg 
Trainer 2e elftal   Vacant/Fred van der Meer 06-27057252 
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma (dinsdag)  06-30657154 
     Bart Kroes (donderdag)  06-23145996 
Keeperstrainer   Piket 
Scheisdrechterscoörd  Jan Kranenburg   06-12171213 
Sponsor 1e elftal   Nolina Kwekerijen 
     Bahlmann Sport 
Sponsor 2e elftal   Technation 
 
B-selectie 
Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen  06-11588326 
Trainers    Vacant  
Leiders 3e elftal   Alex Schoneveld   06-14985612 
Sponsor    Zorba de Griek 
Leiders 4e elftal   Jeroen Loedeman  06-24976788 
    Mark de Vlaming   06-18174167 
Sponsor    Martien van Rooijen    
     Betonbewerkingsbedrijf  
Leider 5e elftal    Brian Vesseur   06-42844146 
     Berend-Jan Bregman  06-50869766 
Sponsor 5e elftal   Rijschool Nieuwenburg 
Leiders VE1    Walter van der Weiden  06-23457579 
     Peter van der Neut   06-14648435 
Sponsor    Hoekstra Autoservice 
Leiders VE2    Frank Treuren   06-41220873 
     Hans Beck   06-46294750 
Sponsor    Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv 
 
Dames 
Wedstijdsecretaris   vacant 
Trainer/coach   Hein Visser     06-53950607 
     Herman de Groot  06-20642912 
Leidster     Suzanne Michels   06-52654469 
Sponsor    Kinderopvang Snoopie  
 
Zaalvoetbal 
Coördinator    Aad van der Linde  06-10476641 
Sponsor 1   Rudy Jansen Betonboringen 
Sponsor 2    Nolina Kwekerijen  
Sponsor 3    Auto Crew Alphen 
Sponsor 4     Rudy Jansen Betonboringen 
 
Technische Commissie 
Bestuurslid     Fred van der Meer  06-27057252 
Technisch Jeugd-coörd   Joan Meijer   06-50127097 
JO15/JO17/JO19   Kenny van Egmond   06-52492412 
O14/JO13/JO12/JO11   Jeroen Blokhuizen  06-13151694 
O10/JO9/JO8/JO7-ukken  Lex van Vliet    06-37166629 
Vrouwen/MO-15   Hein Visser     06-53950607 

 





 

Notulen ALV 4 december 2017 
 
1. Opening door de voorzitter 

Hans Boer opent de vergadering. Jan Hogeveen, Aad van der Linde, Matthijs van der Doef, Jan Kranenburg en 
Frank Dreef hebben zich afgemeld. Er zijn 26 leden aanwezig. 
 
2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4-12-2017 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Bestuursverkiezing 

Aftredend is Aad van der Linde (Algemeen bestuurslid Jeugd/Zaal). Toetredend zijn Gaby Hulst (Algemeen 
bestuurslid Jeugd) en Ralph de Graaf (Penningmeester). Herkiesbaar zijn André Köster (Algemeen bestuurslid 
terrein, velden en gebouwen), Fred van der Meer (Algemeen bestuurslid technische commissie) en Ingrid Bakker
  (Secretaris). De aanwezige leden stemmen in met de benoemingen. 
 
5. Renovatie en nieuwbouw kleedkamers 

André Köster praat de leden bij en vertelt dat de planning vertraagd is door een aantal financiële uitdagingen. 
Deze liggen in de relatie met de Gemeente Kaag en Braassem, het benodigde budget en eisen aan de aflossing 
van de hypotheek.  
 
In de Gemeente K&B spelen een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de financiën van VVW. Het gaat 
bijv. om de maatschappelijke bijdrage die alle verenigingen moeten leveren, onderhoud van de velden en 
vervanging van de kunstgrasvelden. Er zijn diverse gesprekken met de Gemeente K&B gevoerd, zowel collectief 
met alle buitensportverenigingen als individueel door VVW. Doel van de gesprekken is de grond van het 
sportcomplex en voetbalvelden in eigendom over te dragen van de Gemeente K&B naar sportverenigingen. De 
bijdrage van de Gemeente aan het onderhoud van de velden blijft in principe onveranderd. Dit onderhoudsgeld 
wordt in de huidige situatie ingebracht via de stichting SBGB. Er wordt nader onderzocht of dit na de 
grondoverdracht zo blijft of dat dit via verenigingen loopt. De gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud wordt 
mogelijk omgezet in een vergoeding voor de bijdrage aan de MAG (maatschappelijke agenda). Het is een 
doelstelling om door te gaan met de samenwerking ten behoeve van het onderhoud middels SBGB. Grootste 
discussiepunt met de gemeente is de vervanging/renovatie van het kunstgrasveld. De Gemeente K&B heeft geen 
financiële reservering hiervoor gemaakt. Bij overdracht velden vormt dit een probleem. Er wordt gesproken over 
een regeling waarbij zowel de Gemeente K&B als VVW bijdragen aan de kosten. Deze ontwikkelingen hebben 
invloed op de beschikbare financiën van VVW en mogelijk daarmee ook op de mogelijkheden nieuwe kleedkamers 
te bouwen. 
 
Ten aanzien van de renovatie en de nieuwbouw blijkt dat het budget voor de renovatie van de bestaande 
kleedkamers voldoende is. De bijgestelde begroting voor de nieuwbouw staat op € 250.000,- (i.p.v. €v 200.000,-
). Tegenvallers zijn de staalconstructie en installaties. Er worden gesprekken gevoerd om installaties goedkoper te 
krijgen. Daarnaast is bezuiniging op de dakrand mogelijk. Om eigen inkomsten te organiseren is een 
sponsorgroep bijeengekomen. Er zijn een aantal acties bedacht met het doel € 10.000,- bijeen te brengen voor 
de kleedkamers. 
 
Om een hypotheek van de bank te verkrijgen, stelt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), die garant staat 
voor de lening, als eis dat de investering in 15 jaar afgeschreven wordt. Dit leidt tot hogere jaarlijkse kosten, 
gecombineerd met het reserveren van een bedrag voor renovatie van het kunstgras maakt dat de investering op 
dit moment niet verstandig is. Er wordt ook met de Gemeente K&B hierover gesproken. Naast de Stichting 
Waarborgfonds Sport staat de Gemeente K&B namelijk voor een deel van de lening garant. Er wordt onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden die een nieuwe regeling van het ministerie van VWS waarschijnlijk gaat bieden. 
Daarnaast komt er een aangepaste subsidieregeling voor duurzame investeringen die ook mogelijkheden gaat 
bieden.  
 
De bouwcommissie streeft ernaar om tijdens de ALV van november 2018 meer duidelijkheid te hebben over de 
toekomstige financiële situatie van VVW en indien mogelijk over te gaan tot besluitvorming. 



 

 
Hans van der Neut suggereert een update te geven over de bouwplannen in de Score en op de website, 
daarnaast zijn er een aantal vragen: André Vrolijk vraagt in hoeverre het budget dat beschikbaar was voor 
voorbereidingen al is besteed? André Köster geeft aan dat iets meer dan de helft van het beschikbare budget 
besteed is, maar er nu geen kosten gemaakt worden. Afgesproken wordt dat pas na instemming van de leden 
tijdens een volgende ALV opnieuw kosten gemaakt zullen worden. Mike Prangers vraagt of de garantstelling van 
SWS wel nodig is, 15 jaar is erg kort voor afschrijving van gebouwen. André Köster geeft aan dat de 
garantstelling van SWS nodig is om financiering te krijgen. SWS staat voor 50% van de investering garant, de 
Gemeente K&B moet mee willen werken voor de garantie voor de overige 50%. 
 
6. Contributie 

De jaarlijkse verhoging van de contributie met 2,5% (inflatie) wordt ook komend seizoen doorgevoerd. Tevens 
worden de aanwezige leden gevraagd in te stemmen met een eenmalige verhoging van de contributie met € 2,- 
voor Jeugdspelers spelend in JO10 t/m JO19. Dit i.v.m. kosten die VVW maakt voor het aanmelden teamleiders 
als bondslid die nodig is om toegang tot de wedstrijdapp te hebben. De leden stemmen in met het voorstel. 
André Vrolijk vraagt of overwogen is om naast donateur bijv. tientjeslid te kunnen worden? Dit is overwogen, 
maar is voor komend seizoen niet mogelijk om in te voeren.  
 
7. Voorlopig resultaat 2017-2018 en concept begroting 2018-2019 

Ralph de Graaf geeft een toelichting op de cijfers van het seizoen 2017-2018. Er is een positief resultaat van 
€22.179 euro. Uit de opbrengsten van de grote clubactie zijn jassen voor trainers en leiders aangeschaft. 

In de begroting van komend seizoen wordt aangestuurd op een resultaat van ruim 14.000 euro. Jacqueline 
Verkerk vraagt waarom de seniorencommissie dit jaar weer hetzelfde budget heeft gekregen, terwijl dat al een 
aantal jaren niet uitgegeven wordt. Zij vraagt of er niet een deel van het budget van de seniorencommissie 
overgeheveld kan worden aan de jeugdcommissie. Hans Boer antwoordt dat het budget van de jeugdcommissie 
bepaald is naar aanleiding van een raming van de jeugdvoorzitter en er nu geen aanpassing komt, maar het 
bestuur volgend jaar bij het opstellen van de begroting naar de verdeling zal kijken.   

8. Nieuws uit de commissies en het bestuur 

Bestuur (Hans Boer) 
Het bestuur heeft gewerkt aan de invoering van de AVG. Er is een privacyverklaring waarin staat hoe vv 
Woubrugge omgaat met persoonsgegevens. Deze is gepubliceerd op de website.  
Er is door het bestuur veel gesproken met de Gemeente K&B over de overdracht van grond en velden aan 
verenigingen. Het gaat vooral om het in stand houden en renoveren van veld 3 (kunstgrasveld). Daarnaast heeft 
vv Woubrugge een overzicht gemaakt van activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelen. De Gemeente 
K&B is positief over de hoeveelheid activiteiten die in de kantine van vv Woubrugge georganiseerd worden. Dit 
gaat in de toekomst van belang zijn voor de financiële bijdrage. Tenslotte wil de Gemeente K&B in samenwerking 
met scholen, kinderopvang en verenigingen een Integraal Kind Centrum (IKC) opzetten. De gevolgen hiervan 
voor vv Woubrugge zijn nog niet duidelijk, namens de vereniging volgt Klaas Couperus de gesprekken hierover en 
vertegenwoordigd vv Woubrugge in diverse overleggen. 
 
