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2018 verliep rustig en we hebben 
het jaar passend afgesloten. Onder 

andere met een zeer geslaagde 
Boutmiddag en Boutavond. In jaren 

was het niet meer zo druk en 

gezellig. Fijn voor iedereen die erbij 
was en voor de vrijwilligers, die in 

de weken voorafgaand en op de 
dag zelf, drukdoende zijn geweest 

met het organiseren. Natuurlijk was 

er op de laatste zaterdag van het 
jaar een Oliebollentoernooi met 

meer dan 100 jeugdspelers. Op 20 
december ontvingen we reeds het 

bericht dat het kunstgrasveld de 

keuring van NOC-NSF heeft 
doorstaan en het daardoor voldoet 

aan de reglementen van de KNVB. 
Dat betekent dat we de komende 

twee jaar door kunnen met trainen 
en wedstrijden op het 

kunstgrasveld. Daardoor stapte ik 

op 22 december met een glimlach 
achter het stuur voor een weekje 

skiën in de Oostenrijkse sneeuw. 
Met de skilift aangekomen op de 

top van de  Hohe Salve in Skiwelt 

am Wilder Kaiser ging mijn 
smartphone en stond de 

Alarmcentrale in het display. Dan 
schrik je even..... kijkt nog eens 

goed wat er staat. Ja echt: 
ALARMCENTRALE. In je hoofd 

bereidt je jezelf voor, slikt, neemt 

op en denkt: kom maar op met die 
boodschap.... Het bleek een check 

uit Nederland, een melding door de 
alarmcentrale na het afgaan van de 

nieuwe beveiligingsinstallatie in de 

voetbalkantine. Inmiddels heeft 
iedereen een persoonlijke code en 

de beambte van het 
beveiligingsbedrijf in de 

alarmcentrale melde mij dat het 

alarm afging op vrijdagmiddag. Om 
gelijk daaropvolgend te mompelen 

dat er al iemand bezig was met 
afmelden. Loos alarm, André Köster 

bleek de inbreker te zijn. Hij stelde 

voor om de verbinding snel te 
verbreken, dit terwijl ik even bij 

moest komen omdat mijn kinderen 
zich ergens op de skipiste 

bevonden en ik ingedachte de 

hulpdienstheli al voorbij zag 
vliegen. Maar de glimlach keerde 

snel terug bij de gedachte aan de 
opmars van het 1e elftal in de 

competitie bij de Heren. Dit bleef 

niet onopgemerkt in de regio en 
veel lokale media spraken reeds 

hun waardering uit voor de runner 
up. Een stimulans voor de 

vereniging en wat zou het mooi zijn 
deze lijn in 2019 door te trekken.  

2019 wordt sowieso een jaar met 

mooie uitdagingen. We hebben een 
aardig lijstje met wensen en 

verbeterpunten en dat gaan we 
niet met één vingerknip realiseren. 

Zo willen we eigenaar worden van 

de grond en de velden van het 
sportcomplex, dat nu nog van de 

gemeente is. Hierover zijn we al 
enkele jaren in gesprek en het past 

in de hedendaagse politiek om 
maatschappelijk vastgoed zoveel 

mogelijk te laten beheren door de 

gebruikers hiervan. In dit geval de 
voetballers, VVW vrijwilligers en 

andere gebruikers van het 
sportcomplex en de kantine. Naar 

verwachting wordt in 2019 het 

besluit (al dan niet overdragen door 
de gemeente aan vv Woubrugge) 

genomen. Dit doen wij in 
samenspraak met de andere 

voetbalverenigingen in Kaag en 

SCORE 

Voorzet van de voorzitter 
Een gezond en sportief 2019 - Allereerst dank aan de 
supportersvereniging voor het organiseren van de nieuwjaarsreceptie op 
5 januari en natuurlijk aan de barvrijwilligers die zich op de eerste 
zaterdag van 2019 van hun beste kant lieten zien. In het bijzonder dank 
aan Jan Hogeveen die rondom de jaarwisseling een week lang zijn bus 
voor de deur parkeerde en gezorgd heeft voor een refreshbeurt van de 
tafels en stoelen in de kantine. 

 
 
 



 

Braassem. Met de reeks aan 

sociaal- en maatschappelijke 
activiteiten (die rondom het voetbal 

worden georganiseerd) als 

tegenprestatie komen we 
tegelijkertijd ook tot afspraken met 

de gemeente over 
randvoorwaarden voor het kunnen 

financieren van maatschappelijk. 
Dit geeft mogelijkheden om de 

verouderde kleedkamers te 

renoveren en de plannen voor de 
bouw van extra kleedkamers nieuw 

leven in te blazen. Daarmee zijn we 
er nog niet want v.v. Woubrugge 

we willen ook graag stappen zetten 

om de gebouwen en het terrein te 
verduurzamen.  

Ook op sportief vlak willen we 
graag vooruit. Makkelijk gezegd, 

terwijl er in werkelijkheid veel bij 
komt kijken om dit ook echt voor 

elkaar te krijgen. In het beginsel 

zijn we gebaat bij continuïteit. Dit is 

nodig om de reeds opgedane 
kennis vast te houden en scherper 

te krijgen hoe we kunnen 

verbeteren met betrekking tot 
technische, communicatieve en 

sociaal maatschappelijke aspecten. 
De technische- en jeugdcommissie 

hebben daarom, reeds vooruit 
lopend op komend seizoen, een 

afspraak gemaakt met Joan Meijer 

zodat hij ook volgend seizoen de 
taak van technisch 

jeugdcoördinator (TJC) voor zijn 
rekening neemt. Bij de senioren 

(Heren) heeft Koos Disseldorp te 

kennen gegeven bezig te zijn aan 
zijn laatste seizoen. Barry Buntsma 

neemt zijn taak over en is komend 
seizoen de nieuwe hoofdtrainer van 

v.v. Woubrugge. Aan de verdere 
invulling van de trainersstaf wordt 

nog gewerkt. We zijn in ieder geval 

nog opzoek naar een trainer/ster 

voor het Vrouwenteam, een 
keeperstrainer en een trainer voor 

het 2e elftal bij de Heren. 

Er is zeker nog meer nodig. 
Belangrijk is dat we het samen 

doen en dat iedereen betrokken 
kan zijn ! Weet dat het bestuur ten 

allen tijde haar best zal doen voor 
de vereniging, de leden en 

vrijwilligers. Ik en het bestuur 

wensen alle spelers, vrijwilligers en 
andere betrokkenen bij onze mooie 

vereniging een sportief en 
voorspoedig 2019 toe, waarin we 

met zoveel mogelijk mensen de 

schouders onder de vereniging 
zetten en op sportief en 

organisatorisch vlak een aantal van 
onze ambities gaan realiseren. 
 

Met een vriendelijke sportgroet, 

Hans Boer  

 
Prestaties van de Nolinaboys  
Het nieuwe jaar belooft een mooi en spannend jaar te worden voor de Nolinaboys. De ploeg 
van scheidend hoofdtrainer Koos Disseldorp en zijn assistent – volgend jaar hoofdtrainer – 
Barry Buntsma beleefde een mooie eerste seizoenshelft die werd afgesloten met een knappe 3e 
plek. Maar wie hier na de eerste vijf wedstrijden een tientje op in had gezet, hoefde heel 2019 
niet meer te werken.  
 
Na het eerste kwintet wedstrijd 
vond Woubrugge zichzelf namelijk 

terug op de voorlaatste plaats met 

drie punten. De seizoensouverture 
werd nog wel gewoon in en tegen 

Zevenhoven (2-1), maar de vier 
daaropvolgende potten tegen 

Oegstgeest (0-8), Aarlanderveen 
(0-4), Alphense Boys (2-4) en SJC 

(1-0) gingen allemaal verloren. 

Alles wees erop dat het een lastig 
en moeizaam seizoen zou gaan 

worden voor de groen-wit-hemden.  
 

Ook in de zesde 

competitiewedstrijd, thuis tegen 
Meerburg, leek het er lang op dat 

Woubrugge niet zou winnen. De 
klok tikte langzaam richting de 90e 

minuut en de brilstand stond nog 
steeds op het scorebord. Beide 

ploegen leken zich al te verzoenen 

met een puntje, totdat daar Leon 
Hoogenboom op aangeven van Bas 

Gorter de enige treffer van de 

wedstrijd tegen de touwen wist te 
schieten. Achteraf bleek dit de 

ommekeer van het seizoen.  

 
Want door de overwinning op 

Meerburg zag je het vertrouwen 
van de ploeg met de week groeien. 

Achtereenvolgens Roodenburg (3-
0) en Koudekerk (4-1) moesten 

eraan geloven. Langzaam maar 

zeker, week na week, zag je 
Woubrugge klimmen op de 

ranglijst. In de knotsgekke vierde 
klasse A kan iedereen van iedereen 

winnen. Een overwinning kan het 

verschil betekenen tussen plaats 
vijf of elf op de ranglijst. In die 

wetenschap voelen negen punten 
uit drie wedstrijden natuurlijk 

fabuleus.  
 

 Zo vond Woubrugge zich na acht 

gespeelde wedstrijden terug op een 
zesde plaats. Precies in de 

middenmoot, niet te ver weg van 

zowel hoger- als lager geklasseerde 
ploegen. Als de ploeg echt wat 

wilde bereiken in deze competitie 

brak nu een belangrijke periode 
aan: de start van een nieuwe 

periode. Periode één werd glansrijk 
gewonnen door Aarlanderveen, de 

enige ploeg in de competitie die 
wel al zijn wedstrijden weet te 

winnen. Gezien de minieme 

krachtsverschillen tussen de rest 
van de ploegen is periode twee 

eigenlijk een prooi voor iedereen. 
Zo ook voor Woubrugge.  

 

De eerste wedstrijd van die periode 
was thuis tegen LSVV, een club die 

na de degradatie uit de derde 
klasse ook maar al te graag mee 

wil doen om die felbegeerde 
periodetitel. Maar Woubrugge bleek 

het gretigst en stuurde de Leidse 

studenten met 5-2 terug naar de 
collegebanken. Een week later 

stond de wedstrijd tegen die 



 

andere Leidse studentenclub op het 

programma. Wilde Woubrugge iets 
bereiken in de tweede periode, 

moest de pot tegen hekkensluiter 

Football Factory sowieso gewonnen 
worden. De Nolinaboys slaagden, 

zij het met wat moeite, voor deze 
test: 5-2.  

 
Twee gespeeld, zes punten. Goed 

begin, maar als de volgende 

wedstrijd tegen Hazerswoudse 
Boys verloren zou worden, was de 

ploeg terug bij af. Na een 0-0 
ruststand volgde een doldwaze 

tweede helft met zeven 

doelpunten. Na een 1-0 
achterstand nam Woubrugge een 

3-1 voorsprong, maar zag deze in 

de laatste tien minuten verdampen. 
Een hele late goal van Thomas 

Osthoff zorgde er toch voor dat de 
belangrijke drie punten in 

Woubrugge bleven.  
 

Zo stond er nog één wedstrijd voor 

de winterstop op het programma, 
uit tegen Kickers. In een koud en 

guur Leimuiden wist Woubrugge de 
winning streak, die ondertussen al 

zes wedstrijden duurde, voor te 

zetten: 2-1. Four down, five to go 
in de jacht naar de tweede 

periodetitel. Een goed begin is het 

halve werk, maar een goed begin is 
maar de helft. Woubrugge moet via 

achtereenvolgens Floreant, 
Roodenburg, Koudekerk, 

Zevenhoven en Oegstgeest een 
plekje in de nacompetitie veilig 

stellen. Komt dat dus allen weer 

zien, dan maken we er met elkaar 
een schitterend 2019 van!

Alles over Herbstmeister Woubrugge 3 
Het relatief nieuw gevormde vvW3 heeft zich in de zomer transferperiode van 2018 druk 
gemaakt. Oude vedettes van Woubrugge zijn ertoe bewogen zich bij dit sterrenensemble aan te 
sluiten. Zo werd Woubrugge 3 in één klap een team met bijzonder veel kwaliteit en 
gezelligheid. Wat zijn dan de doelstellingen voor het seizoen ’18-’19? Hierin was aanvoerder 
Alex erg duidelijk: de dubbel!  

Deze doelstelling werd met 
gemengde gevoelens ontvangen 

tijdens de eerste teambespreking 
van het seizoen. Toch ging vvW3 

voortvarend van start. In de 

poulefase van de beker werd er 2 
keer gewonnen en 1 keer 

gelijkgespeeld, door in de beker 
dus. In de competitie waren er 

overwinningen op Gouda en ARC, 

een goede start. Maar toen kwam 
de pot tegen angstgegner Alphia. 

Capo Alex was al de hele ochtend 
nerveus, Alphia zou wel eens de 

concurrent kunnen worden. In een 
zinderende pot was Thom Buntsma 

op schot en wist ook Lama op 

voortreffelijke wijze het doel te 

vinden. Een 3-6 overwinning was 
het gevolg. Feeststemming in de 

kleedkamer na afloop. In het 
verdere verloop van de competitie 

werden de overwinningen aan 

elkaar geregen. Halverwege het 
seizoen is vvW 3 Herbstmeister met 

slechts één gelijkspel (een 2-2 thuis 
tegen de jonge honden van 

Nieuwkoop) uit 10 wedstrijden. Het 

team van hoofdsponsor Zorba, 
welke de boys vlak voor de koude 

maanden nog in prachtige 
trainingspakken hees, is op koers 

voor de titel. Ook de beker was 
natuurlijk een doelstelling. Hierin 

werd na de groepsfase gewonnen 

van TAVV 5 (in een bijzonder 

spannende pot) en Wilhelmus 2  
(op penalty’s). Ook na de 

winterstop is er dus nog 
bekervoetbal voor de helden van 

vvW3. Op zaterdag 19 januari wordt 

de strijd om de beker hervat in een 
uitwedstrijd tegen DOSR 3. Een 

goed begin van het seizoen dus, 
maar de woorden van Alex waren 

duidelijk: “Qua resultaten ben ik 

tevreden, maar met de kwaliteit die 
dit team in zich heeft mag het 

voetbal nog wel iets beter.” 
De Zorba-boys kunnen niet wachten 

op de tweede seizoenshelft. Wij 
zien u graag een keer langs de lijn 

tijdens onze route naar het 

gewenste kampioenschap. 



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.J.M van Luling (2018), C. Van Dorp 

(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) 
 





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. 
Na grote successen in de bekerpoule kon het geluk van de Technation-boys niet op. The sky is the limit en er werd in 
de start van de competitie flink naast de schoenen gelopen. De trainingsopkomst was daarbij ook nog eens laag, het 
aantal blessuregevallen was hoog. Er moest wat gebeuren. En plots was er sprake van een nieuwe wind door het 
elftal. Aad van der Linde had besloten het roer stevig in zijn greep te nemen. En met hem kwamen er ook een aantal 
nieuwe jongens bij: Noah Huliselan, Riccardo Fanunza en Marvin Kamping kwamen onder de hoede van de nieuwe 
leider. Zouden de resultaten beter worden naar de winterstop toe? Ja! Na 5 verliespartijen aan het begin van de 
competitie, werd er plots viermaal in de competitie en eenmaal in de beker op rij gewonnen. Toch sloot 2018 nog in 
mineur af, door tweemaal in de competitie en eenmaal in de beker te verliezen. Het bekeravontuur werd in de laatste 
wedstrijd van het jaar beëindigd.

17-11-18 
VVW 2-RCL 7: 4-2 
Na de vijfde verliespartij moest het 
tij toch echt eens gekeerd worden. 
Onder leiding van Aad van der 
Linde lukte het om eindelijk weer 
eens drie punten te veroveren. En 
waar anders dan op het heerlijke 
Veld 1 op Sportpark Bateweg 
Noord.  
De 1-0 werd uiteindelijk snel 

gemaakt door Leon Hogenboom, 
van het eerste geleend voor deze 
wedstrijd. Niet veel later kwamen 
we zelfs op 2-0, via Bob van der 
Linde. Toch ging niet alles in de 
eerste helft van een leien dakje, 
daar er voor rust nog 2-1 gescoord 
werd.  
In de tweede helft wist VVW 2 tot 
3-1 te komen, via de nieuwe 
aanwinst Noah Huliselan. Hij hakte 
de bal uit een hoekschop het doel in 
en scoorde zo zijn eerste goal in de 
maagdelijke witte shirts met de 
groene streep in het midden. 

Toch kwam RCL nog tot 3-2. 
Uiteindelijk wist Riccardo Fanunza 
de overwinning definitief veilig te 
stellen, uit de kluts van een 
hoekschop. In het achterhoofd de 
behaalde driepunter, schreeuwde 
hij het uit en stoof hij over het veld. 
Een speciale verwijzing naar de 
man van twee assists, geleend van 
FC Woubie (VVW 5, red.), Marek 
Hoving. Sublieme cornerballen 
Maartje!  
 