Technische commissie (Fred van der Meer) 
Joan Meijer is als Technisch Jeugd Coördinator toegevoegd aan de Technische Commissie. Trainers voor jeugd- 
en seniorenteams voor komend seizoen zijn grotendeels bekend. Joyce Bouwens stopt als verzorgster van de 
selectie; een opvolger wordt nog gezocht. Het technisch jeugdplan beschrijft de technische vaardigheden die we 
ieder jeugdlid willen leren. Dit plan wordt in etappes ingevoerd, komend seizoen wordt hiermee een start 
gemaakt. In verband met de invoering van nieuwe spelvorm voor JO10 t/m JO12 wordt op veld drie de belijning 
aangepast.  
 
Seniorencommissie (door Peter van der Neut) 
Indeling van de elftallen voor volgend seizoen is bijna gereed: de selectie zal bestaan uit twee elftallen, het 
huidige tweede elftal wordt het derde elftal, het vierde elftal blijft gehandhaafd. Ook komt er een nieuw elftal, het 
vijfde dat wordt samengesteld uit spelers van het huidige derde met aanvulling van nieuwe leden. Een aantal 
meiden uit MO17 gaat naar de Dames, hierdoor houden we komend jaar een damesteam. Veteranen 1 blijft zoals 
het nu is en Veteranen 2 wordt aangevuld met spelers uit het huidige derde. Fred v.d. Weiden stopt als adviseur 
van de commissie. Peter van der Neut bedankt hem voor zijn inzet.  
 
Jeugdcommissie (door Gaby Hulst) 
Het afgelopen seizoen is vlot verlopen. Er zijn nieuwe winterjassen voor het jeugdkader aangeschaft, JO17-2 is 
kampioen geworden en de jeugdcommissie is blij met de aanstelling van de Technisch Jeugd Coördinator Joan 
Meijer. Komend seizoen gaan JO10-teams ook op kwart veld en 6*6 spelen en de JO11/12 op bijna half veld 



 

spelen 8*8. Teams voor volgend seizoen zijn ingedeeld, invulling leiders/trainers loopt. Er komen de volgende 
teams: JO19, JO17-1/2, JO15-1/2, MO15, JO14, JO13, JO12-1/2/3/4, MO12, JO10-1/2/3/4, JO9-1/2, JO8. Er 
wordt nog een coördinator voor JO10 gezocht 
Tot slot zijn er wijzigingen in de jeugdcommissie: Aad, Miranda en Erna stoppen, Tara van Raavens, Gaby Hulst 
en Jasper Zwarst komen er bij.  
 
Zaalcommissie (door Hans Boer) 
De dames in de zaal zijn kampioen geworden. Het team stopt helaas. We houden voor komend seizoen vier 
teams in de zaal over. 
 
Kaag en Braassemtoernooi (door Eldert van Lüling) 
Vakgarage Straathof sponsort het Kaag en Braassem toernooi en levert een bijdrage van € 500 euro per club en 
heeft daarnaast nog een aantal activiteiten voorzien waarbij als prijs kaartjes voor een buitenlandse 
voetbalwedstrijd gewonnen kunnen worden. Op zondag 26 augustus wordt de finale in Woubrugge gespeeld. 
Voor de heren zijn twee poules, voor de dames is het flink zoeken geweest, maar ook zij doen mee in het 
toernooi.    
 
Sponsorcommissie (door Gerben Schouten) 
Gerben geeft op verzoek van de leden inzage in de sponsorbedragen in natura. Er zijn twee nieuwe shirtsponsors, 
dit zijn HBC Matrassen en Boxsprings (MO11-1) en Floritec (JO9-1). Helaas zijn er ook twee opzeggingen van 
bordsponsors, dit zijn Aannemeningsbedrijf Bruijnes en Intermat. Hans van der Neut vraagt hoe het beleid is ten 
aanzien van het behouden van sponsoren. Gerben geeft aan dat hij een oproep heeft gedaan tijdens de ALV in 
november 2017 omdat de sponsorcommissie hier onvoldoende tijd voor heeft. Gerben geeft aan dat hij blij is dat 
Jeroen van Vliet eindverantwoordelijk wordt voor de sponsorcommissie en zich hier nu voor in gaat zetten. Jeroen 
van Vliet geeft aan dat hij komend seizoen o.a. sponsoren gaat bezoeken. Arie Vrolijk raadt aan een 
sponsorbijeenkomst te organiseren, zodat ook de sponsoren met elkaar in verbinding gebracht worden. Hier 
kunnen ook oud sponsors voor uitgenodigd worden en bedankt worden voor hun inzet. Karen Smit treedt toe om 
de informatievoorziening (PR) via de Website, Facebook, Twitter en ClubTV te verbeteren 
 
Commissie velden en gebouwen (door André Köster) 
Op dit moment is het onderhoud aan de velden 1 en 2 gestart. Hierbij is extra aandacht voor gaten in veld 2 als 
gevolg van pupillenwedstrijden JO8/JO9/JO10 (6x6) en JO10/JO11 (8x8). Het lichthinderonderzoek ter 
voorbereiding op het mogelijk aanleggen van verlichting op veld twee is verricht en gedeeld met omwonenden. 
Daaruit komt naar voren dat er geen lichthinder ondervnden wordt voor de omwonenden. In de kantine is de 
verlichting compleet gereorganiseerd en is alle verlichting vervangen door ledverlichting. In de 
scheidsrechterruimte is een kast geplaatst.  
 
Op de planning voor de zomerperiode staat om de veldverlichting op het Polderflora-veld te repareren, een laag 
hekje langszijde veld 2 te plaatsen, de doelen op veld 3 repareren of vervangen en het hekwerk bij de ingang te 
repareren. Wat betreft het onderhoud aan terrein en gebouwen staat op de planning om komend seizoen de 
pilaren bij de entree van het parkeerterrein te vernieuwen, loopverlichting ter hoogte van sporthal aan te 
brengen, wateroverlast in het toilet kleedkamer 5 op te lossen, een plank te monteren in scheidsrechterruimte 
i.p.v. de tafel en mogelijk een nieuw alarmsysteem voor de kantine aan te leggen. 
 
André Vrolijk vraagt of bij het repareren van de verlichting op het Polderfloraveld ook gekeken wordt naar 
ledverlichting. André Köster neemt het mee. Mike Prangers vraagt hoe het kan dat veld 2 er na de renovatie vorig 
jaar nu zo slecht aan toe is. André Vrolijk erkent de situatie en geeft aan dat het veld vaker bijgevuld zal gaan 
worden. Wel geeft hij aan dat het veld intensief gebruikt wordt. 
Mees van Leersum merkt op dat het boeiboord bij de huidige kleedkamers rot is en mogelijk eerder vervangen 
moet worden als de renovatie van de kleedkamers uitgesteld wordt. André Köster dankt voor de opmerking en 
gaat ernaar kijken. 
 
Barcommissie (door André Köster) 
In de afgelopen weken zijn opmerkingen van buurtbewoners gekomen over (geluids)overlast. Afspraken omtrent 
gebruik en openingstijden van de kantine zijn gemaakt en worden zullen nog breder worden gecommuniceerd. 
Voor komend seizoen worden er vrijwilligers gezocht voor de avonddiensten. 
 
Scheidsrechterscommissie  
Afgelopen seizoen zijn de volgende activiteiten succesvol georganiseerd: instructieavonden voor spelbegeleiders, 
een spelregelavond voor JO17 (o.l.v. Allard Lindthout) en een instructieavond voor assistent scheidsrechters (o.l.v 
Nico de Jong). Daarnaast zijn alle zaterdagen de jeugdscheidsrechters begeleid en is er een laptop voor 
instructiebijeenkomsten aangeschaft. Esther Schouten stopt als coördinator jeugdscheidsrechters en wordt 
opgevolgd door Laurens Cramer. Voor komend seizoen zijn een aantal activiteiten gepland: opleiding 



 

verenigingsscheidsrechter (door KNVB docent), opleiding pupillen scheidsrechter (door KNVB docent ), instructie 
voor spelbegeleiders JO8 (door Frank Dreef) en een informatieavond voor de consuls. 
 
F-side (door Robin Koetsier) 
Er zijn weer een aantal evenementen georganiseerd, waaronder feestavonden met Barry Badpak, de Møk en er 
was natuurlijk het F-Side-toernooi. Het ledenaantal is ongewijzigd. Komend seizoen verlaten Robin Koetsier en 
Danny van Iterson de commissie, Joost Nieuwenburg en Berend Jan Bregman komen erbij. Martijn van Lüling 
wordt voorzitter i.p.v. Robin Koetsier. 
 
Score (door Chris Verhoef) 
Het afgelopen seizoen is de Score van uiterlijk veranderd en had elke editie nieuwe voorkant. Er is geprobeerd 
zelf verhalen te vinden en te maken om meer inhoud in de Score te krijgen.  
Komend seizoen wordt de 50e editie van de Score. Ideeën om uit te pakken zijn welkom. De Scorecommissie wil 
deze editie het liefst volledig in kleur gedrukt hebben en zoekt hiervoor nog een aantal sponsors. Komend seizoen 
komen er vier i.p.v. vijf uitgaves, hierdoor is er meer tijd waardoor er meer mooie verhalen per Score komen en 
in kosten bespaard wordt. Besproken is dat de oplage omlaag kan. 
 
9. Rondvraag 

Hans van der Neut verzoekt de nota’s sponsoren in het vervolg eerder in het seizoen te versturen, omdat het dit 
seizoen pas tegen het einde van het seizoen is gebeurd. Eldert van Lüling meldt dat er aan de poort van het Kaag 
en Braassemtoernooi weer gecollecteerd wordt voor KWF. Arie Vrolijk bedankt het bestuur voor de inzet.  
 
10. Sluiting 

Hans sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

Welkom bij het 
jubileumkatern van de Score! 
 