 
 

 

24-11-18 
ARC 13-VVW 2: 1-4 
De regioderby tegen het 
dertiende(!) elftal van ARC was een 
must om te winnen. De ban werd 
gelukkig dan ook snel doorbroken 
door Marc van der Horst, uit een 
penalty. Niet veel later werd de 
marge zelfs verdubbeld, na een 
geweldige aanval over meerdere 
schijven. Bas Gorter opende 

diagonaal naar links, waar Wybe 
Zwaneveld hem uit de lucht voorgaf 
op Riccardo. Voor Riccardo was het 
een simpel karwei om de bal nog 
het doel in te werken. 
Voor rust werd er weliswaar nog 
een tegentreffer van ARC 
geïncasseerd, maar in de tweede 
helft voetbalde VVW vrolijk door. 
Bas schoot in de 46e minuut, koud 
uit de kleedkamer, de 1-3 
meedogenloos binnen. 20 meter, 
kanonskogel binnenkant kruising.  
Vlak voor tijd wist Marvin Kamping 
er met een van richting veranderde 

vrije trap nog 1-4 te maken. 
 
01-12-18 
Zevenhoven 4-VVW 2: 2-1 
Tegen Zevenhoven werd er snel 
tegen een 1-0 achterstand 
aangelopen. Nadat Glenn Elstgeest 
in de warming-up al uitviel en Arjan 
Roosemalen in de 20ste minuut een 
bal tegen zijn pink geschoten kreeg 
en kermend op het veld neerviel, 
waren er geen wisselspelers meer 
over voor de alliantie van Aad.  
Na een diepe bal even later maakte 
Mick Evers wel nog de 1-1, maar na 

rust viel de 2-1 en na lang hangen 

en sleuren wist VVW er geen 
gelijkspel meer uit te halen. De 
winstreeks kwam piepend teneinde.  
 
08-12-18 
VVW 2-TAVV 5: 3-7 
Deze wedstrijd is problematisch om 
meerdere redenen. Ten eerste, 
omdat je thuis, op veld 1, met je 
goeie gedrag, 7 goals om de oren 
krijgt. Ten tweede, omdat niemand 

in het team de derde goal wilde 
claimen. (Moeilijk is het niet gasten, 
niemand weet meer wie er 
gescoord heeft toen. Gratis 
doelpuntje achter je naam!) 1 goal 
is dus blanco vooralsnog, twee 
goals komen op naam van Mick en 
er komt nog een gemiste penalty op 
naam van Marvin Kamping. (Heeft 
meneer Gorter die nog van de 
sporthal weten te vissen eigenlijk?) 
 
15-12-18 
ARC 11-VVW 2 (beker): 6-2 
Het verval is weer merkbaar, zo 

naar de winterstop toe. Wanneer de 
vorst om zich heen grijpt(of 
wanneer het kwik net onder het 
streepje dat 10 aangeeft zakt), 
blijken de heren van VVW 2 heuse 
mooi-weer-voetballers. Met 6-2 
door ARC de beker uitgeknikkerd. 
Bas Gorter maakte nog een goal, en 
Marvin Kamping volleyde nog een 
uitrap van de keeper vanaf een 
meter of 30 terug, over de keeper 
het doel in. Zeldzame lichtpuntjes. 
Het verhaaltje dat we toch wel écht 
beter waren, wordt wel een beetje 
oud eigenlijk. Hopelijk brengt 2019 

meer goeds! Tot volgend jaar.

 



 

WOUBR4ever – FC Woubietenbak 

Na wekenlange voorbereidingen in de competitie was het zaterdag 22 december 2018 
dan eindelijk zo ver: een serieuze voetbalontmoeting tussen de twee toekomstige 
voetbalreuzen van onze geliefde voetbalvereniging Woubrugge: VVW4 vs VVW5. 

 
Im-staa-dinges 

Weken eerder bleek er op Im-

staa-dinges (jeugdige opvolger 
van feesboek) een 

vooraankondiging te zijn 
geplaatst van deze wedstrijd. En 

gehorende de berichten die daar 
geplaatst werden, stonden alle 

spelers zo straks als een snaar 

om deze nu al legendarische 
wedstrijd in winst om te zetten. 

Het ene bericht was met nog 
meer bravoure getypt dan het 

andere. Verliezen was geen 

optie! 
 

Zwarte truien 
Speciaal voor deze wedstrijd 

bleek VVW5 zelfs speciale 
zwarte truien (of heet dat 

tegenwoordig sweater) te 

hebben laten produceren. Met 
daarop hun prachtige bijnaam: 

FC Woubie. En tijdens een 
stapavondje in de hoofdstad van 

ons kikkerlandje werd het 

teamgevoel extra vormgegeven. 
Extra trainingen o.l.v. FM 

werden gevolgd, dus dat moest 
goedkomen. De voorbereiding 

bij VVW4 bleek compleet anders 

te zijn. Niet trainen, lekker veel 
verliezen, maar ook een avondje 

met elkaar op eetpad om de 
teamgeest vrij te laten. Rustig 

aan, geen stress, dat zat wel 
goed. 
 

Ranglijsten 
Een blik op de beide ranglijsten 

in de competitie liet het 
volgende zien: 
VVW4 
KNVB 8e klasse – 02 
11 gespeeld, 10 punten 
3x winst, 7x verlies 
doelsaldo 20-40 (-20) 
10e plaats (van de 12) 
VVW5 
KNVB 8e klasse – 14 

11 gespeeld, 15 punten 

5x winst, 6x verlies 
doelsaldo 44-41 (+3) 
6e plaats (van de 12) 
 
Veel tegengoals 
Op basis van de stand zou er 
dus een overwinning moeten 

komen van VVW5. Wat echter 

opvalt in de statistieken is dat 
beide ploegen er geen moeite 

mee hebben om de poorten 
achterin volledig open te zetten, 

kom-maar-binnen-met-je-

knecht! 40 tegendoelpunten in 
11 wedstrijden levert het 

beschamende gemiddelde van 4 
tegengoals per wedstrijd op. 

VVW5 schiet ze er gelukkig net 
zo makkelijk zelf in, maar bij 

VVW4 wordt er slechts 1 goal 

per 2 tegengoals gemaakt. 
Goals, goals, goals, het publiek 

kon wel eens de grote winnaar 
worden. 
 

Jeugd heeft toekomst 
Dat de jeugd de toekomst heeft, 

is een bekende uitspraak die 
iedereen in zijn jonge of oude 

voordeel kan gebruiken. Ben je 

jong dan heb je de toekomst, 
ben je oud dan ben je de 

toekomst. Feit is dat er in de 
gemiddelde leeftijd zeker enig 

verschil te zien is. Waar VVW5 
ergens rond de 20 levensjaren 

uitkomt, moeten de meeste 

VVW4’ers rekening (gaan) 
houden met minimaal 30 

verjaardagskaarsjes. Weliswaar 
heb je dan voldoende 

voetbalervaring (vooral in de 3e 

helft), maar kun je dat 90 
minuten volhouden tegen die 

jonge dravers? 
 

Wedstrijdselecties  
De wedstrijdselecties van beide 

teams werden zorgvuldig 

samengesteld. VVW5 was zo 

goed als compleet, en had zelfs 

geprobeerd de sponsor uit te 
nodigen om mee te doen. Bij 

VVW4 bleek het samenstellen 
een stuk lastiger. Gelukkig 

bleken een reservelid, een oud-
lid en de trainer van VVW5 

bereid om het team compleet te 

maken. 
 

Koning Winter slaapt 
Genoeg feiten vooraf, tijd om 

naar de wedstrijd te gaan. 

Koning Winter lag nog lekker 
ergens te pitten, want het bleek 

een zaterdag te zijn met 
temperaturen rond de 10 

graden, met weinig wind en een 
bewolkt zonnetje. Prima 

omstandigheden om op het 

derde kunstgrasveld de kunsten 
te vertonen. De oproep op 

internet bleek te hebben 
geholpen, want het publiek was 

in grote getale aanwezig. VVW5 

had zijn huiswerk duidelijk beter 
gedaan dan VVW4, want het 

waren vooral jeugdige 
toeschouwers die als fan van 

the black army naar deze match 

waren gekomen. 
 

We gaan los! 
Stipt om 14.30 uur floot 

scheidsrechter Jan (bedankt) 
voor het begin van Super 

Saturday. Vol enthousiasme 

vlogen beide teams er bovenop. 
VVW5 had het veldspel beter 

verzorgd, en kwam regelmatig 
gevaarlijk voor de doelman van 

VVW4. Dat leek lang goed te 

gaan, totdat er toch een gaatje 
gevonden werd in de defensie 

en er een 1-0 voorsprong voor 
VVW5 op het scorebord 

verscheen. Dolle blijdschap, 
wilde taferelen, wat een genot! 



 

VVW4 besloot er een schepje 

bovenop te doen en kwam er 
een aantal maal gevaarlijk uit, 

waarbij ook de doelman en het 
vangnet van VVW5 werden 

getest. Voetballend bleef VVW5 

echter de bovenliggende partij, 
en het was dan ook wachten op 

meer doelpunten. En die kwam 
er ook toen een vlotte aanval 

over de linkerflank een snelle 
goal opleverde, 2-0. Tot aan de 

rust bleven de kansjes komen 

aan beide zijden, maar 
doelpunten vielen er niet meer 

te noteren. Een redelijk terechte 
voorsprong voor VVW5, maar 

met genoeg perspectief voor 

VVW4. Sommige VVW5’ers 
meenden zelfs dat de buit al 

binnen was, en dat het wachten 
was op meer doelpunten 

hunnerzijds en er derhalve een 
ruimere uitslag zou volgen. 
 

2e helft 
Maar de VVW4’ers dachten daar 

duidelijk anders over. Er moest 
een stapje bij. Beetje kleunen 

en beuken, steviger staan, en 

eens kijken of de jeugdigen daar 
wel tegenop zouden kunnen. Ja, 

af en toe op het randje spelen, 

precies zoals het er in een 

dergelijk match aan toe moet 
gaan. De topscheidsrechter had 

er geen moeite mee om alles in 
goede banen te leiden, ook niet 

toen beider grensrechters een 

keer een dubieuze vlagbeslissing 
namen. En dat VVW5 er moeite 

mee had bleek wel. Ze kwamen 
er minder vaak door dan in de 

1e helft, en VVW4 veroverde ook 
vaker de bal, en stond meer als 

een blok. En daarmee kwam 

ook de eerste tegengoal tot 
stand. Uit een flitsende aanval 

over de linkerzijde werd de bal 
hard in de rechteronderhoek 

geschoten, 2-1. Het hek was 

van de dam, het eerste schaap 
eroverheen, en de rest van de 

kudde kwam erachteraan. VVW4 
was niet meer te houden, en 

scoorde vrij vlot de 2-2 en ook 
de 2-3. En ook hier dolle 

vreugde, rennend over het veld, 

en schreeuwend van blijdschap, 
ja, er viel zelfs een traantje! 

Wat een emotie. En toen er 
keurig op tijd werd afgefloten, 

bleek VVW4 dus de grote 

onverwachte winnaar te zijn. 
Netjes werden de handen 

geschud, en armen om elkaars 

schouders geslagen, op weg 

naar een heerlijke douche. 
Waarbij een winnende douche 

natuurlijk extra lekker is. 
 

Bouten 
In de kantine bleek er speciaal 
voor deze wedstrijd een 

verlotingsavond te zijn 
georganiseerd. En onder het 

genot van de inzet van deze 
wedstrijd werden er nog vele 

prijzen gepakt, waarbij de 

winnaar van de hoofdprijzen het 
reservelid van het winnende 

team bleek te zijn, wat een 
topdag had deze held! 
Enkele helden van VVW5 waren 

echter dusdanig teleurgesteld 
dat ze erover nadachten om de 

letters T E N B A K bij te 
bestellen voor hun sweaters (er 

is ruimte genoeg), maar dat 
vonden de helden van VVW4 

ook weer niet nodig. 
Iedereen bedankt die eraan 
heeft meegeholpen. En volgend 

jaar maken we gewoon wel die 
foto vooraf, die we nu in alle 

hectiek waren vergeten. 
 
Doei, Piet Mourinho 

 

Van de scheidsrechterscommissie 
De winterstop is ondertussen weer voorbij en als de weergoden ons goed gezind zijn 
kan de 2e seizoenshelft van start gaan. Ook deze keer zijn er namens de 
scheidsrechterscommissie weer wat nieuwtjes te vertellen. 

 
Zo start er op vrijdag 25 Januari 

weer in scheidsrechters 
opleiding die wederom bij de vv 

Woubrugge wordt gehouden.Er 
hebben zich 5 deelnemers van 

onze vereniging aangemeld 

hetgeen een mooi resultaat is. 
Deze deelnemers zijn:Anthony 

van der Weijden,Leonardo vd 
Wetering, Barry Venker,Tim de 

Kok en Edwin vd Berg. 

Deze cursisten zullen tijdens 
hun 4 stage wedstrijden worden 

begeleid door Frank Dreef,Tico 
Verwoerdt,Gerben 

Schouten,Teus de Graaf en Jan 

Kranenburg. 
Op vrijdag 11 Januari is er 

ondertussen een bijeenkomst 
voor de begeleiders geweest 

waarin de nodige uitleg is 

gegeven wat de taken van de 
begeleiders zijn en het geven 

van feedback aan de 
scheidsrechter. 

De scheidsrechters commissie 

wenst de cursisten heel veel 
succes toe. 

Tevens organiseert de 
scheidsrechterscommissie in het 

voorjaar ook nog een 

scheidsrechterscursus voor de 
jeugdscheidsrechters.Wil je hier 

graag aan deelnemen geef dan 
je naam even door aan 1 van de 

commissieleden. 

Ook zijn er gesprekken gaande 
met een nieuwe scheidsrechters 

coördinator voor de senioren en 
jeugd onder 19 jaar. 

Hopelijk kan hier binnenkort 

uitsluitsel over worden gegeven 
wie de taak van waarnemend 

Jan Kranenburg zal gaan 
overnemen. 



 

Oud papier en karton  
Het scheiden van afval wat in 2018 steeds meer in onze gemeente is gaan gebeuren en 
vanuit de gemeente wordt gestimuleerd, heeft duidelijk gevolgen voor de oud papier 
verwerkers.  
 
De cijfers van december en dus 
over het jaar 2018 zijn helaas 

nog niet bekend. Maar 
vergeleken met 2017 hebben 

alle handen die voor de 
vereniging hebben meegewerkt 

aan het verwerken van het 

papier 14.655 kilo meer geraapt 
en gestapeld. En dat is veel. 

 

De maand december was 

volgens de mannen erg druk, er 
is erg veel gebracht. Men heeft 

tot en met oudejaarsavond alert 
het papier binnen gezet. 

Absoluut geweldig. Met dit 
aantal kilo’s zitten we weer op 

het niveau van 3 jaar geleden. 

Niet alleen de huishoudens maar 
ook de kleine en grote bedrijven 

willen van hun papier en 
verpakkingen af. De dagploeg 

gaf al een paar keer aan, dat  

het elke dag vol stond zowel in 
de ochtend als in de middag in 

het bushokje en veel 

daarbuiten. Hopelijk gaan de 
inwoners in 2019 hier mee door 

met het goed uitsorteren van 
het afval. Het gaat iedereen 

tenslotte  steeds meer geld 
kosten om het vuil / grijze bak 

aan de weg te zetten. Dus het 

papier en karton is zeer welkom.  
Er zijn zelfs zeer kleine 

papiertjes van de theezakjes 
waargenomen, dat duidt op zeer 

serieuze afvalscheiders, allemaal 

zeer bedankt.  

Wat ook belangrijk is, is dat u 

geen afval tussen het papier 
doet. De dagploeg die alles 

dagelijks verwerkt vindt 
namelijk ook salades, luiers, 

oude schoenen, piepschuim, 
plastic etc. tussen het papier. 

Dat kan dus niet. Deze mensen 

doen dit allemaal vrijwillig en 
hebben risico op verwondingen 

met al dat afval.  
Nogmaals dank voor uw papier 

en karton. 

 
 

Fysio in Balance  
 

Sinds januari 2017 is Fysio in Balance gevestigd in Woubrugge op Batehof 5. Per dit 
seizoen is er een samenwerking gestart met VVW. Voor geboren en getogen 
Woubruggenaar Bart Kroes was het niet meer dan logisch om de verzorging op zich te 
nemen. Na twee korte jaren in de selectie te hebben gespeeld voelde het als 
thuiskomen.  

Samenwerking VVW 

Op de donderdag avond van 19:00 tot 21:00 is Bart aanwezig op Sportpark Bateweg 
Noord. Met als doel het fit houden van de selectie van Woubrugge. Voor leden van 

VVW  is er ook de mogelijk om binnen te lopen voor advies over blessures.   
 

Over Fysio in Balance 
Fysio in Balance is een orthopedisch en sport georiënteerd paramedisch centrum en 

verleent fysiotherapeutische zorg in de breedste zin van het woord. Patiënten kunnen 

voor begeleiding, behandeling en zorg terecht bij klachten aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. De openingstijden zijn zowel overdag als ’s avonds. Met 

verschillende locaties in Roelofarendsveen, Leimuiden en Woubrugge biedt de praktijk 
een brede bezetting in de gemeente Kaag en Braassem.  

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.in-balance.me en voor het maken van 

een afspraak kunt u bellen naar 0172-509 519 of via fysio@in-balance.me.  