In deze jaargang vieren wij de 50ste verjaardag van het favoriete clubblad van 
Woubrugge. 50 jaargangen geleden, in 1969, waren Joke van Lienden en Rob Knappers 
begonnen met het schrijven en uitgeven van de allereerste Score. Jaren trekken 
voorbij, het formaat wijzigt en rubrieken vallen weg en worden weer toegevoegd. 49 
jaar later is het clubblad nog steeds door een redactie vertegenwoordigd, en ploft het 
nog steeds op de deurmat. 

 
Ooit begonnen als ’t Krantje van de V.V. Woubrugge, is de titel later veranderd naar de Score. Het 
jubilerende clubblad en de voorgaande redacties eren we in deze editie met een aantal nieuw in het 
leven geroepen rubrieken. Zo hebben de puzzelaars uit de redactie, Berend-Jan Bregman (van de Spar!) 
en Jelle Kliffen, een geweldige Scorepuzzel in elkaar weten te knutselen. Bijna te laat voor de deadline, 
hebben ze er samen nog even hard voor gespard. Ze hadden maar 4 weken de tijd. 

Er gaan geen namen genoemd worden, maar er zijn meer clubleden die weleens aan de late kant 
een artikeltje insturen. Maar laten we vooral niet doen alsof wij nooit een foutje begaan. Zo is er ooit nog 
wel eens een scheidsrechter in de scheidsrechtersrubriek in het zonnetje gezet, maar werd er per abuis 
vergeten de naam van de scheidsrechter boven het stukje te zetten. Dat kan allemaal gebeuren. Het is 
natuurlijk geen Champions League. 

Om niet teveel in oude zaken te vervallen; naast de prachtige Scorepuzzel verderop in ons blad 
hebben wij ter ere van al die jaren Score ook een ouder lid van de club onder een vragenvuur 
onderworpen. Frank Treuren mocht zijn beste Woubrugge-elftal aller tijden samenstellen. Er werd door 
meneer Treuren helaas geen ruimte vrijgemaakt voor een jeugdig talent. Geen voetballers onder de 23 
jaar. In de wandelgangen werden er naar verluid al schuine gezichten getrokken door Gino Rolfes en 
Koen van der Weiden. Over 50 jaar nog een kans heren. 

Daarnaast heeft hoofdredacteur Chris een blik geworpen in de oude doos. De letterlijke oude 
doos met Scores, voorzien door Harry van der Weiden. Jaargang 1 tot en met 49 was vertegenwoordigd. 
Hartelijk dank daar nog voor Harry! Naast veel inspiratie, heeft Chris er ook een artikel uit weten te 
vissen. Uit de tijdsgeest getrokken en als flashback in de Score geplaatst. Hij kon uiteraard zelf ook iets 
leuks schrijven, maar dit was een stuk makkelijker voor CV. 

De Onpersoonlijk is er uiteraard ook weer bij, dit keer met de uitvinder van de Onpersoonlijk: 
Joris van den Broeke. Ten slotte zijn alle gebruikelijke rubrieken ook weer terug. Veel teams hebben 
stukken ingestuurd over hun prestaties, er is sinds deze editie een heuse Woubrugge-competitie en zelfs 
Hans Boer heeft weer een Voorzet der Voorzitter voor ons geschreven. 

Ondertussen kijkt Chris mij zeer indringend aan. Het is vrijdagavond, negen uur. Het bier raakt 
op. De sfeer slaat langzaam maar zeker om. Dit voorwoord gaan we maar eens afronden. Hopelijk 
genieten jullie van deze jubileumeditie. De laatste bedankjes gaan uit naar alle voorgaande 
Scorecommissies, de vereniging voor het beschikbare budget, alle vrijwilligers die stukken insturen, de 
sponsoren, en uiteraard de leden en de trouwe lezers van ons blad. Veel leesgenot! 

 
 
 
 



 

De geschiedenis van de Score   
 
Het is de zomer van 1969. De heer R. Knappers heeft topoverleg in de 
logeerkamer van voorzitter Herman Wijsman. Onderwerp van gesprek? 
Volgens meneer Knappers is het de hoogste tijd dat Voetbal Vereniging 
Woubrugge met zijn tijd meegaat.  
 

En daar hoort natuurlijk een eigen clubblad bij. Maar 
hoe maak je zoiets in Juliana’s naam? Daar heb je in 
ieder geval een hoop papier, een drukmachine en een 
creatieve redactie voor nodig. Dat laatste kon de heer 
Knappers wel voor zorgen. Die andere attributen 
kostten helaas een hoop geld. Met man en macht ging 
meneer Knappers op zoek naar gulle sponsoren voor 
de eerste uitgave van de Score. Dat bleek gelukkig 
een stuk makkelijker dan gedacht en op de 
ledenvergadering van oktober 1969 vertelt meneer 
Knappers vol trots dat alle advertentieplaatsen zijn 
vergeven. Ook de benodigde apparatuur is ingeslagen. 
Aan de slag!  
 
En zo gebeurde het dat in november 1969 het 
allereerste clubblad van de plaatselijke voetbaltrots op 

de deurmat van alle Woubruggenaren viel. Iedereen kreeg de eerste editie van het 
clubblad, met de weinig onthullende naam: VVW – Kontaktorgaan van de V.V. 
Woubrugge genaamd, gratis in de brievenbus. ‘Voor velen onder u is het bedoeld als 
kennismaking met de vereniging en al z’n aktiviteiten en z’n mogelijkheden. Voor een 
aantal ouders van de jongeren onder ons is dit blad gelijktijdig bedoeld als 
oriëntatie’, zegt voorzitter Wijsman daarover in zijn allereerste voorwoord in het 
clubblad. Na dit gratis eerste nummer konden geïnteresseerden zich opgeven als 
abonnee. Kosten: 0,35 fl per nummer. De heer Knappers vormde samen met 
mevrouw Joke van Lienden en later Jane Helmink de redactie van het allereerste 
clubblaadje.  
 
De VVW’er 
Het clubblad van Woubrugge slaat goed aan in Woubrugge. In verschillende 
samenstellingen in de redactie verschijnt het Kontaktorgaan van de V.V. Woubrugge 
(bijna) elke maand. Speciale attentie hier voor mevrouw Lies slingerland, die van 
1971 tot 2001 actief lid van de redactie was. Zo’n 30 jaar dus!  
 
Redactielid zijn was niet altijd een pretje. Vooral het ‘drukken’ was niet de favoriete 
bezigheid van de redactie. Het zogenoemde drukken, rapen en nieten alleen al was 
een tijdrovende bezigheid. En dan houden we het verzamelen en schrijven van kopij 
dus nog buiten beschouwing. In 1978 wordt besloten om de hele bewerking uit 
handen te geven.  
 



 

Deze grote stap vroeg ook om een ‘nieuwe start’. Zo 
werd het clubblad in september 1979 voor de eerste 
keer uitgebracht onder de naam ‘De VVW’er’, ’t 
krantje van Woubrugge’. Meneer Cees Wijhenke is op 
dat moment al nauw betrokken bij het redactieteam 
van het clubblad, een functie die hij bij elkaar twintig 
jaar vervult. En tot op de dag van vandaag levert 
Cees stukjes voor ons mooie clubblad.  
 
 
De Score  
Cees is ook actief redactielid wanneer in het seizoen 
1993-1994 opeens een blaadje met de naam Score op 
de deurmat van voetbalminnend Woubrugge ploft. 
Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft het clubblad 
een hele metamorfose ondergaan. Naast de 
naamsverandering krijgt het voormalige krantje van 
Woubrugge ook een mooie nieuwe voorkant. Deze voorkant werd als gevolg van een 
prijsvraag verzonnen door Marcel Bierenbroodspot en ontwikkeld door Herman 
Wijsman. Laatstgenoemde was symbolisch genoeg ook al betrokken bij de uitgave 
van de allereerste editie van het clubblad.  

 
 
Ruim 24 jaar lang bleef deze karakteristieke 
plaat hét frontstuk van de Score. Tot in het 
seizoen 2016/2017 door de huidige redactie 
werd besloten tot een nieuw jasje. Vanaf dat 
moment wordt er voor elke nieuwe editie van 
het clubblad een nieuwe unieke voorkant 
(digitaal) in elkaar geknutseld, in de hoop dat 
dit minimaal nog eens vijftig jaar gedaan mag 
worden!    
 
  



Uit den ouden doosch  
In deze jubileumrubriek van de Score kan het allereerste stukje uit het clubblad niet ontbreken. Dit 
stukje werd in 1969 geschreven door toenmalig burgemeester van Woubrugge: Jan Catharinus van 
Wageningen. Het clubblad verscheen destijds onder de naam: Kontaktorgaan V.V.W. De laatste wens 
van de burgemeester is in ieder geval uitgekomen! 
 



 

Zo ziet een dag van de score-
redactie eruit 

 

Het is 17:55 uur, vrijdagavond. Chris Verhoef staat 
enthousiast voor de deur van de kantine te wachten. De 
hoofdredacteur van de Score heeft er zin in. Een voor een 
komen de andere redacteuren aangewandeld. Chris opent 
de deur om 17:59 uur, als Mick Evers net voet heeft gezet 
op het terrein van de voetbal. 
Iedereen zoekt een stopcontact voor zijn laptop. Degene die als eerste zichzelf heeft 
geïnstalleerd krijgt ook meteen de taak om een biertje te halen. De redacteuren scrollen 
ondertussen door de enorme lijst ingestuurde stukjes (waarvoor dank!). Steevast staan er 
mailtjes bij van mensen die uit de verzendlijst willen worden verwijderd. “Doen we later 
wel.” 

De eerste stukjes zijn bewerkt en nagekeken. Brian Vesseur kijkt eens op de klok. 18:15 
uur. “Pizzaatje, jongens?” De bestelling wordt verzonden richting Domino’s, terwijl Jelle 
Kliffen nog maar eens een rondje bier haalt.  

Soms arriveert er nog eens jeugdige speler van het eerste, die net zijn debuut heeft 
gemaakt. 2 redacteuren lopen met ‘m naar de bestuurskamer om hem eens even aan de 
tand te voelen. Hoppa, weer een interviewtje erbij. 

Berend-Jan Bregman loopt ondertussen maar eens naar beneden. “Ff d’r eentje op de lip 
leggen.” Er volgen altijd wel 1 of 2 redacteuren voor een sigaretje, maar dat hangt af van 
de goede voornemens die voor die maand zijn gesteld. 

Vanuit de commissiekamer staat er om de minuut wel iemand op om uit het raam te 
turen. “Is die bezorger er al?” Jelle knikt hoofdschuddend. “Volgens de livetracker duurt 
het nog 10 minuten.” 

En dan komt Martijn van Luling binnen. Voor iedereen onaangekondigd, behalve voor 
Chris. Die was het vergeten te vertellen. Martijn neemt even polshoogte van de nieuwtjes 
voor die editie en bedenkt binnen een paar tellen een nieuwe voorkant. 

De bezorger is geweest. Iedereen zit te genieten van zijn pizza, terwijl we ondertussen 
wat stukjes aan elkaar voorlezen. “Moet je luisteren wat er bij deze wedstrijd is gebeurd!” 

Vervolgen eten we de pizza op, zetten we alle ingezonden artikelen op de goede plek en 
drinken we nog een biertje. Weer een geslaagd avondje voor de Score-redactie.   



 

Scoryptogram 
Iets nieuws! Een puzzle of puzzel, geen idee. Veel plezier er mee! 
De antwoorden zullen verschijnen in de volgende uitgave.  

1. Oudst spelende lid. 
2. Huiswijn van de VVW. 
3. In 1990/1991 gestart. 
4. Zoveel jaar is het clubblad in omloop. 
5. Deze letter rijmt op Fred (v/d Weiden red.) 
6. Jaarlijks jeugdig terugkerend fenomeen, iets met lang, wit en winnen. 
7. Sponsor van het 3e 
8. Auteur eerste ingezonden brief uit de tweede score ooit. 
9. Niet op gras. 
10. Vliegende keep. 
11. Langstzittende huidige Score commissielid. 
12. Voorzitter toen de eerste score uitkwam. 
13. Hier stelde het eerste elftal haar laatste promotie tegen veilig. 
14. Vroegere naam van JO15. 
15. Volledige naam van onze grootste concurrent. 
16. Zo heette de score, voordat het de score heette. 
17. Verantwoordelijk voor het omslagontwerp van de vroegere score. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onpersoonlijk met de 
geestelijk vader van de 
onpersoonlijk 
Ditmaal hebben we een wel heel speciale onpersoonlijk. We hebben namelijk de 
grondlegger van deze rubriek weten te strikken. Toentertijd niet zelf bedacht, maar 
goed gejat. De VI had ooit een rubriekje met de naam: Persoonlijk… Toeval? 
Jazeker! 
 
Naam: Joris van den Broeke 
Geboren: in Woubrugge  
Woonplaats: Woubrugge 
Werk: HR Business partner bij Van Dorp (Technisch Dienstverlener) 
Opleiding: HBO Personeel & Arbeid 
Favoriete auto: Mijn good old Renault 
Muziek: Pearl Jam, Foo Fighters 
Hekel aan: Onrecht en oneerlijkheid 
Geloof: Nee 
Bewondering voor: M'n ouders, alle vrijwilligers bij VVW 
Film: Inglorious Bastards 
Tijdschrift: Al tijden geen tijdschrift meer gelezen 
Drank: Bier, wijn 
Beste eigenschap: Goed luisteren, sociaal 
Slechtste eigenschap: Moeilijk nee kunnen zeggen 
Lijfspreuk: Geniet van elke dag 
Typisch Woubrugge: Nog eentje dan… 
Score in één woord: Ongeëvenaard 
Mooiste moment bij de Score: Alle jaren als redacteur en de samenwerking met John van der 
Does, Gerard Jansen, Frans van der Wel, Evert-Jan van der Horst, de verjaardagen van Fred Vermeer 
Dieptepunt bij de Score: Toen mijn ingezonden stuk werd geplaats en om onverklaarbare reden 
was aangepast en gewijzigd (Censuur binnen de redactie) 
Mooiste stukje uit de Score: Onpersoonlijk natuurlijk 
Beste redactielid Score ooit: John van der Does en Gerard Jansen 
Verbetering Score: Meer nieuwe terugkerende rubrieken 
Joris van den Broeke: Dat ben ik! 
Harry van der Weiden: Nog mee gevoetbald in het eerste. Onmisbaar bij Woubrugge. Gouden 
kerel. 
Cees Wijhenke: Bewondering voor zijn inzet en vrijwilligerswerk bij VVW.  
Heb je nog tips voor de redactie? Er mag wel wat meer onzin in staan :) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toen je nog waar kreeg voor je spaargeld 

Toen je nog ouderwets verward raakte van 
een wedstrijd 

Toen schoenen nog konden overtreffen 

Toen er al oog was voor goede sportmaaltijden 

7 geweldige advertenties uit 
oude Scores 
 
‘Vroeger was alles beter’ is een gevleugelde uitspraak. Nou, voor sommige 
advertenties in ons clubblad geldt dit zeker. We hebben zeven prachtige advertenties 
uit 50 jaar voor je verzameld.  
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toen correct nog korrekt gespeld werd en je haar altijd goed zat 

Toen je nog taart kreeg na het voetballen 

 
Toen voetballen nog voor heren was en schoonmaakmiddelen voor dames 
 
  



 

De Woubrugge-competitie  
(is terug van weggeweest!) 
Jaren geleden stond in de Score altijd de Woubrugge-competitie. Alle 
teams deden mee aan een onderlinge strijd om de titel van beste team van 
Woubrugge. Wij vonden het tijd om die competitie weer terug te brengen! 
 
Het is heel simpel. Elk team speelt lekker in zijn competitie en probeert daar natuurlijk zoveel mogelijk 
te winnen. Op het moment van schrijven (vrijdag 12 oktober) heeft het 1e in de competitie 1 keer 
gewonnen en 1 keer verloren. Het 3e wist zijn eerste 2 potjes te winnen. Je raadt het dus al: het 3e 
staat in de Woubrugge-competitie momenteel boven het 1e. Dat kan dus gewoon. 
Maar we hebben er wel een extra regel aan toegevoegd. Omdat niet alle teams evenveel wedstrijden 
spelen, nemen we het gemiddeld aan punten per wedstrijd. JO14-1, het 3e, JO17-1 en JO15-1 hebben 
momenteel 3 punten per wedstrijd (het maximale), het 1e staat op 1. 
 

1. Woubrugge JO14-1 9 punten gem. 3  14-1  3 gespeeld 
2. Woubrugge 3  9 punten gem. 3  19-7  3 gespeeld 
3. Woubrugge JO17-1 9 punten gem. 3  15-5  3 gespeeld 
4. Woubrugge JO15-1 6 punten gem. 3  9-3  2 gespeeld 
5. Woubrugge VE1 6 punten gem. 2  11-7  3 gespeeld 
6. Woubrugge JO12-2 4 punten gem. 2  7-6  2 gespeeld 
7. Woubrugge JO13-1 6 punten gem. 2  9-15  3 gespeeld 
8. Woubrugge 5  3 punten gem. 1,5 9-10  2 gespeeld 
9. Woubrugge JO12-1 4 punt  gem. 1,33 15-12  3 gespeeld 
10. Woubrugge MO15-1 3 punten gem. 1  14-7  3 gespeeld 
11. Woubrugge VR1 3 punten gem. 1  12-8  3 gespeeld 
12. Woubrugge VE2 3 punten gem. 1  6-15  3 gespeeld 
13. Woubrugge 1  3 punten gem. 1  2-13  3 gespeeld 
14. Woubrugge JO12-3 2 punt  gem. 0,67 6-8  3 gespeeld 
15. Woubrugge JO19-1 1 punt  gem. 0,5 2-7  2 gespeeld 
16. Woubrugge 2  0 punten gem. 0  5-11  3 gespeeld 
17. Woubrugge 4  0 punten gem. 0  2-11  2 gespeeld 
18. Woubrugge JO12-5M 0 punten gem. 0  2-11  3 gespeeld 
19. Woubrugge JO15-2 0 punten gem. 0  3-15  2 gespeeld 
20. Woubrugge JO17-2 0 punten gem. 0  4-17  3 gespeeld 
21. Woubrugge JO12-4 0 punten gem. 0  3-29  2 gespeeld 

Dit artikel is geschreven op 12 oktober. De uitslagen zijn dus bijgewerkt t/m 12 oktober. In de 
volgende Score krijgen jullie weer een update van de stand in de Woubrugge-competitie.  

 
 
 
 



 

Woubrugge XI aller tijden 
van Frank Treuren: ‘Ik ga 
mezelf er alleen niet 
inzetten.’ 
Om 50 jaar Score te vieren interviewen wij in deze rubriek oudere Woubrugge-
coryfeeën. We vragen ze kort naar hun herinneringen aan de Score, maar vooral 
naar hun droomelftal. Al die jaren Woubrugge-geschiedenis met al die voetballers, 
maar welke basiself zou jij willen opstellen? Welke voetballers waren op hun top het 
best op hun positie? Met als debutant: Frank Treuren. 
 
In Frank Treuren vinden wij de oudste nog actieve 
voetballer van VVW. Voetballend voor VE2 zie je 
hem nog op de velden, maar in het verleden was 
hij onder meer voor het eerste elftal actief. Maar 
liefst 10 jaar speelde hij voor de wit-groen-witte 
hoofdmacht, vanaf zijn twintigste tot zijn dertigste. 
Daarna schoof hij terug naar het tweede elftal, om 
na een aantal jaar terecht te komen in het tweede 
veteranenelftal van de club. Nu, 74, kijkt hij in het 
kader van 50 jaar Score terug op de geschiedenis 
van Woubrugge. 
 