 

http://www.in-balance.me/


 

Dit was de eerste seizoenshelft van 

het eerste seizoen van FC Woubie 
De wereld maakte in 2018 kennis met een gloednieuw voetbalteam. Na lange, zware 

onderhandelingen kregen een stuk of 20 jonge honden toestemming van vv Woubrugge 

om een team op te richten. Dit is het verhaal van FC Woubie. 
We kunnen het met u hebben 

over winstpartijen en 

nederlagen, maar zou u dan 

echt verder lezen? Hier is een 

beter idee: we delen met u onze 

mooiste anekdotes van ons 

eerste half jaar. Om maar eens 

te beginnen met het 

legendarische verhaal van 

Sjonnie Stift. 

Sjonnie Stift 

Het was een koude 

zaterdagmiddag in Oudewater. 

FC Woubie speelde tegen de 

plaatselijke FC, titelkandidaat in 

de 8e klasse. Na een minuut of 

30 stond er 3-2 op het 

scorebord. Toen ontstond er 

een enorme mogelijkheid voor 

FC Woubie om de score gelijk te 

trekken. De bal was aan de 

linkerkant van het doel, de 

keeper kwam uit. Via de kluts 

kwam de bal bij Sjonnie Stift, op 

een meter of 2/3 van het doel. 

En dat is waar de bijnaam van 

Sjonnie vandaan komt: hij stiftte 

‘m over.  

Als we er zo op terugkijken is 

het maar goed dat-ie hem 

miste. De wedstrijd werd 

namelijk terecht verloren (6-3) 

en anders had die prachtige 

bijnaam niet bestaan. En hij rolt 

ook nog eens heerlijk over de 

tong op de melodie van ‘Baby, 

Give It Up’.  

Kevins Kaarten Kollektie 

Tegen Floreant mocht Marc van 

der Horst debuteren voor FC 

Woubie. Een droom van elke 

Woubruggenaar, maar voor 

Marc pakte zijn debuut wel heel 

raar uit. Kevin Dijkshoorn - door 

een blessure van Gijs den 

Hertog de doelman – vloog als 

Jackie Chan door de lucht om 

een Floreant-aanvaller onderuit 

te halen. Hij kreeg een rode 

kaart voorgeschoteld. Marc 

bood aan om het doel de laatste 

minuten te verdedigen. 

In een van de laatste duels voor 

de winterstop was het weer 

raak. Ditmaal kwam Kevin als 

een soort Conor McGregor 

invliegen op een speler van 

DOSR. Beide spelers verlieten 

het veld: Kevin met een rode 

kaart, de DOSR-speler met een 

zak ijs op zijn knie. 

Bowlende Boys 

Het zou zomaar een naam voor 

een stripboek kunnen zijn. Met 

dit keer: de Bowlende Boys en 

het verhaal van de gestolen 

flessen. 

Nadat het bowlen uit de 

klauwen was gelopen (Stift zat 

bakjes saus leeg te likken), 

doken we Alle Hens in. Een van 

de FC Woubie-leden doet daar 

namelijk wel eens een biertje 

tappen. Toen we erachter 

kwamen dat het voor 20’ers 

toch redelijk moeilijk is om 

milfies te versieren, doken we 

de tent ernaast in: Schatjes. 

In dat gore herriehok wist een 

kersvers FC Woubie-lid de show 

te stelen. Mister Chest glipte 

achter de dj langs en greep 2 

flessen Bacardi. Maar nadat hij 

dat deed, werd-ie zelf in de nek 

gegrepen. Een applaus voor de 

poging, maar helaas met een 

treurige afloop. Hij moest het 

avondje uit buiten verder vieren. 

Totdat hij zichzelf op knappe 

wijze weer naar binnen had 

gepraat. Een wonderbaarlijk 

verhaal. 

Wel gelachen hoor 

Wij willen alle fans, supporters 

en toeschouwers bedanken voor 

het volgen van onze 

wedstrijden. Wekelijks voelt het 

alsof we in het Maracanã 

spelen. En ook de fans die niet 

kunnen kijken, volgen ons trouw 

op Instagram (@fcwoubie). 

Thanks niffo’s! 

 

 

 

 



 

VV Woubrugge 1 – VVW All Stars (het is geen 

6-2 geworden en ook geen 15-4) 
Op de kunstgrasmat van het Sportpark Bateweg Noord stond op 5 januari de kraker 

tussen het eerste en de All Stars van Woubrugge op het programma. Een duel waarin 

de oudere fans hun vroegere én nieuwe helden weer konden zien. De jonge fans 

kwamen er eindelijk achter waar hun ouders al zo lang over droomden. 

Shijie Hu opende na een 

kwartier voetballen de score. 

Met een vlammend schot zette 

hij het eerste op een 1-0 

voorsprong. 2 minuten later was 

het alweer gelijk. Mike Prangers 

(aka Piet Mourinho aka 

Brammers) passeerde Michael 

Kneulman, maar het doelpunt 

werd afgekeurd wegens een 

overtreding. Het liet wel zien dat 

de All Stars niet kwamen om 

afgedroogd te worden. 

Het bleef tot de rust 1-0, maar 

dat had niet gehoeven. Chris 

Molleman (x2), Prangers en 

Matthijs van Ellinkhuizen kregen 

een paar goede kansen op de 

gelijkmaker. Wat heerlijk om 

deze namen weer eens te zien 

staan in een wedstrijdverslag, 

trouwens. 

Pingel 

Vlak na rust viel die 1-1 dan 

toch. Ruud van der Sar, die het 

voetbalspelletje na zijn vertrek 

bij Woubrugge nog duidelijk niet 

was verleerd, ging naar de 

grond in de zestienmeter. Barry 

Buntsma, volgend seizoen 

trainer van de tegenstander, 

verzilverde het buitenkansje! 

Catalaanse pass 

Even later had Robin Burgman 

zelfs nog een goede kans op de 

2-1, maar dat bleek te mooi om 

waar te zijn. 4 minuten na de 

penalty van Buntsma was het 

Woubrugge 1 dat weer wist te 

scoren. Hu prikte zijn 2e van de 

dag na een fantastische pass 

van Bob van de Geijn. Als hij 

vaker van zulke passes zou 

geven, zou hij zeker niet 

misstaan op een Catalaans 

middenveld. Helaas doet-ie het 

normaal nooit. 

De supporters langs de lijn 

moesten daarna een halfuur 

wachten op een nieuw doelpunt. 

Uiteindelijk was het Bas Gorter 

die in de slotfase de wedstrijd 

besliste: 3-1 voor het eerste. 

Molleman had vlak voor tijd nog 

de aansluitingstreffer op de slof, 

maar hij raakte de paal. 

Een heerlijke traditie, die wat 

ons betreft nog lang mag duren! 

Bavian van Duuren 

PS. Nog een speciale vermelding 

voor Fabian van Duuren, de 

Pupil van de Week bij de 

wedstrijd. Hij was die middag de 

eerste die de legendarische 

doelman Dennis de Blanken wist 

te passeren.

 

Zo vergeet je nooit meer een stukje 

in te sturen voor de Score  
Vier keer per jaar ploft ons mooie clubblad de 'Score' op ieders deurmat (of ligt in de 

kantine). Maar de Score kan niet gemaakt worden zonder jullie bijdrage. Vergeet niet: 

iedereen kan een stukje insturen! Het mag ook over van alles op en rond het 

voetbalveld gaan. Hoe? Stuur jouw stukje gewoon naar scorevvw@hotmail.com. 
We kunnen ons voorstellen dat 

je niet altijd weet wanneer de 

Score precies uitkomt. Daarom 

versturen we vanuit de redactie 

altijd twee weken voordat het 

clubblad uitkomt een oproep 

voor kopij naar een vaste lijst 

mailadressen. Wil jij nou ook 

een herinnering krijgen per 

mail? Stuur ons dan even een 

mailtje (ook naar 

scorevvw@hotmail.com) en we 

voegen je toe aan de lijst. Want 

de Kopij, dat ben jij! 

 



 

Onpersoonlijk 
 
Naam: Barry Buntsma 
Functie bij de VVW: Assistent-trainer 
van Selectie Senioren 
Geboren: 03-09-1986  O nee typefoutje 
1976 
Woonplaats: Alphen aan den Rijn 
Broers/ Zussen: Peter en Randy 
Beste vriendin: Fayah Lourens 
Beste Vriend: Forrest Gump 
Gehuwd met: Monique 
Kinderen: Ivo, Sanne en Riko 
Werk: Ondernemer in de IT Branche 
Opleiding: Veterstrik en zwemdiploma 
Hobby’s: Feesten, Lol maken! 
Favoriete Auto: Geen, wel motor – 
Honda CB1000R 
Muziek: Paul Kalkbrenner en Underworld 
( Born Slippy ) 
Hekel aan: Mensen die ( veel ) klagen 
Geloof: Als ik de muggen mag geloven, 
ben ik toch best een lekker ding! 
Bewondering voor: Mensen met sterk 
karakter  
Film: Brave heart 
Tijdschriften: Menshealth 
Drank: Bier - liefst meerdere of veel… 
Eten: Broodje Doner op vrijdagmiddag 
Vakantie: Lekker simpel, maar wel liefst 
zo vaak mogelijk 
Opwindend: Circuit rijden op de motor 
Ambities: Vroeg met pensioen 
Beste eigenschap: Verantwoordelijk en 
gunnen 
Slechtste eigenschap: Te veel eten 
Lijfspreuk: Na inspanning volgt 
ontspanning 
Typisch Woubrugge: Schaatsen op de 
Wijde AA 
Hoogtepunt: 10x per week  
Dieptepunt: Juichende Feyenoorders bij 
verlies van een andere Nederlandse club in 
de Finale van de  Europa Cup 
Wat vind je van VVW  1: 
Onderschatting van eigen kunnen en trots 
op de prestaties tot nu toe 

Wat vind je van Dames voetbal: Goed 
samenspel 
Wie vind je de beste trainer VVW: Zijn 
allemaal toppers 
Verbetering VVW: Licht op het 
hoofdveld 
Beste voetballer VVW: Thomas Osthoff  
Onderschatte voetballer ( s ) VVW: 
Harry Buntsma ( met name zichzelf ) en 
Aron van Klaveren 
Favoriete club: VVWoubrugge 
Beste voetballer Nederland: Matthijs 
de Ligt 
Beste voetballer Buitenland: Sergio 
Ramos 
Beste voetballer aller tijden: Marco 
van Basten 
Bondscoach: Te defensief 
Beste trainer: Josep Guardiola en Jeroen 
Otter ( shorttrack ) 
Oranje: Binnen 10 jaar eindelijk 
wereldkampioen ( de Dames eerder ) 
Opstelling oranje: 1-4-3-3 punt vooruit  
Kunstgras: Te lief ( behalve voor 
blessures ) 
Hans Boer: Op de juiste plek 
Koos Disseldorp: Klik 
Edwin v.d Berg: Vriend 
Aad v.d Linden: Groot hart 
Fred v.d Meer: goed Duo samen 
achterin! 
Cor van Dorp: Topper! 
Erna v.d Meer: niet te missen 
Arjan Dijkshoorn: Maatje 
Harry v.d Weiden: Bleef hij nog maar 
een paar jaartjes bij het 1ste     
Senioren commissie: Spelplezier 
vergroten 
De donderdagavond: Te rustig, wel erg 
gezellig 
F-side: Goeie feestjes 
Score: een 10 
Heb je nog een tip voor de VVW: 
Minder polderen 

 
 
 



De historische opstelling van 

Arie Vrolijk: ‘Jeugd moet je 

behouden.’ 
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? Deze keer: Arie 

Vrolijk. 

In Arie Vrolijk, 89 lentes jong, vinden wij 

één van de oprichtende leden van onze 

mooie club. Als 17-jarige jongeman was 

hij in 1946 lid van het allereerste eerste 

elftal dat met onze clubkleuren om het 

lijf de wei in mocht. Destijds was het 

zelfs nog een letterlijke wei. ‘Op 

zaterdag om 12 uur zei je tegen je baas 

‘aju paraplu’, dan ging je eerst je 

loonzakje halen, en een hapje eten. 

Daarna ging je eerst naar het veld om 

koeienvlaaien te scheppen, netten te 

hangen en krijtlijnen te trekken. Daarna 

kleedden we ons om bij Jan Keessen. 

Een clubhuis hadden we nog niet.’ Hij 

zou maar liefst 21 jaar in ons 

vertegenwoordigende elftal voetballen, 

tot zijn 38ste. Arie schat zelf dat hij tot 

zijn 42ste levensjaar nog regelmatig een 

wedstrijdje bij het eerste meespeelde als 

het aan spelers ontbrak. Naast fervent 

voetballer, bleek Arie ook een 

begenadigd biljarter (o.a. Nederlands 

kampioen!) en schaatser (Nederlandse 

kampioenschappen gereden en de Elfstedentocht uitgeschaatst). Als hij niet druk was met één van 

deze drie sporten, ging hij ook nog weleens met zijn vrouw op wintersport. Hier skiede hij tochten tot 

wel 80(!) kilometer lang, door de Oostenrijkse bergen. 

Toen hij zijn voetbalcarrière tot een einde bracht, hield het voor Arie bij de plaatselijke VV niet op. Hij 

bekleedde na zijn carrière verscheidene bestuursfuncties, waaronder die van voorzitter. Hij kreeg hier 



zelfs nog een onderscheiding van de KNVB voor. Zelfs na zijn actieve lidmaatschap van de 

verschillende bestuurslagen van de club, bleef Arie een veelgezien gezicht op de Woubrugse 

ledenvergaderingen. Tussen 1946 en 2019 is Arie bij elke ledenvergadering geweest. Hij heeft er geen 

een gemist. Op een enkele na. ‘Ik denk een jaar of 6 geleden. Ik was boos en was het ergens mee 

oneens. Ik wilde een punt maken. Ik zou niet eens meer weten waar het over ging’, vertelt Arie met 

een lach. De jarenlange staat van dienst maakt Arie tot een groots kenner van de vele selecties die 

VVW door de jaren heen heeft gehad. Daarmee is hij ook direct de perfecte kandidaat voor deze 

rubriek. Wie schat Arie in tot het beste elftal aller tijden van VVW? 

In eerste instantie is Arie lastig te vermurwen. Hij is het eigenlijk helemaal eens met Frank Treuren. 

Daar is ook moeilijk mee in discussie te gaan. Als formatie heeft Arie net als Frank de 4-3-3 in 

gedachten. Daarbij stipt hij vooral het belang van aansluitende middenvelders aan. ‘In onze tijd 

speelden we met de W-formatie. Dat is een 4-3-3 met twee vooruitgeschoven middenvelders. Dan 

heb je veel spelers mee in de aanval. Zoals Woubrugge nu vaak 4-4-2 speelt zie ik het niet graag. Dan 

staan de aanvallers vaak elk tegen twee man. Ik speel liever 4-3-3.’  

Over de opstelling blijft Arie het eens met Frank. De opstelling van Frank is ook een prachtige. Maar 

na wat peuren heeft Arie toch wat punten waarover hij het oneens is. ‘Ten eerste vind ik het heel 

netjes dat Frank zichzelf er niet in heeft gezet. Dat doe ik ook liever niet. Ik zet Frank centraal 

achterin. En voor hem posteer ik Henk (Kijk in de Vegte, red.).’ 

Arie peinst even. Plots brengt hij zijn gedachtegang tot een halt met een prachtige anekdote. ‘Ik was 

vroeger helemaal geen laatste man. Ik was eigenlijk een rechtsvoor, of een rechtsbuiten, zo je wilt. 

Klein, maar wel snel. Tot we ooit een keer een wedstrijd moesten spelen tegen een club uit de buurt, 

waar de spits van het Nederlands elftal speelde. Een echte klasbak, kopsterk ook. Voor de wedstrijd 

kwam de trainer naar mij toe en deelde hij mij mee dat deze speler mijn vent zou zijn. Ik zou achterin 

gaan lopen. Ik kon mijn oren niet geloven. Maar na de wedstrijd kwam de spits naar mij toe. Hij had 

geen kansen gehad en was dus ook niet tot scoren gekomen. Hij feliciteerde mij met de geweldige 

wedstrijd. Ik had hem 90 minuten lang in mijn broekzak. Ik kon zo hoog springen dat hij geen bal kon 

koppen.’ Sindsdien was Arie de vaste keuze achterin, als rots in de branding. Maar niet in deze 

opstelling dus.  

Arie zet zichzelf op de bank. ‘Ik laat Dirk Schuilenburg in de opstelling staan. Hij speelde met mij in 

het eerste. Hij hield altijd zijn mond dicht. Stil in het veld, klaagde nooit. Als hij een schop kreeg hield 

hij zijn mond dicht. Als hij er eentje uitdeelde, hield hij ook zijn mond dicht’, zegt Arie met een 

knipoog. ‘Als rechtsback stel ik Walter van der Weiden op. Hij heeft ook weleens als middenvelder 

gespeeld, maar hij speelde bij Woubrugge meestal als rechtsback. Later bij ARC ook.’ 