Frank begon in 1955 met voetballen, op elfjarige 
leeftijd. Altijd bij dezelfde vereniging gebleven, 
zonder een tussentijdse stop. Of ja, op een enkele 
keer na: ‘Ik ben 1 keer een periode een maand of 
wat geschorst geweest (…) een te harde tackle’. 
Vanuit de junioren schoof hij op zijn 19e naar het 
tweede, waarna hij een jaar later aansloot bij het 
eerste. Als linkshalf, en later laatste man, was 
Frank regelmatig basisklant. Verder is hij een tijd 
werkzaam geweest als jeugdtrainer voor de club. 
Eind jaren zestig kwam de eerste Score uit. Aan de 
allereerste Score herinnert hij zich niet heel veel: 
‘Daar kan ik weinig over zeggen, ik weet wel dat het altijd gelijk lezen was. Het is altijd een leuk blad 
geweest, tot op heden nog, en het is top wat al die redacties al die jaren gepresteerd hebben. Ik zit 
ook bij de tennis, en daar is alles digitaal. Dat vind ik minder, ik heb liever een blaadje op de mat. (…) 
Bij andere verenigingen waren het in het verleden stenciltjes, met een nietje erin. Bij ons is het wel 
altijd een blad geweest. Dat vind ik mooi.’  
 
Toen Frank naar de formatie van de opstelling werd gevraagd, was hij stellig: ‘Ik ben een 4-3-3-
mannetje. Bij VE2 doen wij nu 4-4-2, maar dan heb je geen stootkracht voorin, vind ik. Ik ben 
voorstander van drie mensen voorin. En een laatste man, iets erachter.’ Over de invulling van zijn 
opstelling moest hij iets langer nadenken.  



 

Twee plekken wist hij heel snel in te vullen: Dennis de Blanken op goal, en Arie Vrolijk als laatste, 
vrije man: ‘Dennis was een goede keeper. Tegenwoordig staat hij ook weleens in het veld geloof ik. 
Hij begon in de jeugd als spits, tot hij omgeschoold werd tot keeper. Dat is hem goed bevallen. 
Dennis heb ik ook ooit als jeugdspeler in het team gehad. In die tijd is hij begonnen met keepen. Arie 
Vrolijk is die oude man die nog altijd bij de ledenvergaderingen zit. Bij hem ben ik begonnen ooit. Hij 
liep in zijn laatste jaren, toen ik bij het eerste kwam. Hij was een hele goede laatste man. Arie had 
veel inzicht. Een goede opbouwer.’ 
 
Als linksbuiten werd ook redelijk rap Jilles Los ingevuld. ‘Dat is een hele oude, misschien heb je daar 
nog nooit van gehoord. Jilles Los was een linksbuiten. Hij had een kaashandel daar aan de Van 
Hemessenkade, daar heeft hij altijd gewoond. Hij was een hele goede linksbuiten. Echt een keihard 
schot had hij. Pegels.’ 
 
In de spits wordt Leo van de Wetering geposteerd. ‘Dat is de vader van Leonardo, die ken je 
misschien wel. Leo was een echte doordouwer, een goede spits. Veel aanspeelbaar, en hij kon een 
bal vasthouden.’’ Ondertussen komt de vrouw van Frank, Marie Treuren-Meeuwenberg de 
woonkamer ingewandeld. ‘Misschien Mees van Leersum?’ stelt ze voor, ‘dan heb ik het over onze 
jonge tijd. Dat is wel een tijd geleden.’ 
 
Na even peinzen, schrijft Frank nog een naam op. ‘Ik zet Joris erin. Van de Hoorn. Die staat normaal 
links, maar nu kan hij ook rechts. Die vond ik altijd heel goed. Heel veel snelheid. Die moet je diep 
sturen.’ Op rechtsback wordt ook iemand van de nieuwere generatie ingevuld, Martijn van Luling: 
‘Martijn is een harde werker.’ 
 
Hij verontschuldigt zich ondertussen: ‘Het worden er wel een beetje uit mijn tijd, hoor.’ Dat maakt 
uiteraard niets uit. Ondertussen worden Henk Kijk in de Vegte en Dirk Schuilenburg neergepend. 
‘Henk Kijk in de Vegte is ook uit mijn tijd. Daar stond ik vaak samen mee centraal achterin. Hij had 
ook veel inzicht. Dirk Schuilenburg stond back altijd. Dirk was een harde werker op links. Ik ga mezelf 
er alleen niet inzetten.’  
 
Op het middenveld wordt als eerste Harry van der Weiden ingevuld. ‘Harry kan keihard werken op 
het middenveld.’ En maar buffelen, zo kennen we hem. Naast de teamleider van het eerste neemt 
Dave Wijsman plaats op het middenveld. ‘Dave Wijsman vond ik altijd een goeie, hij was echt de 
goede voetballer. Hij verdeelde de passes over het veld.’ Ten slotte wordt daarnaast Hans van Dijk 
ingevuld. ‘Hans was ook wel een behendige voetballer.’  
 
Tot slot levert dat de onderstaande, prachtige opstelling op. Generatieoverbruggend, geplukt uit 
eerste elftallen die in totaal 70 jaar overbruggen. ‘Dat was wel eventjes wroeten hoor.’  

 
 
                                               De 4-3-3 van Frank Treuren: 

  Dennis de Blanken   
     
  Arie Vrolijk   

Martijn van Luling  Henk Kijk in de Vegte  Dirk Schuilenburg 
     
 Hans van Dijk Dave Wijsman Harry v.d. Weiden  
     

Joris v.d. Hoorn  Leo v.d. Wetering  Jilles Los 
 

 



 

‘Schiet dan eerder, lummel’ 
 December, 1969. Jaargang 1, nummer 2  
Elke uitgave van de nieuwe Score proberen we een mooi stuk uit oude clubbladen te 
laten lezen. In de eerste uitgave een ingezonden stuk uit de tweede uitgave in 
december 1969. Een speler van het eerste elftal stoort zich mateloos aan het publiek 
in Woubrugge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het volgende clubblad (jaargang 1, nummer 3) reageert een van de supporters op 
het ingezonden stuk van de speler uit het eerste elftal. Die vindt dat de kritiek 
terecht is, en heeft ook wel een idee waarom de prestaties van het vlaggenschip een 
beetje tegenvallen dit jaar.  
  





 

 

Mag ik mij even 
voorstellen? 
Graag wil ik mij als nieuwe voorzitter van de 
jeugdcommissie voorstellen. Eind vorig seizoen kwam de 
toenmalige jeugdvoorzitter, Aad van der Linde, naar mij 
toe om te vragen of ik iets voor de club zou willen doen. 
Mijn zoon zit sinds 2013 bij de vereniging. Ik was tot 
vorig seizoen altijd leider geweest van zijn teams F5, F1 
en JO9-1. Het antwoord was dan ook “ja hoor dat wil ik 
wel”. Niet wetende wat er op mij af kwam. Maar goed als 
je ja zegt, dan ook afmaken waaraan je bent begonnen.  
 
Al snel bleek dat Aad en zijn 
vrouw Miranda wel erg veel 
taken binnen de 
jeugdcommissie hadden. Deze 
taken moesten na hun vertrek 
uit de jeugdcommissie door 
meerdere mensen gedaan 
worden. Gelukkig zijn een 
aantal mensen binnen de club 
bereid gevonden om op een of 
andere manier te helpen. Dit is 
hard nodig, want een club kan 
niet bestaan zonder 
vrijwilligers. Dit was dus de 
eerste kennismaking met de 
problematiek van vv 
Woubrugge. Om als voorbeeld 
te geven, bij enkele teams 
wordt er vanuit de vereniging 
voor een trainer of coach 
gezorgd, maar de meeste 
teams zijn afhankelijk van 
vaders of moeders die hun vrije 
tijd beschikbaar willen stellen 
om een jeugdteam elke 
zaterdag te laten voetballen. 
Die zien dat er voor het team 
van hun dochter of zoon geen 
trainer of coach beschikbaar is 
en besluiten om dit zelf op te 
pakken. Dit is cruciaal voor een 
vereniging. Daarnaast zijn er 
nog tal van zaken waar je niet 
aan denkt, wanneer je 
zaterdagochtend bij de 
voetbalclub aankomt. Op welk 
veld spelen ze? Wie is de 

scheidsrechter? Staan de 
doelen al klaar op het veld? Pfff 
wat een geregel, eerst maar 
een kopje koffie halen in de 
kantine! Dit is maar een kleine 
greep van taken die 
enthousiaste ouders, of 
anderen die een warm hart 
hebben voor het 
verenigingsleven, uitvoeren. Ik 
ben als kersverse 
jeugdvoorzitter blij met al deze 
enthousiaste mensen.  

 
Even voorstellen, wie is de 
jeugdvoorzitter vanaf dit 
seizoen?  
Mijn naam is Gaby Hulst, 48 jaar 
en ik woon in Alphen aan den 
Rijn. 
ik ben getrouwd en heb een 
dochter van 10 en een zoon van 
9 jaar oud, beiden lid van de 
voetbalvereniging Woubrugge. 
Ik ben werkzaam bij de 
Inspectie Leefomgeving en 
Transport als Inspecteur 
Gevaarlijke Stoffen rail- en 
wegvervoer. Mijn hobby’s zijn 
onder andere voetbal kijken. 
Dat doe ik het liefst in de Johan 
Cruijff Arena. Verder maak ik 
muziek, EDM (Electronic Dance 
Music), op de computer.  

 
 

Colofon 
JeugdScore is een onderdeel 
van Score en is de officiële 
jeugdrubriek van de V.V. 
Woubrugge. 
 
Aanmelden nieuwe jeugdleden 
Via het contact formulier op de 
website. www.vvwoubrugge.nl 
 
Contributie jeugd (waarbij 
wordt uitgegaan van 
geboortejaar)  
O19 en 017  € 118,00  
O15, O13, O11   € 106,00  
O9    € 88,00  
Ukken   € 60,00 
 
Sponsors jeugdteams  
JO19-1. Dirk Kinkel 
Jachtschilders 
JO17-1. De Keyer Zekerheid 
JO17-2. Roosemalen Afbouw 
JO15-1. Westmaas Interieur 
JO15-2. Spar Bregman  
JO14-1 Lek Sloopwerken 
JO13-1. Loek van Vliet 
Keurslagerij 
JO12-1. Dickies  
JO12-2. Dura Vermeer 
JO9-2. La Pura Vida 
 
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  
Afgelastingen worden 
aangegeven op de 
www.vvwoubrugge.nl website.  
 
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 
Mocht u dit voortaan willen 
regelen, geef dit dan door bij de 
Jeugdcommissie. 
Afgelastingen 
 

JEUGDSCORE 



 

Wat zijn mijn taken als 
Jeugdvoorzitter? 
- Budgetteren en beheren 
uitgaven t.b.v. 
jeugdactiviteiten; 
- Nieuwe vrijwilligers zoeken 
om het jeugdvoetbal mogelijk 
te maken bij vvW; 
- Ook wel eens vergaderen, 
zoals het voorzitten van 
overleggen met de 
Jeugdcommissie, 
bestuursvergaderingen als 
bestuurslid, ALV; 
- Verder veel overleggen met 
diverse commissies en 
vrijwilligers voor de lopende 
zaken ten behoeve van het 
jeugdvoetbal, zoals met de 
leeftijds- en 
wedstrijdcoördinator(en) en de 
technische commissie/technisch 
jeugdcoördinator; 
- En natuurlijk wat hand en 
span diensten verlenen op de 
wedstrijddagen, zoals het 
verplaatsen van de doelen, 
zodat na de pupillen ook de 
elftallen aan hun wedstrijd 
kunnen beginnen. 

 
Waarom ben ik bij de 
jeugdcommissie gekomen? 
Ik wil graag iets voor de club 
doen zolang mijn kinderen lid 
zijn van deze vereniging en het 
is bovendien een mooie 
gelegenheid om de club beter 
te leren kennen.  

 
Wat is mijn doel als 
jeugdvoorzitter? 
Sinds dit seizoen zijn best veel 
nieuwe mensen als vrijwilliger 
bij de club gekomen en dat is 
voor iedereen wennen. Zeker 
bij de jeugdafdeling. Wij 
moeten allemaal ons plek zien 
te vinden. Het doel van de 
vereniging is om iedereen met 
veel enthousiasme zijn of haar 
taak te laten uitvoeren. Ik hoop 
dat ik daar een steentje aan bij 
kan dragen. Dit door waar 
nodig mensen met elkaar in 
contact te brengen, zodat wij 
met elkaar een vereniging 
vormen waar we trots op 
kunnen zijn. 

 

Ook de andere leden van de 
jeugdcommissie zullen zich 
gaan voorstellen in deze en de 
volgende nummers het lijfblad 
van vv Woubrugge. In deze 
Score licht Tara toe wat zij aan 
vrijwilligerstaken doet bij vvW 
en dat is niet alleen voor de 
jeugdcommissie

 

  





 

MO15 legt de lat hoog 
Het seizoen voor de MO15 kwam laat op gang. Geen oefenwedstrijden en de eerste 
bekerwedstrijd werd afgelast. Maar het elftal heeft zin in het nieuwe seizoen en wil daarin 
hoge ogen gaan gooien. Met een hoge trainingsopkomst en 12 enthousiaste meiden zal 
dat zeker gaan lukken. Maar daarmee benoemen we ook de achilleshiel van de MO15, 
twaalf speelsters voor een heel seizoen is misschien wel erg weinig. 
 
Een aantal speelsters speelt dit 
seizoen op een voor hen nieuwe 
positie. Daarnaast nieuwe trainers 
en een nieuwe teammanager. Het 
team moet daar natuurlijk nog wel 
even aan wennen, maar de eerste 
schermutselingen zijn hoopgevend. 
Of zoals aanvoerster Amy het 
verwoordde: “ik vind het nu al 
leuk”. 
De eerste bekerwedstrijd werd 
gespeeld tegen het Woerdens VEP 
MO15-1 eindigde in een gelijk spel. 
Beide teams hadden volop kansen 
om de wedstrijd te winnen. Na de 
wedstrijd mocht Woubrugge toch 
de handjes dicht knijpen en was 
het aan keepster Noëlla te danken 
dat de tegenstander uit Woerden 
niet met de drie punten aan de 
haal ging. Met twee fantastische 
reddingen hield ze de ploeg in de 
laatste minuut op de been. 
Een week later volgde de 
uitwedstrijd in en tegen 

Oudewater. Winst was genoeg 
voor de volgende bekerronde. 
Maar opnieuw bleef de ploeg 
steken op 1-1, maar had meer 
verdiend. Een pegel van Hannah 
werd door de keepster van de 
thuisploeg uit de kruising 
geranseld. Na de wedstrijd kon 
doelstelling 1, de beker winnen, de 
prullenbak in. Wel werden voor de 
wedstrijd de nieuwe trainingsjasjes 
in gebruik genomen. 
De eerste competitiewedstrijd 
werd gespeeld in Zoeterwoude 
tegen SJZ. Binnen mum van tijd 
keken de dames tegen een 2-0 
achterstand aan. Rianne bracht 
Woubrugge terug in de wedstrijd 
door een fraaie pass doeltreffend 
af te ronden. Direct na rust 
vergrootte SJZ de marge weer 
naar 2 en moest Woubrugge in de 
achtervolging. Amy bracht de 
spanning terug maar verder dan 3-
2 kwamen onze meiden niet. Wel 

een negatieve hoofdrol voor de 
scheidsrechter in deze wedstrijd 
die met vreemde beslissingen en 
handelingen het SJZ wel erg 
makkelijk maakte om de winst te 
pakken. Natuurlijk moeten we in 
de eerste plaats naar ons zelf 
kijken want de wijze waarop 
Woubrugge aan de wedstrijd 
begon bleek achteraf bepalend 
voor het resultaat. 
De volgende wedstrijd was op 
Bateweg Noord tegen FC Lisse. 
Woubrugge liet er geen gras over 
groeien en spoelde de kater van 
de week er voor weg met een 13-0 
overwinning. Later bleek het 12-0 
te zijn omdat de scheidsrechter 
was vergeten een streepje te 
zetten. De zege had nog veel 
ruimer uit kunnen pakken als alle 
kansen waren benut. 
Meiden, veel succes dit seizoen! 

 
 
 
 
 
 



 

JO14-1: Verwachtingen zijn 
hooggespannen! 
Negen punten uit drie wedstrijden, een doelsaldo van 14 voor en 1 tegen en dat alles in 
de sterke tweede klasse. Dat is het resultaat van Woubrugge JO-14 tot nu toe! 
Voor de derde keer in deze competitie pakte JO-14 de volle winst. Ditmaal was Graaf 
Willem / Vac de tegenstander. Een ploeg die de eerste twee wedstrijden, net als 
Woubrugge, ruim had gewonnen.  

Woubrugge moest dus aan de bak 
en deed dat vanaf de eerste 
minuut. Al na 120 seconden had 
Pieter kunnen scoren uit een prima 
voorzet van Boris, maar de inzet 
van de hardwerkende spits ging 
net naast. Ook Bradley kreeg een 
goede kans om de score te 
openen, maar ook hij schoot 
naast. 
 
De tegenstander, die zijn thuisveld 
op de grens van Den Haag en 
Wassenaar heeft, kwam er niet 
aan te pas en werd prima op eigen 
helft vastgezet. Vreemd was wel 
dat de keeper van Graaf Willem 
pas na een kwartier zijn 
opwachting maakte. De veldspeler 
die tot dan toe het doel verdedigde 
kon op de bank gaan zitten. 
 

Na 20 minuten was het toch raak 
voor de thuisploeg. Een steekpass 
van Noah werd door Bradley op de 
juiste waarde ingeschat en de 
linkerspits rondde, alleen voor de 
keeper, bekwaam af. 
 
Nog voor de pauze verdubbelde 
Woubrugge de voorsprong. Het 
was Pieter die in tweede instantie 
de bal tegen de touwen knalde. 
 
De tweede rondgang liet hetzelfde 
beeld zien. Een aanvallend 
Woubrugge en een verdedigende 
tegenpartij die er sporadisch 
uitkwam. Al in de tweede minuut 
na de pauze scoorde Pieter de 3-0 
uit een uitstekende voorzet van 
Thom,  die trouwens toch goed op 
dreef was en vaak aan de basis 
van een aanval stond. 

 
Bij deze 3-0 tussenstand zorgde 
Jauke voor een hoogtepunt door 
een inzet van een van de 
aanvallers fantastisch uit zijn doel 
te halen. Iedereen telde het schot 
al, maar met een katachtige 
reactie pakte de sluitpost zelfs nog 
klemvast de bal. Geweldig om zo’n 
redding te zien! Vijf minuten voor 
tijd scoorde Bradley zijn tweede 
goal, maar 90 procent van dit 
doelpunt kwam op naam van Tess 
die door de verdediging slalomde 
en Bradley de bal op een 
presenteerblaadje gaf. 
 
Weer een leuke wedstrijd en de 
verwachtingen zijn hoog 
gespannen! 

 

Jeugdcommissie; even 
voorstellen…. de secretaris 
Ik ben Tara van Raavens, 23 jaar oud en woon in Alphen a/d Rijn samen met mijn vriend. 
Ik heb tot vorig jaar altijd in Woubrugge gewoond en wie weet kom ik ooit nog weer 
terug! Sinds twee jaar ben ik werkzaam bij Junis Kinderopvang in Alphen a/d Rijn, ik werk 
daar op een kinderdagverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar.  