‘Als linksvoor stel ik Riks van Rhenen op. Een beetje een type als Joris van der Hoorn. Snel en 

linksbenig. Het is belangrijk dat een speler met een aangegeven bal de achterlijn kan halen en hem 

dan gelijk voor zijn goede voet heeft. Dan kan je hem direct voorgeven.’  Dan moet Arie even 

nadenken. Uiteindelijk komt hij met een doelman naar voren. Toch vindt Arie het moeilijk om op de 

naam te komen. ‘Die naam ontbreekt mij. Het was een voetballer, die was toen door Utrecht gevraagd 

en kon daar lid worden. (…) Het was een hele goede speler die later keeper is geworden. Hij had 

zoveel spelinzicht, hij hield elke bal tegen.’ Na navraag bij de Groenewitte Gids (Harry van der 

Weiden) bleek gedoeld te worden op Gerrit Wit. Een uitzonderlijke voetballer, een geweldige doelman 

én bijna speler van FC Utrecht. Bij de laatste 5 viel hij af. 

Daarna noemt Arie Jan de Wit op. ‘Dat was één van de eerste spelers bij de oprichting. Een achterste 

man. Daar kwam geen mens voorbij. Die kon een bal schieten van goal tot goal. Die was kogelhard 

voor zichzelf, maar nog harder voor de tegenstander. Hij was een geweldenaar. Niet alleen een harde 



speler, maar ook een hele goede speler. Het is dan niet helemaal zijn positie, maar ik zou hem op het 

middenveld opstellen.’ 

De twee resterende plaatsen in de voorhoede besluit Arie in te vullen met Shijie Hu en Emiel Buntsma. 

Van het tweetal vindt hij Shijie het beste, maar toch vindt hij dat Emiel dit seizoen erg sterk voetbalt. 

‘Kwalitatief is hij prima, het is trouwens nog een neef van mij ook, maar ik heb hem al die jaren te lui 

gevonden. Het laatste jaar is hij op zijn best, omdat hij actiever is. Hij wil nu nog weleens in de ruimte 

lopen, ook zonder de bal te ontvangen. Shijie hou ik dan wel in de spits. Emiel heeft voordeel van zijn 

lengte, maar daar maakt hij geen gebruik van. Kijk maar eens naar corners bijvoorbeeld. Dan staat hij 

het verst naar achteren. Dan ga ik je niet in de spits opstellen.’ Emiel komt als rechtsbuiten terecht in 

de opstelling.  

Als rechtshalf zet Arie Marvin Kamping neer. ‘Hij is een beetje een misdeelde jongen. Hij heeft nooit 

echt zijn doorbraak gehad bij de opstellers van het eerste. Waarom weet ik niet. Ik denk dat het niet 

klikt met de trainer. Maar ik vind het wel een knaap met drive, met energie en met spelinzicht. Maar 

hij moet wel op deze plek blijven staan. Hij is altijd een beetje zwervend geweest, iedere keer op een 

andere positie. Daar leer je niet veel van.’ Als linkshalf wordt Mark van der Kolk ingezet. Volgens Arie 

is met Mark hetzelfde probleem. ‘Hij is een beetje misplaatst. Iedere keer speelt hij goed, maar dan 

staat hij ineens de volgende wedstrijd weer reserve.’ De beide jongens spelen op dit moment nog 

regelmatig bij het eerste. Arie is van mening dat deze jongens meer kansen verdienen en ze deze niet 

krijgen van de trainers. ‘Jeugd moet je behouden, maar jeugd moet je ook kansen geven. A is het 

voetbal anders, B is de inzet anders. (…) Je wordt juist op je mindere wedstrijden beoordeeld. Die 

jongens moet je de tijd geven en de kansen geven. Je kan ze altijd nog laten afvallen. Laat deze 

opstelling ook voor de twee genoemde jongens een beetje werken als motivatie.’ 

Na een leuk gesprek met Arie Vrolijk komen we op de volgende opstelling uit. Wederom een loop door 

de jaren. Voor sommige mensen zullen er bekendere namen instaan, voor anderen zullen er meer 

obscure namen instaan. Probeer vooral de W in de formatie te herkenen. Ziet u hem?   

De 4-3-3 van Arie Vrolijk: 

  Gerrit Wit   

     
  Frank Treuren   

Walter v.d. 

Weiden 

 Henk Kijk in de Vegte  Dirk Schuilenburg 

     

  
 

Marvin 
Kamping 

Jan de Wit  
 

Mark v.d. Kolk 

 

     

Emiel Buntsma  Shijie Hu  Rikus van 
Rhenen 
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Nieuwe kleedkamers: alternatief? 
Het is zondagochtend 20 januari 2019, 06.30 uur en ik ben al wakker! Wat is er 
gisteren gebeurd? Niet veel blijkbaar, maar wat ik me direct herinner, is ons 
teamgesprek terug in de auto over de nieuwe kleedkamers. 
 
Hoe het ter sprake kwam, weet ik 
niet meer, maar er werd best 

uitgebreid gesproken over de 
nieuwe kleedkamers. Helaas zijn 

die er nog steeds niet. Van wat ik 

ervan weet, is dat dat vooral zit 
in het financiële verhaal. Hoge 

kosten voor onze vereniging, en 
moeite om er leningen voor te 

krijgen. 
Daarom zit ik op deze zondag al 

vroeg achter mijn computer om 
eens een overzichtje te maken. 

Met mijn eigen beperkte kennis, 

en een digitale zoekmachine als 
hulp, probeer ik iets van te 

bouwen. 
Let wel, dit is niet meer dan een 

eventueel alternatief. Ik ben er 
namelijk van overtuigd, dat 

iedereen die er totnogtoe 
vrijwillig mee bezig is geweest, 

dit met enorme inzet heeft 

gedaan! Respect en dank 
daarvoor! 

 
Uitgangspunt A: 

2 kleedkamers + 1 ketelhok 
Afmetingen kleedkamer: LxBxH = 

10x3x3,5m 
   Toelichting hoogte: 

   - funderingsvloer+afwerkvloer: 

0,5m 
   - muren: 2,5m 

   - dak: 0,5m 
Afmetingen ketelhok: LxBxH = 

3*3*3,5m 
 

Uitgangspunt B: 
we doen alles zelf 

Voor de werkzaamheden maken 

we een paar whatsapp-groepen 
of Facebook-groep aan, en 

iedereen kan inschrijven op de 
werkzaamheden. 

 
Uitgangspunt C: 
geen uitgebreide 
tekening/berekening/ontwer

p 

Dat doen we ook zelf, alles lekker 
simpel, het hoeft niet supermooi 

te zijn, als het maar werkt. 
 

We kunnen van start! 

 
Grondwerk 

We moeten een groot 0,5m diep 
gat graven voor de betonvloer 

van 25x5x0,5 = 65m3. En 
daarnaast graven we enkele 

sleuven voor kabels en leidingen. 
En we moeten later weer 

aanstraten. We hebben dus 

grondwerkers nodig, liefst met 
een graafmachine, en anders met 

veel mensen zelf scheppen. Ook 
afvoer zand/grond en tegels doen 

we zelf. Gewoon om-en-om 65x 
naar de gemeentewerf rijden, of 

gratis af laten halen. Dit komt wel 
goed. 
Voor het leidingwerk reken ik wel 

een bedrag. 
Kosten: €1.000 
 
Funderingspalen 
Gewoon dezelfde funderingspalen 
als onder de huidige kantine, 

daarvan zijn vast nog wel de 
berekening en het 

grondonderzoek beschikbaar. Dus 

lengte, diameter en type zijn te 
bepalen. Bijv. in de grond 

gevormde funderingspalen met 
diameter 300mm en lengte 20m. 

D.w.z. boren met een stalen buis, 
wapeningskorf er in hangen, en 

tijdens het trekken van de stalen 
buis afstorten met beton. Dit 

laten we door een bedrijf doen, is 

belangrijk, maar we kunnen wel 
zelf helpen. 

Ik reken 6 palen per kleedkamer, 
en 4 palen voor het ketelhok, 

totaal 6+6+4=16 palen à €1000 
per paal (palen zijn duur!) 
Kosten: 16x1000 = €16.000 
 

 

Betonvloer: 
Voor het gemak reken ik per 

kleedkamer een lompe massieve 
betonvloer van 3m breed, 10m 

lang en 30cm dik, dus 3x10x0,3 

= 10m3/kleedkamer. Ketelhok: 
3x3x0,3 = 3m3. Totaal 

(afgerond) 10+10+3= ca. 25m3. 
Al het in te storten leidingwerk 

reken ik niet apart. 
a) Bekisting 

Bestaande uit houten platen en 
balken, die onze mensen ergens 

(als restafval van hun werk?) 

meenemen. Doen we zelf. 
Kosten €0 
b) Wapening 
Laten we eens aanhouden dat er 

100kg/m3 wapening in gaat: 
25*100=2500kg à €0,50/kg 

Aanbrengen doen we zelf, dus ik 
zoek betonvlechters. 

Kosten: €1.250 
c) Betonmortel 
Levering van de betonmortel met 

een pompmixer van een 
betoncentrale. Storten doen we 

zelf, dus ik zoek betonstorters 
met trilnaalden (verdichten) en 

betonafwerkers (spanen). Ik 
reken met €75/m3. 
Kosten: 25x75 = €1.875 
 
Zo hoppa, de fundering is al 

klaar! (zie ook de afbeelding aan 
het einde van mijn artikel!) 

 
Muren / metselwerk 

Dit doe ik even met de grote 
Franse slag. Ik reken voor zowel 

binnen- als buitenmuur dat dit 

wordt uitgevoerd als metselwerk. 
Dit kan vast anders, maar ik moet 

iets aannemen. Ik reken alle 
buitenmuren dus als dubbele 

gemetselde muur, en de 
binnenmuren enkel. Aftrek van 
sparingen voor bijv. deuren en 
ramen reken ik niet mee, hier is 

misschien nog iets winst te halen. 



(m1 = strekkende meters) 
- Buitenmuren kleedkamers: 
   omtrek 3+10+3+10 = 26m1 
   2 kleedkamers, dubbele muren: 
   2x2x26 = 104m1 

- Binnenmuren kleedkamers: 
   WC: 2x1,5 = 3m1 

   tussenmuur douche: 2x1 = 

2m1 
- Buitenmuren ketelhok: 

   4x3x2 = 24m1 
- Totaal m1: 104+3+2 = 109m1 
   Hoogte 2,5m 
- Totaal m2: 109x2,5 = 272m2 
Knipverlies 15% 
- 272x1,15 = 315m2 

stenen+voegen 
 
Geen idee hoeveel stenen er in 

een m2 gaan, en hoeveel 
metselspecie/voegmateriaal er 

nodig is. Dit wordt dus een beetje 
schatten. Ik denk dat het prima 

een goedkopere metselsteen kan 
zijn. Misschien restpartijen of op 

internet goedkoop afhalen, en 

het mogen ook verschillende  
kleuren/soorten stenen zijn. Dan 

mixen we die door elkaar, geeft 
een vrolijk gevarieerd uiterlijk.  

Of binnenmuren anders dan de 
buitenmuren. 
Metselwerk mag gezien worden! 
Hier heeft iedereen natuurlijk een 

mening over. Maar mocht het er 

echt niet uitzien, dan schilderen 
we muur later gewoon in een 

kleur. 
Isolatiemateriaal zit in het 

bedrag. 
Ik gok gewoon €100/m2. 
Kosten: 315x100 = €31.500 
 

Het begint ergens op te lijken, nu 

verder met het dak. (zie ook de 
afbeelding aan het einde van 

mijn artikel!) 
 

Dak 
Ik reken op houten balken met 

daarop isolatie en dakplaten, en 
daarop dakbedekking. En een 

dakrand. Dit moet toch wel van 

goede kwaliteit zijn vind ik, want 
alle neerslag komt als eerste op 
het dak, en we moeten ook geen 
wegwaaidak hebben. Het maken 

van het dak gaan we zelf doen. 
Maar als we geen dakdekker 

hebben, dan moeten we dat werk 

inkopen. Gezocht: timmermannen 
en dakdekkers. 
Moeilijk om deze in te schatten 
zeg! Ik wil het in 1x inschatten, 

dus niet alle werkzaamheden 
afzonderlijk. 

Schatting: €250/m2 
Voor de 2+1 daken kom ik op: 
2x(3x10)+(3x3)=69m2 

Kosten: 69x250 = €17.250 
 

Jaaaaa, we zijn wind- en 
waterdicht! Tijd voor afbouw en 

installaties. (zie ook de afbeelding 
aan het einde van mijn artikel!) 

 

Hakken en boren 
In de betonvloer is alles al 

ingestort, dus daar hoeft in mijn 
beleving niet in geboord te 

worden. Voor het overige 
leidingwerk moet er wel geboord 

worden. Dit kunnen we weer zelf, 
en het mooie is: 
Kosten: €0 
 
Kozijnen, ramen, deuren 

5 deuren à €750/st 
4 grote ramen à €500/st 

2 kleine ramen à €250/st 
1x lichtkoepel à €500 

Voor mijn gevoel heb ik niet hele 
hoge prijzen staan, maar ik vind 

ook dat dit enigszins goedkoop 

zou moeten. Ook dit kunnen we 
volgens mij prima zelf uitvoeren. 

Bij nader inzien zie ik toch kansen 
om deze kosten nog omlaag te 

halen, maar voor nu: 
Kosten: €6.750 
 
Wand- en vloertegels 

Dit gaan we zeker zelf doen. 

Mogen de goedkoopste tegels 
zijn, die we kunnen vinden. Kan 

via restpartijen of op internet, of 
de goedkoopste in een 

bouwmarkt. Ik reken gewoon alle 
de binnenmuren volledig van 

onder tot boven betegeld, dus 
Wanden: 

(2x(3+10+3+10)+(3+3+3+3))x2

,5=160m2 
Vloeren: 69m2 (zie 
dakberekening) 
Ook hier 10% knipverlies, en 

door de binnenmuurtjes zijn er 
waarschijnlijk meer m2s nodig. 

Naar boven afronden geeft ca. 

275m2 
Dit moet kunnen voor €10/m2. 

Kosten: 275x10 = €2.750 
 

Vloerverwarming 
Ja mensen, het moet gewoon 

warm zijn daar! Het kan toch niet 

zo zijn, dat we anno 2019 nog 
steeds in de kou zitten. 

Vloerverwarming is aangenaam, 
en het is mooi weggewerkt. 

Vloerverwarming hoeft alleen in 
de kleedkamers, dus we hebben 

nodig: 
2x(3x10)=60m2 

Ik ben er ook hier van overtuigd 

dat we heel veel zelf kunnen. Dus 
leidingen aanbrengen, en een 

cementdekvloer eroverheen 
storten, gaan we zelf doen. 

Schatting: €75/m2 
Kosten: 60x75 = €4.500 
 
Toiletten/douches 

Hiervoor komt een loodgieter om 

de hoek kijken. Volgens mij 
hebben we meerdere mensen die 

dit kunnen. 
We regelen 2 (hang)toiletten en 

diverse afvoerleidingen, en we 
kunnen los. 

Kosten: 2x250 = €500 
 

Plafond 

Wederom zelf doen. Mag 
supergoedkoop, wordt toch nog 

geschilderd. 
160m2 (zie vloerberekening) à 

€5/m2 
Kosten: 160x5 = €800 
 
Elektra 

3+3+1=7st. TL-balk, 3st. 

bewegingsmelders, diverse 
stopcontacten en leidingwerk. 

Gewoon 1 getal. 
Kosten: €500 
 
Installaties/ketels 

Er moeten nieuwe ketels komen. 
Het installeren ervan gaan we 

100% zelf uitvoeren, daar 

hebben we volgens mij voldoende 
slimme mensen voor. Dus het 
gaat alleen om het kopen. Dat 
vind ik een lastige. Ik ben bang 

dat dit veel meer kost dan ik zou 



Fundering - 

bovenaanzicht 
Muren - bovenaanzicht Dak - bovenaanzicht Doorsnede 

denken. Ik doe gewoon een 

poging. 
Voor 6 douches reken ik maar 

eens op 6 CV-ketels à €1.500/st. 
Daar moet dan ook de 

vloerverwarming van kunnen 
draaien. Het zllen in werkelijkheid 

vast niet 6 losse ketels worden, 

maar zo wil ik wel een inschatting 
maken. 

Een grote waterpomp zal ook wel 
nodig zijn. 

Kosten: €10.000 
 

Schilderwerk 
Ook hier gewoon 1 getal. Volgens 

mij kan iedereen schilderen, al 

wordt dat natuurlijk nooit zo mooi 
alsdat een vakman het doet. Dit 

komt goed. 
Kosten: €1.000 
 
Banken 

Er zijn 4 banken nodig voor de 2 
kleedkamers. Deze hoeven we 

niet meteen te kopen, want we 

kunnen ook eerst op iets 
eenvoudigs/2ehands zitten. 

Eventueel kunnen we zelf iets in 
elkaar lassen. Aangezien ik lekker 

bezig ben met de 1 getallen…. 
Kosten: €1.000 
 
Goeiemorgen, wat zien die 

kleedkamers er mooi uit zeg! 

 
Nu nog enkele ‘Overige kosten’. 

 
Vergunningen en 

aanluitingen 
Aansluitingen voor 

gas/water/licht/riolering. En er zal 
wel een bouwvergunning nodig 

zijn. Wel lastig dat we geen 

berekening hebben, dus hier ligt 

een uitdaging. De gemeente 
moet ons gewoon helpen! 

Kosten €2.500 
 

Maatvoering 
Regelen we gewoon zelf: 

waterpas, laser, draad, 

stelprofielen. We hebben vast 
genoeg timmermansogen of 

beterweters. En anders is een 
beetje scheef ook wel leuk. Het 

zijn maar kleedkamers hè! 
Kosten: €0 
 
Keet 

Niet nodig, we hebben de kantine 

en onze huidige kleedkamers 
Kosten: €0 
 
Catering 

Eerst moet er gewerkt worden, 
maar daarna is er tijd voor een 

paar biertjes of colaatjes, die 
hebben we volgens mij wel. En 

we doen een grote eindBBQ voor 

alle medewerkers. 
Kosten: €1.000 
 
Overzicht 

Dit zou het moeten zijn. Laat ik 
alles eens in een overzichtje 

zetten. Kijk hiervoor rechtsboven 
deze pagina! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ruim 100.000 EURO, wat een 
geld! 

Maar wél een bedrag, dat we 
volgens mij bij elkaar kunnen 

krijgen. Daar zijn al ideeën over, 

dus die ga ik hier niet verder 
benoemen. 

 
Bouwtijd 

4 maanden, van 1 mei tot 31 
augustus 2019, dus met mooi 

weer! En ja, 1 juni is al snel. 
 

Wat denk jij? 

Er zitten in al mijn aannames 
misschien nog goede kansen en 

slechte inschattingen, dus ik weet 
niet of ik in de buurt kom. 

Wat denk jij? 
 

Ik merk dat ik steeds 
enthousiaster word. Ben er zelfs 

de hele ochtend mee bezig 

geweest. Ik ben ervan overtuigd 
dat we heel veel zelf kunnen 

doen. 
Laten we hopen dat het onze 

bouwcommissie lukt om alles 
voor elkaar te krijgen. Succes! 

 
Piet (de Bouwer) Mourinho 

 

 

 
 

 
 

 

 





 

Keuring kunstgrasveld V.V. 
Woubrugge 
Op 25 oktober 2018 ontvingen we van de KNVB de volgende brief: Beste vv 
Woubrugge, we zien in onze gegevens dat jullie vereniging een kunstgrasveld heeft dat 
in 2011 is aangelegd en/of gecertificeerd. We wijzen jullie erop dat velden in het achtste 
speelseizoen na certificering opnieuw gekeurd moeten worden. Dat betekent dat het 
betreffende kunstgrasveld uiterlijk 30 juni 2019 gekeurd moet zijn.  

 

Het veld moet door een 

NOC*NSF erkend 
keuringsinstituut gekeurd 

worden op de gebruiksnorm 
(ondergrens voor kunstgras 

voetbalvelden: NOCNSF-KNVB2-

18). Graag ontvangen wij 
voorafgaand aan het seizoen 

2019/’20, dus uiterlijk 30 juni 
2019, (een kopie van) de 

rapportage van de keuring 

waaruit blijkt dat het 
betreffende veld voldoet aan 

de gebruiksnorm. Verenigingen 
mogen alleen wedstrijden 

spelen op een veld dat voldoet 
aan de genoemde 

gebruiksnorm. Concreet 

betekent dit dat een veld dat 
aan het begin van het seizoen 

2019/’20 niet aan de norm 
voldoet, uit de wedstrijdplanning 

wordt gehaald.  

 
De achterliggende gedachte bij 

periodieke keuring is, dat 

wanneer een veld niet voldoet, 
de kans op blessures en 

ongevallen groter is. 
Bijvoorbeeld vanwege de 

hardheid en de stroefheid van 

het veld. Daarom is het 
noodzakelijk om 

kunstgrasvelden periodiek te 
laten keuren en te monitoren. 

Zo kan beter gestuurd worden 

op onderhoud, beheer en 
levensduur van het 

kunstgrasveld.  
 

Welnu op 3 december was het 
dan zover en kwam Sports Labs, 

gevestigd op de KNVB campus 

in Zeist naar Woubrugge voor 
een formele keuring door een 

onafhankelijk en gecertificeerd 
bedrijf. Enig zins geplaagd door 

de wind deed men de 

verschillende testen. Zo werd er 

onder andere gekeken naar 

vlakheid, volgens  
 

Conclusie: 
Het kunstgras voetbalveld 

voldoet onder de gemeten 

omstandigheden aan de normen 
van NOC*NSF betreffende 

sportfunctionaliteit, 
bruikbaarheid en duurzaamheid 

en voldoet aan de reglementen 

van de KNVB. De sectie amateur 
voetbal van de KNVB acht het 

veld van toepassing voor 
competitiewedstrijden, 

bekerwedstrijden, trainingen, 
vriendschappelijke wedstrijden 

en toernooien. Na een 

telefoongesprekje heeft de 
KNVB aangegeven dat we 

voorlopig weer twee jaar vooruit 
kunnen. 

  

 
Hieronder de verdere uitkomsten: 

Schokabsorptie   50  - 57 %                                  45 – 70 %  N/F1.3  Voldoet  
Uniformiteit schokabsorptie   7 %                                             +/- 10% - CN/C1.2  Voldoet 
Stroefheid     36 - 44 Nm                                   20 – 55  Nm EN 15301  Voldoet  
Uniformiteit stroefheid   8 Nm                                           +/- 10 Nm - CN/C1.2  Voldoet  
Balstuit verticaal    1.03 - 1.09 m                               0.60 – 1.10 m /EN 12235  Voldoet  
Balrol vermogen    7.66 - 14.01 m                             4 – 15 m / EN 12234  Voldoet  

 
 
 

 



 

Notulen ALV 20 november 2018 
 
 

1. Opening door de voorzitter 

Hans Boer opent de vergadering. Fred van der Meer, Gaby Hulst, Robin Koetsier, Siem Kesting, Jan 

Kranenburg, Cees Wijhenke, Erna van der Meer hebben zich afgemeld. Er zijn 19 leden aanwezig. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-6 2018 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
4. Bestuursverkiezing 

In juni dit jaar heeft Gerben Schouten aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een 

bestuursfunctie, maar zich wel voor allerlei andere taken bij de vereniging in blijft zetten. Zijn taken in het 

bestuur voor de sponsorcommissie zijn overgedragen aan André Köster. 

 

5. Renovatie en nieuwbouw kleedkamers 

Tijdens de vorige ALV is gesproken over de gewenste overdracht van de velden vanuit Gemeente Kaag en 

Braassem naar vv Woubrugge, over de eis van de Stichting Waarborgfonds Sport om de investering af te 
schrijven in 15 jaar en de nieuwe subsidiemogelijkheden vanaf 1 januari 2019. 

 
In vervolg daarop zijn de afgelopen periode een aantal afspraken met de Gemeente K&B geweest waarin 

gesproken is over het onderhoud van de grasvelden (het budget van de Gemeente K&B hiervoor blijft 

ongewijzigd) en over het onderhoud en vervangen van de kunstgrasvelden. Het huidige kunstgrasveld van 
VVW moet vóór 1 juli 2019 opnieuw gekeurd zijn, de kosten hiervan en voor eventuele renovatie worden 

meegenomen in de gesprekken met de Gemeente K&B. Afhankelijk van de uitkomsten van de keuring kan 
het zijn dat er in de zomerstop een (gedeeltelijke) renovatie van het kunstgrasveld plaats moet vinden. De 

verenigingen in de regio maken gezamenlijk afspraken met de Gemeente K&B voor een periode van 30 
jaar. Naar verwachting worden de afspraken begin 2019 definitief. Dit is belangrijk voor VVW omdat de 

financiële consequenties van de afspraken invloed hebben op de investeringsmogelijkheden. 

Aad van der Linde vraagt hoe het kan dat er bij Kickers’69 in Leimuiden o.a. nieuw kunstgras aangelegd 
wordt. Hans Boer antwoordt dat daar o.a. grond verkocht is ten behoeve van woningbouw en een 

projectontwikkelaar de kosten voor de aanleg vergoed. 
 

Voor wat betreft de financiering van de kleedkamers is een gesprek met de Stichting Waarborgfonds Sport 

ingepland over de afschrijvingstermijn van 15 jaar. Indien de Stichting hieraan vast houdt, volgt een 
gesprek met de Gemeente K&B om te onderzoeken in hoeverre de Gemeente K&B de vereniging kan 

helpen. 
 

Op 2 januari 2019 wordt een subsidieaanvraag ingediend bij ministerie van VWS: Deze subsidieregeling 

geeft 20% subsidie op investeringskosten en 15% op kosten voor duurzame investering. 
 

Er is mede naar aanleiding van de ALV onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen: 
Tot de mogelijkheden behoort de aanleg van een lucht-water-warmtepomp (kosten ongeveer € 15.000,-) 

en zonnepanelen op dak (kosten ongeveer € 15.000,-). Op het voorstel om deze investering mee te nemen 
in de subsidieaanvraag wordt door de aanwezige leden ingestemd.  

 
6. Vaststellen jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019 



 

Het exploitatieoverzicht wordt door Ralph de Graaf toegelicht. De kosten voor sponsoring zijn toegenomen, 

omdat er een voorziening is aangelegd, omdat mogelijk een aantal sponsoren zijn bijdrage niet zal 
voldoen. 

Aad van der Linde merkt op dat hij voor het eerst een budget heeft gevraagd voor de zaal en nu ziet dat 

er voetballen op dit budget staan en deze kosten meestal op de technische commissie weggeschreven 

worden. Hans Boer legt uit dat dat op zijn verzoek is gedaan, zodat er meer duidelijk wordt over de kosten 
van het zaalvoetbal. Het budget van de zaalcommissie is verhoogd om de kosten voor de ballen uit te 
kunnen betalen. 

De balans laat een positief resultaat zien. Het resultaat is toegevoegd aan de reserves.  

Het overzicht van betaalde vergoedingen laat vooral zien dat er meer vergoedingen nodig zijn om de 
schoonmaak te organiseren. Voor de rest zijn er weinig veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Hans van der Neut vraagt of er al financieel doorgerekend is of de investering voor nieuwe kleedkamers 

haalbaar is. Hans Boer legt uit dat dat eerder gebeurd is, maar straks wanneer de afspraken met de 
Gemeente K&B definitief zijn, dit opnieuw zal gebeuren. Aad van der Linde vraagt of er ook nog opnieuw 

gekeken wordt naar de noodzaak extra voorzieningen te realiseren. De situatie is wat dat betreft 
onveranderd antwoord Hans Boer.  

De kascontrole heeft op maandag 5 november 2018 plaatsgevonden met Robin Koetsier, Chris Verhoef, 
Ralph de Graaf en Petra Keunen. Chris Verhoef laat weten dat de kascontrolecommissie akkoord is met de 

boekhouding. Robin Koetsier verlaat de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt komend 
seizoen bemand door Chris Verhoef en José Wilderink. Cor Brunt meldt zich als reservelid.  

 

7. Nieuws uit de commissies en het bestuur 

Bestuur (Hans Boer) 

Het komende seizoen zijn er aantal doelstellingen bepaald die de aandacht van het bestuur zullen hebben. 
Het gaat om een financieel plan voor de toekomst, voorbereiding van automatische incasso, 

verduurzaming waar mogelijk, het opstellen en uitvoeren van een sponsorplan, de aanleg van een betere 

opslag voor trainingsballen en het opknappen en aanschaffen van meubilair voor de kantine. 
 

Technische commissie (Hans Boer) 
Het is nog niet gelukt om alle posities in de begeleiding van teams in te vullen. Mocht er iemand nog 

suggesties hebben voor een structurele verzorger op de zaterdag (senioren), een trainer voor het tweede 
team (senioren) of een trainer voor de overige senioren. Aad van der Linde vertelt dat de training van het 

tweede nu door Fred van der Meer verzorgd en het team zeer enthousiast is hierover. 

Wat betreft de begeleiding van de jeugd wordt nog een leider gezocht voor de JO17-2. 
Eldert van Luling merkt op dat als hier geen oplossing voor komt, dit leden gaat kosten. Cor Brunt sluit 

zich daarbij aan, deze jongens hebben structuur nodig.  
 

Arjan Dijkshoorn meldt dat de keeperstrainer van de senioren is gestopt en ook nog een oplossing voor 

moet komen.  
 

Seniorencommissie (door Chris Verhoef) 
De commissie is erg tevreden over de nieuwe opzet van de elftallen. Een nieuw elftal erbij en ook de sfeer 

binnen de teams is prima. Dit seizoen zijn de senioren van start gegaan met het derde, vierde, vijfde 
team, veteranen 1 en 2 en de dames. Het vijfde is een nieuw team en doet goed mee in de competitie en 

ook in de beker. Wat betreft gezelligheid is het een topteam ook voor de derde helft. Het derde staat 

bovenaan in de zesde klasse en is ook in de beker nog actief. Het vierde sprokkelt de puntjes bijeen, de 
juiste vorm moet nog komen. Veteranen 1 is een stevige middenmoter in de 2e klasse. Veteranen 2 doet 

goed mee in de derde klasse, met een mooie combinatie van oude en jonge spelers. De dames hebben 
een jonge groep en hebben in de beker de volgende ronde gehaald. In de competitie proberen ze de 

aansluiting met de middenmoot te verkrijgen. 

 
 



 

Jeugdcommissie (door Hans Boer) 

De teams JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1 en JO12-1 doen het allemaal goed maken kans winterkampioen 
te worden. Er zijn nog drie teams die met de beker meedoen: JO12-1, JO10-1 en JO9-1. Meeste teams zijn 

goed ingedeeld alleen de JO17-2 en JO12-4 hebben nog geen wedstrijd gewonnen, waarbij voor de JO12-
4 een oplossing gezocht moet worden want deze verliezen wedstrijden met 20-0 en meer. Enkele teams 

hebben veel wisselspelers en er wordt gekeken of er een extra team en misschien een team in de JO11 

competitie gevormd kan worden na de winterstop. 
 

Zaalcommissie (door Aad van der Linde) 
1e en 2e draaien mee in de middenmoot.  

3e en 4e gaan mee doen om het kampioenschap in hun poule. Waarbij het 4e momenteel zelfs al 1e staat. 
Leuk om te melden is dat er ook meer publiek is de laatste tijd. 

 

Sponsorcommissie (door André Köster) 
André Köster heeft het op zich genomen de sponsorcommissie te leiden. De commissie is onder leiding van 

André Köster uitgebreid met Erna van der Meer, Jasper Zwarst, Trienke Köster. Ook  Gerben Schouten en 
Jeroen van der Vliet zetten zich nog altijd in voor deze commissie. De commissie richt zich voor de korte 

termijn vooral op tijdige facturering, kledingbestelling, en herverdeling van taken en 

verantwoordelijkheden. 
 

Frank Dreef suggereert ook te kijken naar wat er in het vrijwilligersbeleidsplan staat over de taken en 
structuur van de sponsorcommissie. Aad van der Linde vraagt bij wie men terecht kan voor kleding die 

ontbreekt. André Köster meldt dat dit bij Trienke Köster gemeld kan worden. 
 

Aad van der Linde vertelt dat Westmaas en VDE beiden doorgaan met sponsoring van de toernooien. Aad 

van der Linde vraagt wie er in de sponsorcommissie over de sponsoring van de jeugdtoernooien gaat. 
André Köster neemt dit mee in de eerstvolgende commissievergadering en zorgt dat de contactpersoon 

bekend wordt. 
 

De Grote Clubactie heeft €3.600,- opgeleverd. Dit wordt besteed aan LED verlichting op het Polderflora 

veld.  
  

Sponsoring in natura levert ongeveer €16.000,- op. Komend seizoen wordt er gestreefd naar minder 
sponsoring in natura en naar meer betalingen van sponsorbijdragen, zodat we meer grip krijgen op het 

sponsorbudget.  

 
Aad van der Linde heeft zakelijk contact met Domino’s pizza en daar het probleem met de nog 

openstaande sponsorbijdrage voorgelegd. Domino’s pizza heeft een nieuwe eigenaar en wil de beloofde 
sponsorbijdrage niet overnemen, maar wil wel een keer wat bijdragen. Bijvoorbeeld door een keer pizza’s 

te geven. 
 

Commissie velden en gebouwen (door André Köster) 

In de afgelopen periode is er onderhoud aan veld 1 en 2, inclusief sproeien gedaan. Er is een laag 
hekwerk langs veld 2 aangebracht zodat er minder ballen de sloot inrollen. Er zijn beveiligingsacties ten 

behoeve van verzekering uitgevoerd. Daarnaast is een storing aan de verlichting van het Polderfloraveld 
verholpen en is een nieuw toilet en dorpel geplaatst in kleedkamer vijf. 

 

Op de planning staat de kast in de scheidsrechterskleedkamer aan te passen, loopverlichting ter hoogte 
van de sporthal aan te leggen, de pilaren bij entree van het parkeerterrein te herstellen, pupillendoelen 

van veld 3 te repareren en zal in samenwerking met de Gemeente K&B nieuwe beschoeiing in de sloten 
worden geplaatst. 