 
Sinds 2015 zit ik op voetbal bij de 
Dames. Mijn vriendinnen deden dit 
al en wekelijks was ik langs de lijn 
te zien om de meiden aan te 
moedigen. Ik deed hele andere 
sporten en had totaal geen 
‘balgevoel’. Na lang overwegen 
heb ik de keuze gemaakt om op 
voetbal te gaan. Ik heb in de 

afgelopen jaren veel geleerd, 
zowel van de meiden als van de 
trainers/coach. Toen ik in 2015 op 
voetbal ging, ben ik ook al snel 
beland in het vrijwilligers wereldje. 
Een vriendin van mij stond wel 
eens achter de bar en vroeg aan 
mij of ik dat samen met haar wilde 
doen. Dat leek me wel leuk! Stukje 

bij beetje werd het steeds meer. 
Door bepaalde omstandigheden is 
ons gevraagd of wij beiden ook in 
de keuken wilden staan, één keer 
in de zoveel tijd.  En ook dat zijn 
we gaan doen! Na ongeveer 1,5 
jaar leek het me leuk om nog iets 
voor de club te doen en dat is de 
F-side commissie geworden; 



 

feestjes organiseren samen met 
andere gezellige feestmakers. Eind 
vorig seizoen werd er gevraagd of 
één van ons binnen het dames 
team niet interesse had in een rol 
binnen de Jeugdcommissie. 
Daarvoor heb ik wat informatie 
aangevraagd, zoals wat houdt het 
in en wat wordt er van me 
verwacht? Vervolgens heb ik er 
lang over nagedacht, nog wat 
gesprekken gehad en ervoor 
gekozen om in de jeugdcommissie 
te gaan. Het leek mij namelijk erg 
leuk om nu eens contacten bij de 

jeugd op te bouwen. Bij de 
senioren ken ik veel mensen en 
veel mensen kennen mij, maar in 
de jeugd zijn veel mensen en 
kinderen mij totaal onbekend.  
Sinds dit seizoen vervul ik dus de 
rol van secretaris binnen de 
jeugdcommissie. Bij mij komt alle 
mail gericht aan de 
jeugdcommissie binnen. Ik zorg 
ook ervoor dat de vergaderingen 
voorbereid zijn en dat na elke 
vergadering overzichtelijke notulen 
opgemaakt en rondgestuurd 
worden. 

Zo aan het begin van het seizoen 
is het een beetje zoeken, zeker als 
je net gestart bent. Hoe gaat het 
in zijn werk? Met wie je de 
contacten hebt en wat verwachten 
ouders/kinderen/trainers en 
coaches van je? Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat we er met 
elkaar een mooi seizoen van gaan 
maken! Ik hoop een ieder van 
jullie vast een keer tegen te komen 
binnen onze mooie vereniging en 
spreek me gerust aan. Tot snel! 

 
JO13 schreeuwt Sparta 
Rotterdam naar overwinning 
De JO-13 van Woubrugge heeft profclub Sparta Rotterdam een enorme dienst bewezen. 
Het jeugdteam zorgde er met hun aanmoedigingen namelijk persoonlijk voor dat Sparta 
een 0-2 achterstand tegen FC Dordrecht om wist te buigen tot een 3-2 overwinning. 

 
Het was een soort van teamuitje 
voor de JO-13. De jonge talenten 
kregen een wedstrijd in de Keuken 
Kampioen Divisie voorgeschoteld. 
Trainer Chris had het team al 
kennis laten maken met het 
clublied van Sparta. Alles voor een 
goede afloop. 
Helaas kwam deze boodschap niet 
aan bij de Spartanen en stonden 
ze binnen mum van tijd met 2-0 
achter. Dit was voor de JO-13 het 

moment om de kelen te schrapen 
en volledig achter de ploeg te gaan 
staan. 
En dat lukte perfect. Nog voor rust 
scoorde Sparta de 2-1. Daarna 
wisten publiekslievelingen Lars 
veldwijk en Royston Drenthe de 
score helemaal om te buigen. 
Uiteindelijk ging Sparta er met 3 
punten en een hoop nieuwe 
enthousiaste nieuwe Sparta-fans 
vandoor.  

Namens de begeleiding willen we 
Jelle Hoekstra heel erg bedanken 
voor de sponsoring van het lekkere 
drankje in de rust. En ook Martijn 
voor de begeleiding! 
 
Wil je meer stukjes lezen van de 
JO13? Ga dan naar de site voor 
door de spelers zelf geschreven 
wedstrijdverslagen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De avonturen van de JO10-2  
In onderstaand stuk wordt u bijgepraat over de avonturen van JO10-2! 
 
De eerste bekerwedstijd van de 
JO-10-2 heeft geresulteerd in een 
waar doelpuntenfestijn. Bij DOSR 
in Roelofarendsveen werd het 
maar liefst 2-17. Uiteraard kunnen 
we dan spreken van een niet 
gelijkwaardige tegenstander echter 
verdienen de mannen van 
Woubrugge en, niet te vergeten 
ook die van DOSR, toch een 
compliment. Ondanks de steeds 
groter wordende achterstand 
trachten zijn toch elke keer de 
duels aan te gaan om zodoende 
nog een doelpuntje mee te kunnen 
pikken. En mede dankzij de vorige 
jaar ingezette kleinere 
veldafmetingen is ze dat ook twee 
keer gelukt.  
 
De JO10-2 is samengesteld met 
spelers die vorig jaar in de JO9-1 
en de JO9-2 actief waren. Het 
team bestaat uit zeven spelers en 
kennen elkaar al wel want er is 
vorig jaar op de vrijdagen samen 
getraind. Mede dankzij een week 
eerder gespeelde oefenwedstijd 
tegen RCL (1-6 winst) was te zien 
dat de mannen elkaar al goed 
konden vinden. Door middel van 
mooie combinaties met ook fraaie 
goals kon zo de monsterscore op 
het zonovergoten (kunstgras) veld 
worden neergezet.  
 
Volgende week spelen we om 
10.00uur thuis tegen ROAC JO10-1 
de tweede van de in totaal drie 
bekerwedstrijden. Waarschijnlijk 
en hopelijk zal het dan meer gelijk 
opgaan.  
 
 
Woubrugge JO10-2 bekert 
door en wint 1e 
competitiewedstrijd    
 
De seizoensopening van de JO10-2 
blijft maar goed verlopen. Na de 
volle winst in de drie 
bekerwedstrijden werd afgelopen 

zaterdag (22 sept.) ook de eerste 
competitiewedstrijd met een winst 
afgesloten.  
Ditmaal was RCL JO10-3 de 
tegenstander. De “roodwitten” uit 
Leiderdorp boden meer tegenstand 
dan de jongens eerder waren 
tegengekomen in de met ruimte 
cijfers gewonnen 
bekerwedstrijden. En dat is maar 
goed ook want een mooi potje 
voetbal speel je tenslotte tegen 
een gelijkwaardige tegenstander.  
 
De spelers van RCL zaten allemaal 
fel op de bal en schuwde de duels 
ook niet waardoor het voor de 
spelers even wennen was en ze al 
gauw in de gaten hadden dat er 
een tandje bij moest. Dit werd 
meer dan goed opgepakt en al 
snel kwamen dan ook de eerste 
kansen. Na eerst een paar keer te 
zijn gestuit door de goed spelende 
(vaste) keeper van RCL kwam dan 
toch de terechte 1-0. Het was Stijn 
die na een mooie schijnbeweging 
zichzelf kon vrijspelen en beheerst 
kon binnenschieten. Kort daarna 
was het Donald die de 2-0 op het 
scorebord zette.  
 
De altijd trouw aanwezige ouders 
dachten, evenals de spelers, dat 
het weer vanzelf zou gaan echter 
dachten de spelers van RCL daar 
toch even anders over. Met een 
schot van afstand konden zij 
keeper Rico verassen waardoor de 
aansluitingstreffer een feit was. 
Korte daarna werd het 2-2 en zelfs 
ook nog 2-3 voor RCL. Wat een 
comeback en dat zelfs nog voor 
het rustsignaal. Hierna pakte 
Woubrugge de draad weer op en 
het was Jasper die, na een mooie 
voortrek van Viktor, 3-3 maakte. 
Nu was het Woubrugge weer met 
het meeste balbezit en zo werd er 
door wederom Jasper 4-3 gemaakt 
en konden we al snel daarna aan 
de limonade.  

 
Na enkele tactische tips van de 
leider Albert en onder toeziend ook 
van trainer Evert werd er 
begonnen aan de tweede helft. 
RCL wilde het er niet bij laten 
zitten en deden hun uiterste best 
om de gelijkmaker te maken. Dat 
lukte echter niet want door goed 
keeperswerk van Viktor en 
verdedigend werk van Tristan 
werd dat voorkomen. Daarbij ging 
het spel ook steeds meer over een 
weer en was er dan uiteindelijk de 
meer dan terechte 5-3. Rico schoot 
met zijn linker been hard binnen 
en zo was het verzet van RCL 
gebroken. Met nog een paar 
hachelijke situaties voor het doel 
van RCL met net geen doelpunt 
voor Jens bleef de stand op 5-3 
staan en was het de goed fluitende 
spelbegeleider die affloot.  
 
Samengevat een leuke en 
spannende wedstrijd waarbij de 
teller op 5 overwinningen op rij is 
komen te staan. Zaterdag (29 
sept) wacht de altijd beladen 
derby uit tegen Alphia JO10-1. 
Omdat ook zij alles hebben 
gewonnen en Jasper, Viktor en 
Stijn tegen twee klasgenootjes 
spelen kan worden gesteld dat het 
een wedstrijd is waar veel op het 
spel staat.  
 
Wij houden u op de hoogte!  
 
Woubrugge JO10-2 speelt 
goed maar redt het net niet in 
topper tegen Alphia JO10-1 
 
Afgelopen zaterdag 29 september 
stond voor de mannen van de 
JO10-2 de topper, en tevens 
streekderby, tegen Alphia JO10-1 
op het programma. Na een prima 
eerste helft met goed voetbal en 
mooie doelpunten konden de 
mannen de winst helaas niet mee 
naar Woubrugge nemen. Na een 



 

ruststand van 2-5 werd er helaas, 
en iets geflatteerd, met 8-5 
verloren. De mannen waren na 
afloop dan ook zeer teleurgesteld 
en dat was ook wel te begrijpen. 
Hoe kon dit toch gebeuren? Tja 
jongens dat is ook voetbal is 
draagt bij aan jullie ervaring in 
jullie nog hopelijk langdurige 
voetbalcarrière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toppers JO17-2 zoeken coach 
voor de zaterdag. 
 
Onze jongens van de JO17-2 hebben het goed voor elkaar; een trainer die hun de 
fijne kneepjes van het voetballen bijbrengen, ouders die willen vlaggen, ervoor 
zorgen dat de jongens vervoerd worden bij uitwedstrijden, de warming up doen en in 
gewassen wedstrijdkleding aan de wedstrijd beginnen.