 
Barcommissie (door Jan Hogeveen) 

Het horecaconvenant met de Gemeente K&B is afgesloten. Er zijn zes controles geweest. Bij vijf van de 

zes controles heeft het barpersoneel goed gehandeld. De aandacht voor het controleren van ID’s en voor 
wederverstrekking aan minderjarigen blijft onverminderd van groot belang.  



 

De alarminstallatie voor het clubgebouw is vervangen. De komende periode worden tafels en stoelen in de 

kantine opgeknapt. De barcommissie zoekt naar extra vrijwilligers, wie interesse heeft kan dat aangeven 
bij Jan Hogeveen of bij Erna van der Meer. 

 
Scheidsrechterscommissie  

Doelstellingen 2018/2019  
• In september een spelregelavond organiseren voor MO-15 en JO-15 door Allard Lindhout.  

• Een aantal spelbegeleiders voorlichtingen. 

• Een grensrechterinfoavond organiseren indien hier behoefte aan is.  

• Een verenigingsscheidsrechtercursus door de KNVB laten geven voor een aantal eigen 

scheidsrechters. Op dit moment zijn er 14 inschrijvingen, waarvan 5 van VVW.  

• Een pupillencursus indien hier voldoende belangstelling voor is. 

• Infoavond consuls is geweest. 

Tevens heeft de scheidsrechterscommissie het gastheerschap op zaterdag georganiseerd, omdat zij het 

belangrijk vinden dat de scheidsrechters goed ontvangen en begeleid worden.  

 
F-side (door Martijn van Luling) 

Het ledenaantal ligt rond de 120, er wordt actief geworven om het ledenaantal te laten groeien.  
Er worden dit seizoen vijf feesten georganiseerd, daarnaast het F-side toernooi, voetbalgala en 

nieuwjaarsreceptie.  
Vorig jaar waren er redelijk veel klachten over geluidsoverlast, dit seizoen worden voor alle feesten 

vergunningen aangevraagd en worden buurtbewoners mogelijk van te voren weer per brief geïnformeerd. 

 
Er is een sponsor voor de F-side gevonden die feesten en loterijen ondersteunt door het leveren van 

prijzen, zo is afgelopen feest een dinerbon van 250 euro ter beschikking gesteld. Komende zaterdag is er 
ook een feest, hierbij wordt ook een loterij georganiseerd met als hoofdprijs een iPad. Ook de band is 

gesponsord. Hans Boer vraagt of de F-side een nieuwe vlag kan organiseren.  

 
8. Rondvraag 

André Vrolijk vraagt naar de stand van zaken omtrent de ballencontainer. André Köster vertelt dat die in 

de nieuwbouw in een verwarmde omgeving worden geplaatst.  

Hans Boer vraagt de leden in te stemmen om Cor van Dorp erelid te maken. Cor van Dorp heeft laten zien 
zeer waardevol te zijn voor de vereniging en is er altijd als het nodig is.  

Eldert van Luling meldt dat er veel complimenten waren op de organisatie van het Kaag en 
Braassemtoernooi.  

Arie Vrolijk heet Cor van Dorp welkom als erelid en dankt het bestuur.  
 

 

9. Sluiting 

Hans Boer sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

 

 





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 
Leider 2e elftal   Aad van der Linden  
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma (dinsdag)  06-30657154 
     Bart Kroes (donderdag)  06-23145996 
Keeperstrainer   Marco Gerrits 
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 Snoopy  
 
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 
 



 

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  

MO15-1.  

JO14-1 Lek Sloopwerken 

JO13-1. Loek van Vliet 

Keurslagerij 

JO12-1. Dickies  

JO12-2. Dura Vermeer 

MO12-1 HBC 

Boxspring&Matrassen  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacharja  
Zacharja koos pas kort 
geleden om op keepen te 
gaan. 
Maar als je hem ziet spelen, 
denk je dat-ie nooit iets anders 
heeft gedaan!  
Alle schoten op doel, hoe goed 
ook gemikt, 
worden door Zacharja 
vakkundig uit het doel getikt.  
 
Jochum 
Jochum is een beetje de joker 
van het team. 
Waar hij ook wordt neergezet, 
hij doet het subliem. 
Centrale verdediger, op het 
middenveld of links-
/rechstback, 
Voor Jochum is geen enkele 
positie te gek.  
 
Lothfi 
Als verdediger speelt Lothfi 
vaak de pannen van het dak. 
Regelmatig heeft hij de spits 
van de tegenstander in zijn 
broekzak.  
En is dat alles? Nee, nee, nee, 
Lothfi pikt zelfs af en toe ook 
zijn goaltje mee!  
 
Job 
Job besloot vorig seizoen om 
het voetballen te proberen 
En dat gaat al verrassend 
goed, al moet-ie ook nog wat 
leren. 
Als verdediger is hij vaak een  

 

rots in de branding. 
Maar knalt hij tegen een 
paaltje op dan maakt-ie geen 
zachte landing.  
 
Thijs 
Aan het begin van het seizoen 
dacht Thijs: ‘Zijn die coaches 
helemaal gek?’ 
‘Ik heb altijd voorin gestaan, 
nu zetten ze me linksback!’ 
Toch gaat het daar fantastisch 
en heb je zelfs al vaak 
gescoord, 
Want je hebt een beter 
linkerbeen dan de meeste 
spelers van Feyenoord!  
 
Owen 
Over Owen heeft Sint hele 
positieve verhalen gehoord, 
Klopt het dat je zelfs je eerste 
goal hebt gescoord?  
Als middenvelder ben je echt 
de motor van de ploeg, 
Je tegenstanders hebben altijd 
een moeilijke middag voor de 
boeg! 
 
Ties 
Pechvogel Ties kreeg aan het 
begin van het seizoen last van 
z’n hiel, 
En sint weet ook nog dat-ie 
samen met Lothfi van zijn fiets 
af viel. 
Toch krabbelt Ties na elk 
pechgeval weer op, 
En helpt hij de JO-13 op weg 
naar de top

 

JEUGDSCORE 

Sinterklaas verrast de Jo13 
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Lisse (3-1 winst) ging de 
Jo13 'naar boven' voor een serieuze wedstrijdbespreking. Dat 
werd vooraf in ieder geval medegedeeld. Eenmaal boven 
aangekomen bleek dat Sinterklaas voor iedereen een 
chocoladeletter en een gedichtje had achtergelaten. 

De gedichten willen we jullie natuurlijk niet onthouden:  

 



 

Karel 
Karel weet op het middenveld 
heel goed zijn mannetje te 
staan, 
hem zie je dan ook meerdere 
keren de duels met zijn 
tegenstander aan gaan. 
Op Karel kun je als team altijd 
bouwen, gaat voorop in de 
strijd 
en ook richting zijn 
medespelers is hij een en al 
positiviteit! 
 
Romijn 
Romijn haalt met zijn snelheid 
achterin, 
menig aanvaller van de 
tegenstander in. 
Daarnaast laat hij voorin ook 
van zich horen, 
door tegen Alphen een 
prachtig doelpunt te scoren. 
 
Lukas 
Lukas kan in de spits en op 
nummer 10, 
daar laat hij vaak prachtige 
dingen zien. 
Vaak beslissend met een 
mooie pass, 
of dit nu vanuit de spits is of 
vanuit de middenas. 

 

Thomas 
Met Thomas langs de lijn, 
weet je als supporter van de 
JO13: dat wordt fijn. 
Thomas is namelijk niet alleen 
aan het hollen, 
maar ook iedere wedstrijd zijn 
tegenstander aan het dollen. 
 
Rick 
Rick zorgt niet alleen voor de 
gezelligheid in het team, 
maar laat ook iedere wedstrijd 
de tegenstander zijn hielen 
zien. 
Op de training kan je soms wat 
beter je best doen, 
in de wedstrijden nog meer 
scoren, dan wordt het 
helemaal een topseizoen! 
 
Dante 
Voor de talen Grieks en Latijn, 
moet je bij onze rechtshalf 
Dante zijn. 
Op zijn nieuwe positie blijft hij 
maar gaan 
en weet hij iedere wedstrijd 
zijn mannetje te staan. 
 
Aidan 
Aidan doet als middenvelder of 
aanvaller altijd zijn taak, 
ook schiet hij vaak een balletje 
raak.  
Naast middenvelder heeft 
Aidan op de training vaak een 

andere rol, 
hij staat dan namelijk heel 
graag op de goal. 
 
Chris 
De JO13 heeft een trainer om 
trots op te zijn, 
want training krijgen van een 
speler van het 1e is natuurlijk 
fijn. 
Het doel van dit jaar is om de 
tegenstander van de mat te 
tikken, 
dus dan is het niet zo erg dat 
je de bal niet op de lat kan 
mikken. 
 
Sander 
Een stagiaire als trainer bij je 
team is altijd fijn, 
maar dan moet hij er natuurlijk 
wel zijn. 
Vanaf december kom je de 
JO13 weer versterken 
en dan kan je aan de jongens 
hun techniek gaan werken. 
 
Cor 
Met zijn ervaring brengt Cor de 
JO13 veel nieuwe dingen bij, 
Met een aanval uit het boekje 
maak je hem pas echt heel blij. 
Lange ballen spelen vind je 
dan ook helemaal niets,  
Maar goed, dat vindt de J013 
ook van uitwedstrijden op de 
fiets. 

  

 

 

 

 





 

Jo17-1 Winterkampioen!  
Met een 2-3 overwinning op Nieuwkoop heeft de JO17-1 de najaarscompetitie 
gewonnen. Onder grote belangstelling van ouders en supporters startte Woubrugge 
fanatiek aan de wedstrijd.  

Nieuwkoop werd onder druk 

gezet en Woubrugge bouwde 

een overwicht op. Na 15 min 
was het raak door Tim vd D en 

nog geen 5 min later was het 
Tim v R die de 0-2 op het bord 

zette na een voorzet van Aydan. 

Nieuwkoop had geen antwoord. 
Vlak voor rust was het Robbin 

na een assist van Sander die de 
0-3 op het bord zette en was er 

geen vuiltje aan de lucht. 
Achterin hielden Jelle, Stan, 

Thijs en Dionis het goed dicht 

het middenveld met Sander, 
Aydan en Tim sloot goed bij en 

voorin Tim, Robbin en Jinne 

maakte het de tegenstander 

moeilijk.  
 

Hoe anders zou het gaan na de 
rust. Jens en Sekou kwamen 

voor Stan en Jinne. Voor dat de 

thee op was maakte Nieuwkoop 
1-3. De spits van Nieuwkoop 

was naar het middenveld 
verhuist en kon zich naar 

hartelust uitleven. Woubrugge 
had het ontzettend moeilijk en 

na de 2-3 was het billen knijpen. 

Jelle verving Dionis. Met bloed 
zweet en tranen werd de 

overwinning over de streep 

getrokken. Het jeugdbestuur en 

bestuur waren met presentjes 
aanwezig en Martin de 

huisfotograaf maakte de foto's.  
 

Bedankt alle supporters, ouders, 

(jeugd) bestuur voor jullie 
aanwezigheid er zal met nog 

veel plezier op terug gekeken 
worden. Voor JO17-1 gaat een 

zware voorjaarscompetitie 
beginnen waar we met veel 

enthousiasme en motivatie 

ingaan.  

 
Jongens Jo13 winnen mooie 
truien met moeilijke quiz 
De Jo-13 heeft de winterstop goed ingeluid. De mannen kregen tijdens een quiz 25 
moeilijke vragen voorgeschoteld. Dit werd door iedereen zo goed gedaan, dat ze 
beloond werden met een eigen spiksplinternieuwe trui, inclusief nummer! 

Alsof het een schooltoets was 
boog de Jo13 zich 

zaterdagmorgen over de heuse 
Jo13-quiz. Met vragen als 

‘Hoeveel meter zit er tussen 
beide doelpalen?’ en ‘Welke 

speler van het eerste speelt met 

rugnummer 2’ was de test alles 
behalve makkelijk. Toch slaagde 
iedereen glansrijk. 

En dus werden de spelers 
beloond. En wel met een mooie 

nieuwe Woubruggetrui. Zeer 
geschikt voor koude 

trainingsavonden, maar speciaal 
bedoeld voor de uitstraling 

tijdens de warming-up van de 

wedstrijden in de tweede 
seizoenshelft.  

 

 

De truien worden gesponsord 
door Jelle Hoekstra van 

Hoekstra Autoservice en Hein 
Visser van VDE Plant. Super 

bedankt heren!  
 

PS. Ben je benieuwd naar de 

prestaties op het veld van de 
Jo13? Elke week schrijft een 

speler als razende reporter een 
wedstrijdverslag, te lezen op de 
website! 

 

 



 

Voorjaarscompetitie jeugd 
Wanneer jullie dit bericht lezen, is de voorjaarscompetitie alweer begonnen. Sinds vorig 
seizoen speelt de jeugd 2 of 3 bekerwedstrijden aan het begin en gaan gelijk door met 
de najaarscompetitie. De teams in deze competitie worden niet meer ingedeeld op basis 
van uitslagen en de stand in de bekercompetitie.  

Daarom werden soms 

monsterzeges of helaas ook 
zware verliezen geleden in de 

najaarscompetitie. Indien 

mogelijk werd er gelijk 
ingegrepen en verdwenen 

teams uit de poule, kwamen 

andere weer bij of een 
Woubrugge team werd in een 

andere poule geplaatst. 

Hierdoor ontstonden ook wel 
eens gaten in het 

wedstrijdschema. Dit is heel 

vervelend, zeker wanneer je 
team in een poule van 11/12 

teams begint en uiteindelijk 

maar 8 wedstrijden speelt…  
 

Gelukkig denken de leiders en 
trainers maar aan één ding op 

zaterdag en dat is voetballen! Er 

werden door hen 
oefenwedstrijden geregeld, 

onderling een potje op klein veld 
gespeeld, extra getraind of 

voetbalquizzen georganiseerd.  
 

In de voorjaarscompetitie is 

uitval van wedstrijden door 
teruggetrokken teams veel 

minder mogelijk, omdat de 
teams daar wel op niveau zijn 

ingedeeld door de KNVB. Deze 

competitie is op 26 januari 
begonnen en zal op 25 mei 

officieel gaan eindigen. Daarna 
is eventueel een inhaalwedstrijd 

of voor de echte cupfighters een 

mooie afsluiter van het seizoen 
te spelen.  

 
In het schema onderaan kan je 

in de 5e kolom zien wanneer de 
competitiewedstrijden gespeeld 

gaan worden. Er wordt rekening 

gehouden met vakanties en 

feestdagen, maar soms moet er 
toch ingehaald worden om op 

tijd de competitie te kunnen 

afronden. De KNVB zet deze 
wedstrijden eerst in het 

programma op de officiële 
inhaaldagen. Wanneer het niet 

uitkomt, vanwege te weinig 
spelers bijvoorbeeld, kan de 

leider of trainer van het team 

aan de wedstrijdcoördinator 
vragen de wedstrijd te gaan 

verplaatsen naar een geschikter 
moment. Uiteraard overlegt de 

leider dit eerst met de 

leeftijdscoördinator. Omdat we 
pas in de zomertijd in de avond 

kunnen spelen, kunnen de 
doordeweekse inhaalwedstrijden 

vanaf 31 maart gespeeld gaan 

worden. 
 

Doordeweekse oefenwedstrijden 
worden om dezelfde reden ook 

pas vanaf 31 maart ingepland. 
Competitiewedstrijden gaan 

altijd voor op de 

oefenwedstrijden. Er zullen in 

maart en april een aantal 
wedstrijden georganiseerd 

worden voor de spelers die op 

een groter veld gaan spelen. 
Dus van kwart veld naar half 

veld en van half naar heel veld. 
Deze zijn buiten de competitie 

om. Voordeel, je mag nog vaker 
gaan voetballen met je 

leeftijdsgenoten! Nadere 

informatie hierover komt 
binnenkort. 

 
Mocht je een keer niet kunnen 

voetballen door vakantie of een 

dagje weg, geef dit altijd op tijd 
door aan je leider en/of trainer. 

Ook al staat er nog geen 
wedstrijd op het programma, 

jouw informatie kan helpen om 

te bepalen of er een oefen- of 
inhaalwedstrijd ingepland kan 

worden. 
 

Maak er een mooie 
voorjaarscompetitie van met 

veel voetbalplezier! 
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Speeldagenkalender 2018/'19 KNVB District West  
 

 
 Kalender 1 

Categorie A 
Kalender 2 
Categorie A 

Kalender 3 
Categorie B 

Kalender 4 
Categorie B 

Kalender 5 
Categorie B 

 

 

Competities met 
13 of 14 teams 

(senioren en jeugd) 
 
 

Mannen res. 2e t/m 3e 
kl. / vrouwen 2e en 3e 
kl. / JO19, JO17, JO15 
hfd en hoger, JO13 hfd 
kl. en  hoger 

 

Senioren overige 
competities  

Senioren overige 
competities / senioren 

7x7 / overige 
jeugdcompetities 

 
7x7  reeks 

vrijdagavond 

Datum Schema 14 Schema 12 + 
Najaars/Voorjaarsreeks Schema 14 Schema 12 + 

Najaars/Voorjaarsreeks 

 
 

       

01 - 02 sept. 2018 Beker 1 Beker 1 Beker 1 Beker 1   
08 - 09 sept. 2018 Beker 2 Beker 2 Beker 2 Beker 2 1 – 07/09  
15 - 16 sept. 2018 Beker 3 Beker 3 Beker 3 Beker 3   
22 - 23 sept. 2018 WD 1 WD 1 WD 1 WD 1 2 – 21/09  
29 - 30 sept. 2018 WD 2 WD 2 WD 2 WD 2   
06 - 07 okt.   2018 WD 3 WD 3 WD 3 WD 3 3 – 05/10  
13 - 14 okt.   2018 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4   
20 - 21 okt.   2018 WD 5 Inhaal/Beker WD 5 Inhaal/Beker  Herfstvakantie N/M 
27 - 28 okt.   2018 WD 6 WD 5 WD 6 WD 5  Herfstvakantie N/M 
03 - 04 nov.  2018 WD 7 WD 6 WD 7 WD 6 4 – 02/11  
10 - 11 nov.  2018 Inhaal/Beker WD 7 Inhaal/Beker WD 7   
17 - 18 nov.  2018 WD 8 WD 8 WD 8 WD 8 5 – 16/11  
24 - 25 nov.  2018 WD 9 WD 9 WD 9 WD 9   
01 - 02 dec.  2018 WD 10 WD 10 WD 10 WD 10   
08 - 09 dec.  2018 WD 11 WD 11 WD 11 WD 11   
15 - 16 dec.  2018 WD 12 Inhaal/Beker WD 12 Inhaal/Beker   
22 - 23 dec.  2018 Inhaal/Beker Vrij Inhaal/Beker Vrij   
29 - 30 dec.  2018 Vrij Vrij Vrij Vrij   
05 - 06 jan.   2019 Vrij Vrij Vrij Vrij   
12 - 13 jan.   2019 Vrij Vrij Vrij Vrij   
19 - 20 jan.   2019 WD 13 Inhaal/Beker WD 13 Inhaal/Beker   
26 - 27 jan.   2019 WD 14 Inhaal/Beker WD 14 WD 19 / 8   
02 - 03 feb.   2019 WD 15 Inhaal/Beker WD 15 WD 13 / 2   
09 - 10 feb.   2019 WD 16 WD 12 / 1 WD 16 WD 12 / 1   
16 - 17 feb.   2019 WD 17 WD 13 / 2 WD 17 Inhaal/Beker  Voorjaarsvakantie N 
23 - 24 feb.   2019 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker  Voorjaarsvakantie N/M 

02 - 03 mrt.  2019 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Vrij Vrij  Voorjaarsvakantie M / 
Carnaval 

09 - 10 mrt.  2019 WD 18 WD 14 / 3 WD 18 WD 14 / 3 1 – 08/03  
16 - 17 mrt.  2019 WD 19 WD 15 / 4 WD 19 WD 15 / 4   
23 - 24 mrt.  2019 WD 20 WD 16 / 5 WD 20 WD 16 / 5 2 – 22/03  
30 - 31 mrt.  2019 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker   
06 - 07 april 2019 WD 21 WD 17 / 6 WD 21 WD 17 / 6 3 – 05/04  
13 - 14 april 2019 WD 22 WD 18 / 7 WD 22 WD 18 / 7   
20 - 21 april (eventueel 
22 april i.o.o.) 2019 WD 23 Vrij Vrij Vrij  Pasen 

Zondag 28 april 2019 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Vrij Vrij  Meivakantie 
04 - 05 mei 2019 Inhaal/Beker WD 19 / 8 Inhaal/Beker Inhaal/Beker  Meivakantie 
11 - 12 mei 2019 WD 24 WD 20 / 9 WD 24 WD 20 / 9 4 – 10/05  
18 - 19 mei 2019 WD 25   WD 21 / 10 WD 25   WD 21 /10   
25 - 26 mei 2019 WD 26   WD 22 / 11 WD 26   WD 22 / 11 5 – 24/05  
28 - 30 mei 2019 Nacompetitie Nacompetitie    Hemelvaartsdag 
01 - 02 juni 2019 Nacompetitie Nacompetitie WD 23 Inhaal  Overige bekerfinales 
04 - 06 juni 2019 Nacompetitie Nacompetitie     
08 - 09 juni (eventueel 
10 juni i.o.o.) 2019 Nacompetitie Nacompetitie  Inhaal  Districtsbekerfinale / 

Pinksteren 
11 - 13 juni 2019 Nacompetitie Nacompetitie     
15 - 16 juni 2019 Nacompetitie Nacompetitie  Inhaal   

 
Opmerkingen: 

• Tot en met 20 september 2018 kunnen poulewedstrijden van de bekercompetitie worden gespeeld 
• 1e klasse JO19, JO17 en JO15 spelen op schema 12 ½ (kalender 2) en vallen onder de regels  

van de A categorie 
• Overige jeugdcompetitie spelen op schema 12 ½ en vallen onder de regels van de B categorie  
• Van 19/20 januari tot en met 9/10 maart loopt de flexibele winterstop in de A categorie 
• Genoemde data zijn onder voorbehoud van afgelastingen, beslissingswedstrijden, calamiteiten e.d. 



 

Update van de Woubrugge-

competitie 

Nu de winterstop is aangebroken is het ook weer een mooi moment om met 

een update te komen van de Woubrugge-competitie. 

Nog even een uitleg van hoe het werkt. Elk team speelt lekker in zijn competitie en probeert daar 

natuurlijk zoveel mogelijk te winnen. Het aantal punten in de Woubrugge-competitie is afhankelijk van het 

aantal punten dat een team behaalt, maar ook van het aantal wedstrijden dat een team speelt. Dit omdat 

niet alle teams evenveel wedstrijden spelen. Het 1e heeft bijvoorbeeld 24 punten uit 12 wedstrijden en 

heeft dus gemiddeld 2 punten per wedstrijd behaald. Tussenhaakjes staat de positie van de ranglijst uit 

de vorige Score. 

1. Woubrugge 3  28 punten gem. 2,8 41-11  10 gespeeld (2) 

2. Woubrugge JO17-1 24 punten gem. 2,4 38-14  10 gespeeld (3) 

3. Woubrugge JO15-1 19 punten gem. 2,38 28-10  8 gespeeld (4) 

4. Woubrugge 1  24 punten gem. 2  28-27  12 gespeeld (13) 

5. Woubrugge MO15-1 4 punten gem. 1,91 21-28  10 gespeeld (10) 

6. Woubrugge JO14-1 20 punten gem. 1,82 37-25  11 gespeeld (1) 

7. Woubrugge JO12-2 14 punten gem. 1,75 25-24  8 gespeeld (6) 

8. Woubrugge JO13-1 18 punten gem. 1,64 38-40  11 gespeeld (7) 

9. Woubrugge VE1 13 punten gem. 1,44 30-24  9 gespeeld (5) 

10. Woubrugge 5  15 punten gem. 1,36 44-41  11 gespeeld (8) 

11. Woubrugge JO12-1 21 punt  gem. 1,33 15-12  11 gespeeld (9) 

12. Woubrugge VR1 11 punten gem. 1,22 19-22  9 gespeeld (11) 

13. Woubrugge JO12-3 13 punt  gem. 1,18 25-35  11 gespeeld (14) 

14. Woubrugge VE2 14 punten gem. 1,17 23-35  12 gespeeld (12) 

15. Woubrugge JO15-2 9 punten gem. 1  24-39  9 gespeeld (19) 

16. Woubrugge 4  10 punten gem. 0,91 20-40  11 gespeeld (17) 

17. Woubrugge 2  12 punten gem. 0,9 23-33  11 gespeeld (16) 

18. Woubrugge JO19-1 9 punt  gem. 0,5 17-26  10 gespeeld (15) 

19. Woubrugge JO17-2 0 punten gem. 0  11-61  10 gespeeld (20) 

20. Woubrugge JO12-4 0 punten gem. 0  9-143  10 gespeeld (21) 

 

Dit artikel is geschreven op 12 januari. De uitslagen zijn dus bijgewerkt t/m 12 januari. In de volgende 

Score krijgen jullie weer een update van de stand in de Woubrugge-competitie. JO12-5M is opgeheven en 

is dus uit de ranglijst gehaald. 

 

 

 

 



                  & 
 

organiseren  5 februari de workshop 
 

   

   
door 

Berry Koeleman 
 

Mis deze kans niet en kom ook! 
 

Deze succesvolle methodiek biedt concrete handvatten hoe 
u maximaal plezier kunt ervaren in uw leven als 

ouder/verzorger, trainer/leider samen met de  kind(eren). 
 

Een workshop van Berry Koeleman is altijd een boeiende en 
inspirerende belevenis,  

maar vooral ook heel leuk. Want, zo weet hij: “Plezier hebben is 
de beste manier om te leren.”  

 
 
 

Dinsdag 5 februari 
van 19.30 uur tot 21.30 uur.  
De koffie staat klaar vanaf  
19.00 uur op basisschool 
De Kinderkring, Cornelis 
Kempenaarlaan 2, in 
Woubrugge 





 

Woubrugge JO10-2 is klaar 
voor de 2e seizoenshelft 
Het is alweer half januari en de eerste oefenwedstrijd van de 2e seizoenshelft zit er 
alweer op. Op 12 januari 2019 werd er helaas thuis van RCL JO10- 2 verloren. Deze 
tegenstander hadden we eerder ontmoet in de 2e ronde van de beker en toen werd er 
helaas ook verloren. Beide keren terecht want dit team is net een stapje feller in de 
duels en als je die wint dan win je ook vaak de wedstijden. Het eigenlijk net zoals de 
trainers van de eredivisie dit op zondagavond voor de camera bij Studio Sport vaak 
aangeven…RCL speelde dit jaar in de 2e klasse en zal de 2e seizoenshelft 2 stappen 
omhoog gaan in naar de hoofdklasse gaan.  

 

Terugblik in de 3e klasse  

Over het spelen in een bepaalde 
klasse gesproken; Het eerste 

deel speelden we in de 3e klasse 
en terugkijkend kunnen we 

stellen dat dit eigenlijk een te 
lage indeling was. Er werd 

namelijk maar 1x verloren en 

alle overige wedstrijden werden 
ruim gewonnen en dat is 

eigenlijk voor beide teams niet 
zo leuk. Het team verdient groot 

compliment ten aanzien van de 

beleving in de inzet die er 
tijdens de wedstrijden en de 

trainingen is opgebracht. 
Ondanks de wat zwakkere 

tegenstand, en je daardoor de 

duels niet zo fysiek 
hoefde aan te gaan, 

werd er goed gespeeld 
en kwamen de vele 

doelpunten soms uit 
fraaie acties tot stand.  

 

De jongens hebben 
echt progressie 

geboekt. En die 
progressie boeken ze 

uiteraard niet alleen 

door het spelen van 
de wedstrijden maar 

juist vanuit de 
trainingen die ze 

krijgen. Een 

compliment aan zowel Evert 

(maandagavond) als Fred, 
Martin en Corné 

(vrijdagavonden) voor het 
geven van de trainingen.  

 
Verandering in 

teamsamenstelling  

Binnen de JO10 teams vinden er 
voor de 2e helft ook wat 

verschuivingen plaats. De JO10-
1 zal namelijk overgaan naar de 

JO11-1 en omdat zij dan weer 

“terug” gaan naar het bekende 
halve veld en er dan met 8 

tegen 8 wordt gespeeld heeft 
dat team dus versterking nodig. 

Stijn zal de JO111 gaan 

versterken en Job en Naut 

komen over vanuit de 10-4 en 
10-3 zodat we weer op 

voldoende sterkte zijn.  
Stijn: namens de spelers van de 

JO10-2 hartelijk dank voor je 
inzet en mooie doelpunten. En 

doe dit ook bij de JO11-1!  

 
Job en Naut: van hartelijk 

welkom in de JO10-2 en laat 
zien dat jullie er klaar voor zijn.  

 

Nieuwe indeling in 1e 
klasse?   

Zoals verwacht zullen we dankzij 
de goede resultaten (2e 

geworden) een klasse hoger 

gaan spelen. 
Tenminste; zo 

dachten wij althans 
want op de bekende 

KNVB app staat 
zojuist (13 jan ’19) 

aangegeven dat we 

in de 1e klasse komen 
te spelen. Ofwel; 2 

klassen hoger! Of het 
ook zo is zal blijken 

maar wij gaan de 

uitdaging hoe dan 
ook aan en kijken uit 

naar wat de 2e 
seizoenshelft ons 

gaat brengen.  
 
 

 

 





 

Jo10-3 Lachend de winterstop in! 
Wat voor weer of uitslag ook, er werd weer veel gelachen in de laatste wedstrijd van de 
JO10-3 in Leiden. De lol van een wedstrijd, het samenspelen, hard werken op het veld, 
limonade in de pauze, de JO10-3 heeft steeds meer 
plezier nu het seizoen vordert. 
 
Praten en aanwijzingen aan elkaar geven op het veld, merken 

wat je favoriete positie is, wat je leuk vindt (en minder leuk), 
het hoort er allemaal bij op deze leeftijd. 

 
Maar vooral genieten van het spel,  ongeacht de uitslag, dat is 

het belangrijkste! 

 
 

 

MO15-1 grijpt naast de titel, maar 
de lat wordt weer hoog gelegd 
Aan het begin van dit seizoen werd er binnen de MO15 nog hardop gesproken over een 
kampioenschap. Na de najaars-competitie is de conclusie dat de missie niet helemaal 
geslaagd is. Of beter gezegd helemaal niet. Gelukkig zijn de verwachtingen voor de 
voorjaars-competitie ook nu weer hooggespannen en wordt een topnotering niet 
uitgesloten. 
 
Dat de ploeg geen kampioen is 

geworden kwam natuurlijk 

keihard aan. Met name bij de 
dames zelf. Immers wie droomt er 

nu niet van een rondje op een al 
dan niet platte kar door de straten 

van Woubrugge. Jammer genoeg 
bleken de 4 punten die verzameld 

werden niet genoeg om een rol 

van betekenis te spelen. Nu had 
de MO15 ook wel de pech in een 

loodzware competitie te zijn 
ingedeeld. Iedere week weer een 

derby tegen echt grote clubs. Met 
daarbij ook nog een aantal 

angstgegners (9). Van FC Lisse 
werd wel gewonnen (12-0) en 

tegen Hazerswoudse Boys werd 

een zwaar bevochten punt uit het 
vuur gesleept. 

 

De trainingsopkomst heeft er in 
ieder geval niet onder geleden. 

Bijna iedere week 100% opkomst. 
Dat kunnen niet veel teams in 

Woubrugge nazeggen. De training 
werpt ook wel zijn vruchten af. 

Het team heeft zich in de 
afgelopen maanden echt wel 

ontwikkeld. Zeker met de 

wetenschap dat een aantal 
meiden dit seizoen voor het eerst 

tegen een bal aantrapt. 
 

Begonnen we het seizoen met 12 
speelsters, inmiddels zijn we met 

16. Mila, Irem, Lina en Lisa zijn de 
gelederen komen versterken. 

Jammer genoeg heeft Hannah 

haar schoenen in de wilgen 
gehangen. Myrthe traint wel 

iedere week mee, maar speelt dit 

seizoen nog geen wedstrijden. 
 

Toch heeft de ploeg weer 
kampioensaspiraties. Na de 

training van maandag 14 januari 
hebben dames dit uitgesproken 

en beloofd met elkaar op de 
laatste speeldag in mei in de sloot 

te springen als de doelstelling niet 

wordt behaald. Wellicht is de 
nieuwe indeling wat makkelijker 

en zullen de resultaten in de 
tweede helft van het seizoen 

beter zijn. Daar tegenover staat 
dat de trainers en teammanager 

bij het behalen van de eerste 
plaats een nat pak moeten halen. 

Wordt vervolgd… 

 
 



 

De Woubrugge App! Leuk, 
maar wat kun je er mee? 
Veel informatie over Voetbalvereniging Woubrugge kun je vinden op de website en of 
via ClubTV in de kantine. Daarnaast is er de Score, het gedrukte clubblad, wat door 
velen nog steeds zeer wordt gewaardeerd. Daarnaast kun je nu ook gebruik maken van 
de Woubrugge App. 
 

Al weer een App zal je denken. 
Je hebt tenslotte al de 

Voetbal.nl App, Dat klopt, maar 
de Woubrugge App biedt meer. 

Naast de vele informatie die je 
via de ander Apps kunt krijgen, 

biedt onze eigen App extra 

functies. In het afgelopen jaar 
zijn er veel nieuwe functies 

bijgekomen. Zo kun je één of 
meerdere teams volgen. Handig 

als er een wedstrijd of training 

wordt afgelast. 
 

Maar de App kan nog meer. Zo 
kun je tijdens de wedstrijd een 

blog openen. Thuisblijvers of 
supporters wordt tijdens de 

wedstrijd geïnformeerd over het 

wedstrijdverloop. Als er wordt 
gescoord, gewisseld, een gele 

kaart, een rode kaart of zomaar 
een berichtje of foto kunnen 

worden gedeeld. De volgers 
worden via een pushbericht op 

de hoogte gebracht. Maar het 
wordt nog leuker. De Liveblog 

komt binnenkort ook 
rechtstreeks op ClubTV. Zo 

blijven alle bezoekers op de 

hoogte van het verloop van 
jouw wedstrijd. De liveblog kun 

je later terugvinden op de 
website of via de App door bij 

de uitslagen door te klikken 

naar de wedstrijddetails. 
 