Maar er ontbreekt iets…. Op zaterdag is trainer 
Cees vaak niet beschikbaar om ook als coach 
langs de lijn te staan. Er zijn voldoende ouders 
die de jongens willen begeleiden, maar die 
hebben niet altijd de beschikking over 
voldoende voetbalervaring om ervoor te 
zorgen dat de JO17-2 alles uit de kast kunnen 
halen voor een topwedstrijd. Daarom zou de 
JO17-2 graag een (ex)-voetballer bij hun 
wedstrijden aanwezig willen hebben om hun 

van tips en tricks te voorzien. Wie is bereid om 
de JO17-2 op zaterdag, vaak in de middag, te 
coachen? Je krijgt hiervoor een groep 
enthousiaste spelers terug, die graag een 
mooie pot voetbal op de mat willen 
neerleggen. Heb je belangstelling? Geef dit 
door aan de jeugdcommissie; 
jeugdvvw@hotmail.com. Zij zullen contact met 
je opnemen over de mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na de wedstijd nog even op de foto met daarop; 
Donald, Viktor, Stijn, Tristan, Jens en Jasper. Rico 
staat er niet bij. Hij werd halverwege de wedstijd 
helaas niet lekker en is naar huis gegaan.   





 

Jeugd Onpersoonlijk 
Een oude rubriek in een oud jasje. De jeugd onpersoonlijk heeft zijn weg terug 
weten te vinden. 
 
Algemeen: 
Naam: Timo van der Meer 
Woonplaats: Woubrugge 
Team: JO10-1 
Positie: Rechts Back  
Verkering: Geen verkering, op niemand verliefd. Maar andersom wel, ik moet ze van me af slaan, 
vooral de jongere meisjes. 
 
Favorieten: 
Voetbalclub: Ajax 
Muziek: Ed Sheeran 
Eten: Patat 
Drinken: 7-Up, hebben we altijd in huis en het moet op. 
Tv-programma: Speel alleen maar Fortnite op de TV. 
Man: Matthijs de Ligt 
Vrouw: Mama 
 
Wat vind je van? 
Enzo Knol: Wel leuk, maar ze schreeuwen zoveel.. 
Fortnite: Heel leuk, kan eindelijk mensen doodschieten, haha geintje. Ook wel leuk met vrienden. 
Nederlands elftal: Slecht 
Trainer: Dat is mijn vader. Schreeuwt te veel, wel goed hoor.  
Papa: Hij maakt heel veel grappen, ik plas soms in mijn broek. Soms een beetje streng. 
Mama: Je moet wel een beetje goed doen wat ze zegt anders wordt ze ‘pissed’. 
School: Saai, veel te makkelijk.  
 
Kies uit 
Fifa of Fortnite: Fortnite. 
DisneyXD of Nickelodeon: DisneyXD, Nickelodeon is kinderachtig.  
AC Milan of Internazionale: Internazionale, AC Milan is niks. Zelf een shirtje van Inter dusja.  
Messi of Ronaldo: Messi, heel erg goed in de kleine ruimtes, Ronaldo schiet veel te snel. 
Pannenkoeken of Patat: Patat! 
 
Overige 
Beste voetballer VVW: Die ene Chinees hoe heet ie? Shijie Hu… 
Slechtste voetballer VVW: Kijk ik meer naar de JO-8 of JO-7, maar die zijn ook wel wat jonger. 
Bewondering voor: Als iemand van een dak afspringt en dan precies voor een randje in het water 
valt. Heb ik wel eens een filmpje van gezien, dat vind ik erg eng. 
Dieptepunt: Ik werd een keer geschopt terwijl ik er al langs was, dat deed wel pijn.. 
Hoogtepunt: De eerste wedstrijd van de F5 gewonnen met 14-4, tegen oranje met zwarte shirtjes. 
Niet gescoord maar was wel leuk. 
Opstelling van het Nederlands elftal: Sowieso 4-3-3, Matthijs de Ligt erin, Depay links voor. 
Kluivert rechts voor, Spits: Huntelaar. Middenveld. Euuhm. Donny van de Beek. Frenkie de Jong. Ook 
Ziyech, die speelt voor Marokko, maar dat gaan wij regelen Timo. Viergever ook nog er bij. Ik kijk 
vooral naar Ajax spelers hoor. Doe Veltman er maar in. Ohja een keeper.. Onana. Voetbalt lekker in 
de eredivisie dus gaan we bellen. Alleen nog een rechtsback. Er wordt heel lang nagedacht. Tagliafico. 
Timo weet dat dit een Argentijn is voor alle duidelijkheid.  
 
Timo, hartstikke bedankt! We hebben genoten!  
 



 

Van JO9-4 naar JO10-4: ruim 
een seizoen Progressie en 
Plezier. 
Seizoen 2017-2018 was mijn eerste jaar als coach van een jeugdige voetbalploeg. 
Terugkijkend is het een bijzonder seizoen geworden. Nu, 2 maanden voetballend als 
JO10-4 in een nieuw seizoen en  aangevuld met nieuwe leden, is het tijd voor een 
introductie van dit jeugdteam van VVW. 

 
“Papa en mama, ik wil graag op 
voetbal!”, aldus mijn zoon Jordi in juni 
2017. Hier keken we van op… Jaren 
lang probeerde ik Jordi – als vader die 
vroeger bij ARC voetbalde – aan het 
voetballen te krijgen, maar daar had 
hij zelden zin in. Judo beoefende hij al 
3 jaar – en inmiddels ruim 4 jaar. Een 
sport leek ons wel voldoende, maar 
oké, ook op voetbal dus. Mijn vrouw 
adviseerde VVW, vanwege meerdere 
redenen: dichtbij, compact, gezellig én 
een aantal (school)vriendjes uit de 
buurt voetbalden er ook. Nadat Jordi 
een wedstrijd bij JO9-3 gevoetbald 
had, besloot VVW een extra team op 
te richten, namelijk JO9-4. Er waren 
namelijk voldoende nieuwe 
aanmeldingen om een nieuw team te 
vormen. Al snel stond Joris van den 
Broeke aan de deur om een van ons te 
betrekken bij het wel en wee van dit 
‘elftal’. Na enige overweging en 
ondanks het gebrek aan tijd, besloot ik 
het coaching op mij te nemen. Hans 
Boer en zijn zoon Jinne gingen de 
trainingen verzorgen en Jaco van den 
Oever, vader van teamlid Ruben en op 
een paar huizen na mijn buurman, 
assisteerde het coaching. Na een 
aantal weken trainen kon voor dit 
nieuwe team de competitie beginnen. 
De meeste teamleden hadden nog 
weinig of zelfs nog nooit gevoetbald. 
Niet bij een vereniging, maar ook 
nauwelijks op straat! Er stond ons een 
uitdaging te wachten… 
 
Na slechts een paar trainingen begon 
ergens in oktober het seizoen. Er werd 
af en toe een wedstrijd gewonnen, 
mede door invallers vanuit het 

toenmalige JO9-2 en JO9-1. Verliezen 
kwam vaker voor. Er was gewoon te 
weinig techniek, spelinzicht en 
ervaring binnen het team. Niet 
getreurd, er werd goed getraind en er 
was absoluut progressie te bespeuren. 
Ieder teamlid had een eigen verhaal. 
Fayez bijvoorbeeld, kwam uit Syrië. 
Gevlucht met zijn familie uit een 
actueel oorlogsgebied. ‘Je kunt een 
kind wel uit de oorlog halen, maar hoe 
haal je de oorlog uit een kind’. Dat is 
al vele jaren de treffende oneliner van 
Stichting Warchild. Op het veld waren 
wij getuige van de positieve 
veranderingen in de persoonlijkheid 
van Fayez.  De verwarring van binnen 
maakte geleidelijk plaats voor goede 
omgangsvormen en de liefde voor het 
voetbal. (Met name Hans heeft zich 
hier actief voor ingezet, ook buiten het 
veld.) Wonderlijk ook, hoe sommige 
jongens 7 maanden een bijrol 
speelden op het veld en dan ineens de 
geest te pakken hadden! Zo zie je 
maar, elk kind heeft zijn eigen route 
en  zijn eigen tempo. Halverwege het 
seizoen was er dus een duidelijke 
verandering waarneembaar. Het team, 
Jaco en ik voelden trots toen er ineens 
ruime overwinningen werden behaald. 
Zelfs een 2e plek tijdens het uit-
toernooi in Nieuwkoop! Het bijzondere 
seizoen 17-18 konden we voldaan 
afsluiten. 
 
Inmiddels heet dit team JO10-4 en zijn 
we een wedstrijd of 7 gevorderd in het 
nieuwe seizoen. 
We hebben nieuwe leden mogen 
verwelkomen zoals Nigel en Floris. 
Beide hebben weinig voetbalervaring, 

maar vinden hun weg en positie op 
geleidelijke wijze. Ruben heeft zich op 
eigen verzoek in het huidige JO9-1 
laten plaatsen, dus mijn trouwe 
assistent Jaco ben ik kwijt. Nog een 
verandering: vorig seizoen moest ik 
letterlijk vrijwilligers aanwijzen om 
überhaupt een keeper te hebben. Dit 
seizoen verloopt heel anders. Ineens 
blijken Niels en Jop het betere 
keepwerk in zich te hebben. Prachtig! 
Ze volgen beide de keeperstraining bij 
VVW en ze doen het voortreffelijk, 
compleet in een professionele 
uitrusting. Ondanks onze uitstekende 
keepers werden de eerste 3 
wedstrijden verloren, de 4e werd een 
gelijkspel en de 5e werd verloren. Maar 
de vorm komt weer terug en o.l.v. een 
gastcoach – Harry, de vader van Niels 
– werd  de 6e wedstrijd gewonnen. De 
trainingen zijn inmiddels wat 
aangescherpt, het tempo ligt hoger en 
Harry heeft een van de twee 
wekelijkse trainingen overgenomen 
van Hans. De omgangsvormen, 
teamgeest en het respect voor de 
tegenstander worden geleidelijk naar 
een hoger plan getild. Want wat ik de 
spelers met regelmaat graag help 
herinneren: als je speelt bij VVW, ben 
je ook een ambassadeur van VVW. We 
zijn benieuwd hoe de teamleden en 
het voetbal van JO10-4 zich dit seizoen 
gaan ontwikkelen. JO10-4; Progressie 
en Plezier met HOOFDLETTERS. Wordt 
vervolgd… 
 
Joop Nijholt – coach JO10-4 

 
 

 