Tijdens de wedstrijden van de 
MO15 is op beperkte wijze 

geëxperimenteerd met de 
Liveblog. De ouders konden de 

wedstrijden, als ze niet langs de 

lijn konden staan, toch live 
volgen. 

De App kan naar eigen wensen 
ingericht worden. Zo kun je er 

voor kiezen welke 
pushnotificaties je wel of niet 

wilt ontvangen. Zoals eerder 
gemeld kun je je favoriete 

Woubrugge teams instellen.  
Het gebruik van de App is 

gratis. Je kunt hem downloaden 

in de App-store of Google Play. 
Zoek op VoetballAssist en vul na 

de installatie als club 
Woubrugge in. Voor een 

optimaal gebruiksgemak moet je 

je wel even registreren. 
Iedereen kan de App 

downloaden, je hoeft hiervoor 
zelf geen lid te zijn van de club. 

Dus ook ouders kunnen aan de 
slag met de Woubrugge App. 

 

Als je nog vragen hebt over het 
gebruik van de App, kun je een 

email sturen naar 
postmaster@vvwoubrugge.nl 

 

Mooie opbrengst Grote Clubactie 
De afgelopen maanden zijn heel veel jeugdleden langs heel veel deuren in Woubrugge 
en een gedeelte van Alphen aan den Rijn gegaan om loten te verkopen van de Grote 
Clubactie. Uiteraard zijn vrienden en familie ook aangesproken om een lot te kopen. 
 

In totaal zijn 1.530 loten verkocht! Van de loten – die € 3,50 kostten – komt € 2,40 ten goede aan 

vvWoubrugge. Dit heeft – na aftrek van kosten – geresulteerd in de fantastische opbrengst van € 
3.591,90.  

 
De veldverlichting van het Polderfloraveldje is gedeeltelijk stuk en kan niet meer gerepareerd worden. We 

gaan de opbrengst van de Grote Clubactie 2018 besteden aan het vervangen van deze verlichting met 

LED-armaturen. Hierdoor wordt ons complex weer stuk duurzamer.  
 

Jongens en meisjes, namens de sponsorcommissie, hartelijk bedankt!  

 
 

 



 

Jeugd Onpersoonlijk 
Een oude rubriek in een oud jasje. De Jeugd Onpersoonlijk heeft zijn weg terug weten te 
vinden. 
Algemeen: 
Naam: Jesse Schouten (Freek 
voor vrienden) 

Woonplaats: Alphen aan den 

Rijn 
Team: JO17-2 

Positie: Rechts midden of Mid-
Mid 

Verkering: Nee, nee, nee 

 

Favorieten: 
Voetbalclub: Feyenoord, de 
spelers zijn veel aardiger 

Muziek: Luister nooit muziek. 

Die rappers gaan veel te snel. 
Eten: Pizza. Gewoon tonijn. 

Drinken: Fanta 
Tv-programma: Family Guy 

Man: Jens Toornstra 

Vrouw: Mama 
 

Kattenkwaad 
De gekste reden voor het 

afzeggen van een training: 

Ja ik moet fietsen vanuit Mekka 
gast. 

Tip om te spijbelen: Gewoon 
zeggen dat er werd verteld dat 

er uitval was. 

Wat heb je als laatste 
gesloopt: Een hek voor koeien 

opgeblazen met oud en nieuw. 

Ooit geld gestolen van je 

ouders: Nee. 
 

Wat vind je van? 
Fortnite: Ja, nou, speel het 
soms. Kan beter. Vind sommige 

dingen klote. 4 ‘damage’ is 
gewoon niet fijn. 

Nederlands elftal: Niet echt 

goed, kan veel beter.  
Trainer: Kees van Rooijen. 

Aardige man, maar doet soms 
hetzelfde op de training. 

School: Gezellig met vrienden. 
Zo irritant dat leraren lopen te 

zeiken dat alles MOET. Dagen 

duren te lang. 
 

Kies uit 
Fifa of Fortnite: Fortnite 
xBox of Playstation: 

Playstation 
Manchester United of 

Manchester City: Manchester 
United 

Messi of Ronaldo: Messi, 

beter karakter. 
Kwalitaria of Nemo: 

Kwalitaria 
 

 
 
 

Overige 
Beste voetballer VVW: Die 
chinees… Shijie Hu. Hoe? Nee 
Hu. 
Slechtste voetballer VVW: 
Martijn de Beer 

Bewondering voor: Als 
mensen iets heel goed kunnen, 

wat ik niet kan.  

Dieptepunt: 1e seizoenshelft 
van de C1, geen goede 

wedstrijd gespeeld.  
Hoogtepunt: Vorige week 

zaterdag, speelde een goede 
wedstrijd. 2-0 winst. 1 assist. 

Opstelling van het 

Nederlands elftal: Ik zoek het 
ff op. Wie er allemaal in kunnen. 

Zo heb je die foto van Bizot 
gezien? Jasper Cilissen in de 

goal, de Vrij en van Dijk in het 

centrum. Aké rechtsback, Daley 
Blind linksback, links midden 

Vilhena, Wijnaldum rechts, van 
de Beek centrum. Memphis 

linksbuiten, Luuk de Jong Spits 

en natuurlijk Jensie Toornstra 
rechtsbuiten. 

 
Jesse (Freek) ,hartstikke 

bedankt! We hebben 
genoten!  

 
 
 
 
 





  

Jeugdcommissie 
Voorzitter Gaby Hulst  06-46474828 

Vice-voorzitter Jasper Zwarst  06-43358036 
Secretariaat Tara van Raavens 06-41838037 

Jeugdleden Jacqueline Verskerk 06-14308550 
administratie 

Wedstrijd- Karen Smit  06-40168228 

secretaris 
 

Jeugdcoördinatoren 
Zie seniorenafdeling 

 

JO19-1    Kinkel Jachtschilderij 
Trainer/Coach Bas Brands  06-53681422 

Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Leider  Peter Bekkering  06-43708226 

 
JO17-1    De Keyzer Zekerheid 

Trainer/coach Henny kluivers  06-25498099 

Leider  Jantien Ploeger 
 

JO15-1    Westmaas interieur 
Trainer/Coach Martijn van Luling 06-57880720 

 

JO15-2            Spar bregman 
Trainer  Jeroen van de Vliet 06-53215643 

Trainer   Bob van de Geijn 06-15652332 
Trainer  Milko Zuijdendorp 06-21521470 

Leider  Vincent Bakker   
 

MO15-1   

Trainer/Coach Gerben Schouten 06-53248606 
Trainer   Dennis van Luling 06-52045201 

Teammanager Cees Rietveld  06-36453450 
 

JO14-1          Lek Sloopwerken 

Trainer/coach Barry Venker  06-27143217 
Trainer/coach Richard Bek  06-83222925 

 
JO13-1      Keurslagerij Loek van Vliet 

Trainer/coach Cor Brunt  06-36102758 

Trainer  Chris Verhoef  06-49254981 
 

JO12-1     Dickies 
Trainer/coach Daniek de Groot  06-20085949 

Leider   Sander Tijl  0172-500792 
 

JO12-2               Dura Vermeer 

Trainer/coach Olaf Scheffers  06-23689264 
Ass-trainer Renzo Stavleu 

 
JO12-3    

Trainer  Stan de Groot  06-55060546 

Ass-trainer Robbin van der Hulst 
 

JO12-4 
Trainer  Roel Veenstra  06-21287377 

Trainer  Dirk van der Zwet 06-23976324 
 

 

JO10-1      Floritec 

Trainer  Martin de Rooij  06-23466004 
Trainer  Corné Brunt  0172-518863 

Trainer/coach Fred van der Meer 06-27057525 
 

JO10-2  
Trainer  Evert van der Horst 06-51540577 

Ass-trainer Edwin Brunt 

Trainer  Fred van der Meer 06-27057525 
Leider  Albert van der Veldt 0172-422200 

 
JO10-3 

Trainer  Richard van Egmond 06-29921158 

Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Ass-trainer Senna Logtenberg  

Leider  Bas Westgeest 
 

JO10-4 
Trainer  Harry Gijzen  0172-414980 

Trainer  Hans Boer  06-15017730 

 
JO9-1 

Trainer/coach Johan Vitters  06-15001186 
Ass. Trainer Jort de Groot 

Trainer  Jaco vd Oever 

 
JO9-2   

Trainer/coach Dennis de Blanken 0172-518969 
Trainer  Jeroen Jouvenaar 06-37480863 

Trainer  Karen de Nooijer 06-27148996 
 

JO8-1 

Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Ass-trainer Janz Schipper 

Ass-trainer Durany van der Weijden 
Leider  Jan Willem vd Steen 

 

JO7-1 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 

Trainer  Jeroen Jouvenaar 06-37480863 
Leider  Lex van Vliet  06-37166629 

 

Keeperstrainer JO19-JO17 
Patrick Piket 

 
Keeperstrainer JO15-JO14-JO13 

Thomas Piket 
 

Keeperstrainer JO12-JO10 

Matthijs van der Doef 
Rens de Lange 



 

Activiteitenkalender tweede 
helft seizoen 2018-2019 
Onderstaand een overzicht van de geplande activiteiten voor de rest van dit seizoen. Zet 
ze in je agenda en mis niks! 

 
Activiteit Datum 

Workshop 'Boven de Lijn' i.s.m. De Kinderkring 5-feb-19 

Après-ski feest 9-feb-19 

Bestuursvergadering 11-feb-19 

Deadline kopij Score 3 maart 

Bestuursvergadering 11-mrt-19 

Bestuursvergadering 8-apr-19 

Koningsspelen 12-apr-19 

F-side feest 23-mrt-19 

Bestuursvergadering 13-mei-19 

Woodbridge live 18-mei-19 

Voetbalgala  31-mei-19 

Engelse jeugdteams in Woubrugge 26-mei-19 

Westmaas toernooi JO13, 14 en 15 22-apr-19 

Toernooi Jeugd O9 t/m O12 8-jun-19 

Toernooi in België voor JO17-1 21-22 april 2019 

VDE Plant Toernooi dames, MO15 en JO12-5 (is MO12-1) 22-apr-19 

Bestuursvergadering 3-jun-19 

ALV 18-jun-19 

Uitjepupillen onder 9,10 en11 29-jun-19 

Vrijwilligersavond 28-jun-19 

Deadline kopij Score 4 mei 

Kampweekend JO13 en JO15 21-23 juni 

F-side toernooi 10-jun-19 

Rabobank verenigingscampagne volgt 

Quizzz 
Ook deze editie van de Score weer een nieuwe quiz. Opgesteld bij afwezigheid – en 
onder hevig protest – van de hoofdredacteur.  
 

 
 

 

 
 
 



 

Uit Den Ouden Doosch 
In dit jubileumjaar pikken we elke editie van de Score een oud bericht uit een oud 
clubblad uit die ons op wat voor wijze dan ook raakt. Met dit keer een bericht uit januari 
1970, jaargang 1, Score 3. Over het gebrek aan rijdende ouders voor het B-elftal en hun 
fiets.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Als een echt journalistiek verantwoord clubblad werd ook in 1970 aan hoor- en 
wederhoor gedaan. Daarom in dezelfde editie ook het antwoord van de jeugdcommissie 
van toen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

’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. 
 
Wat een geregel beste 

mensen… Het moeten maken 

van een afspraak om een 
balletje te kunnen testen. Wat 

wil namelijk het geval: in de 
voetbalcompetitie van uw 

favoriete testteam zitten slechts 

11 clubs. Dat betekent dus 10 
tegenstanders. En daarvan zijn 

er 2x2 dezelfde clubs bij. Wat 
dus betekent dat er nog slechts 

8 potentiële testlocaties over 
blijven. En aangezien wij dit 

seizoen in dezelfde competitie 

zitten als vorig seizoen, zijn we 
bij 2 clubs bal aan het testen 

geweest. Conclusie: slechts 6 
ballentestlocaties zijn mogelijk 

dit seizoen! En de betreffende 

uitwedstrijden moeten het liefst 
ook nog een beetje verspreid 

over het seizoen plaatsvinden, 
zodat alle Scores gevuld kunnen 

worden (en onze ronde lebs 

(mooi woord) ook). 
 

Reeds in de maand oktober 

werd er dus een testafspraak 

ingepland voor begin december. 
Want op die 1e dag zouden wij 

een uitwedstrijd spelen in De 
Zilk tegen de plaatselijke FC. De 

week ervoor nog even gecheckt 

bij mijn medeballentester Joost, 
en ja hoor, hij was het niet 

vergeten. En ondanks dat hij 
niet meespeelde, zou hij er toch 

bij zijn, wat een ballenheld! 
Kindjes bij oppas mama, de 

green-blacke-learncar aan de 

leskant, en met gezwinde spoed 
tijdig richting de kust. Eerst de 

vets aanmoedigen en daarna 
zou een korte sprint richting 

kantine volgen. 

Maarrrrrrrrrr, beste lezer, u voelt 
‘m wellicht bal een beetje 

aankomen (figuurlijk!), onze 
Joost was er helemaal niet! Een 

laat, flauw appje richting 

ondergetekende dat hij ‘het niet 
ging redden’, kon hij nog net uit 

zijn grote appzuigduim krijgen. 

Gewoon keihard verzaken, 

afhaken, verloochenen, 
verwaarlozen, afzweren, 

verlaten, onttrekken en 
nogmaals verzaken! Schande! 

 

Gelukkig is ondergetekende 
zelfstandig en sambalbijdehand 

genoeg om dan maar zelf een 
bal te testen, en aldus 

geschiedde. Na eerst de 
wedstrijd op heroïsche wijze te 

hebben verloren (chance loose 

4-0 achter na 30 minuten, 
eindstand 4-3), was het tijd om 

met een aantal vets een dikke 
bal te testen. Eerst even 

uithuilen in de kleedkamer, en 

daarna heerlijk warm 
binnendoor de gang richting 

hypermoderne kantine. Daar 
werd een tranenbiertje 

gedronken met het team, en 

kon er met 2 andere J’s een 
bruine bal getest worden. 

 
 

Tekst loopt door op de volgende bladzijde!  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

En dan nu beste mensen is het 
weer tijd voor de subjectieve 

waarheid! 
 

Datum: zaterdag 1 december 

2018 
Voetbalclub: Van Nispen 
Terrein: Sportpark Wassenaar? 
Sportpark De Zilk? Het is 

onduidelijk wat de juiste naam 
is. Aannemende dat het 

Sportpark Wassenaar is, dan is 

daar wellicht een goede reden 
voor, maar ondergetekende 

wordt er niet erg warm van. 
Sfeer: echt een schitterend 

nieuw complex met 

kurkkunstgrasveld(en) en 
mooie, sfeervolle kantine. Het 

terrein oogt nog wel wat kaal, 
maar als de bomen en struiken 

geplant en groen zijn geworden, 
dan ziet het er nog fraaier uit. 
Weer buiten: veel te koud, 

want onder de 20 graden. Wel 
droog, maar met een stevige 

wind voelt het best fris aan. 
 

En dan nu ’t Balletje. 

Presentatie: mensen, mensen, 
lees toch de Score! Een balletje 

wordt NIET geserveerd op een 
servetje. Serveren hoort bij 

tennis, wij voetballers willen ‘m 
in een milieu(on)vriendelijk 

plastic bakje. Teleurstellend! 
Het broodje: Prima vers 
Baltechnisch: 

- Grootte: prima 
- Structuur: stevig prima 
- Geur: mwa, hier valt nog wel 
winst te behalen 
- Temperatuur: goed warm 
- Kleur: beetje bleekjes bruin, 
zo ongeveer als een Surinamer 

na een avondje stappen 
Smaak: Het eerste wat opvalt 

is dat dit een erg flauwe bal is. 

Ge-3-en dezelfde mening 
hebben over zoiets cruciaals, is 

niet bevorderlijk voor de 
beoordeling. De bal is op zich 

wel sappig, het is gelukkig geen 
gummibal, maar er zit kraak-

nog-smaak aan deze bal. Een 

beetje kruiden in de bal zou ‘m 
zeker smaakvoller maken. 
De saus: een klein beetje 
mayonaise midden over de bal 

heen. Het lijkt niet veel, maar 

het is net genoeg. 
Eindcijfer: 5,5 

Met twee nieuwe 
medeballentesters is het 

natuurlijk wat lastiger om snel 
een eenduidig oordeel te vellen. 

Daar is dus enige tijd voor 

nodig. Waar we het duidelijk 
over eens zijn, is dat deze bal 

erg flauw is. Maar waar dat voor 
de één tot een onvoldoende 

leidt, blijkt dat voor een ander 
nog tot een ruime voldoende te 

kunnen leiden. Hier is 

bemiddeling van een ervaren 
ballentester gewenst. Eventjes 5 

minuutjes polderen en een 
kantjeboordvoldoende / 

studenten10 is het resultaat. 

Kruiden die bal! 
Joost zegt: niks 

 
Tussenstand ballentest: 

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

 5,5 
6. sv BZC/Zuiderpark (‘17) 5 

 
DE BALLEN! Piet Mourinho 

 

 
 






