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We doen als vereniging veel meer 

dan trainingen en 

voetbalwedstrijden mogelijk maken. 

Het sociale aspect is net zo 

belangrijk als het voetbal zelf. 

Voetbal kan niet zonder 

ontspanning en gezelligheid. Een 

goed feest georganiseerd door de 

supportersvereniging, na afloop van 

de wedstrijd op een mooie 

zaterdag, wordt dan ook zeer 

gewaardeerd bij de oudere jeugd. 

Een voetbalvereniging zonder bar, 

kantine en barvrijwilligers is 

sowieso ondenkbaar. Het gebruik 

van de kantine voor klaverjas- en 

bridgeavonden is ook heel 

vanzelfsprekend geworden en valt 

nauwelijks meer op, net zoals de 

deelnemers aan de seniorengym die 

op maandagochtend, na de les, 

even komen uitblazen en samen 

kopje koffie drinken. Het is ook niet 

vreemd dat de beeldschermen en 

de geluidsinstallatie in de kantine 

gebruikt worden voor opleidingen 

en voorlichting. Iedere ouder met 

voetballende kinderen wenst 

natuurlijk dat zoon of dochter 

tijdens, en rondom het voetbal, 

plezier heeft, zich goed ontwikkelt 

en zijn of haar weerbaarheid 

versterkt. Begin februari 

organiseerden we daarom, samen 

met de basisschool de Kinderkring, 

al eens een avond met spreker 

Barry Koelewijn om weerbaarheid 

en een positief "in het leven staan" 

te stimuleren. In 2018 was er in de 

kantine een avondje met 

voorlichting over "omgaan met 

dementie". In samenwerking met 

de Driemaster waren er diverse 

avonden met aandacht voor 

seksueel overschrijdend gedrag en 

ook positief coachen. Dit is maar 

een greep uit de initiatieven en zo 

kunnen we nog wel even doorgaan. 

De verenging beschikt over mooie 

faciliteiten en waarom zouden we 

die niet optimaal gebruiken of 

beschikbaar stellen voor een breder  

 

 

 

maatschappelijk belang. Om 

invulling te geven aan deze 

initiatieven is er meer 

(beleids)kader nodig en natuurlijk 

ook organisatiekracht. Daarbij mag 

het organiseren van het voetbal niet 

ten koste mag gaan van deze 

ambitie. We zoeken dan ook 

iemand die als aanspreekpunt wil 

optredens namens vv Woubrugge 

voor de organisaties waarmee je 

samenwerkt of beter zou willen 

gaan samenwerken. Zie daar een 

mooie uitdaging die voor ons ligt. 

Op vrijdagochtend 15 maart 

stonden er twee overleggen 

gepland tussen enerzijds 

bestuursleden vv Woubrugge en 

anderzijds vertegenwoordigers van 

de Gemeente en bureau Goudkuil 

uit Koudekerk, dat namens de 

gemeente het proces begeleidt om 

te komen tot een nieuwe 

basisschool en een kinderopvang. 

In gemeente taal: het integraal 

kindcentrum (IKC) Woubrugge. 

Recent is in de gemeenteraad 

besloten per direct geld te gaan 

reserveren om op termijn ook een 
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SCORE 

Voorzet van de Voorzitter  

Meer dan voetbal - Vaak wordt gevraagd naar toekomstvisie, 

doelstellingen of waar vv Woubrugge voor staat. Altijd weer een vraag 
dat een goed antwoord verdient. Het kortste antwoord: meer dan 
voetbal. Waarom dat zo is en hoe we daar invulling aan geven kost wat 
meer tijd. 
 



 

IKC in Woubrugge te kunnen 

realiseren. Natuurlijk was één van 

de eerste vragen van bureau 

Goudkuil: wat voor 

voetbalvereniging is vv Woubrugge 

? en het antwoord daarop: meer 

dan voetbal ! De gedachte dat ieder 

kind het beeldscherm even los laat 

en minstens twee uur per dag 

sportief kan bewegen is een 

begrijpelijke ambitie. Hierin kunnen 

de sportverenigingen in Woubrugge 

een bijdrage leveren. Ook het 

gezamenlijk gebruik van faciliteiten 

en delen van kennis kwam aan de 

orde in het gesprek. En natuurlijk 

werd ons gevraagd wat de meest 

ideale plek zou kunnen zijn voor het 

nieuwe IKC door de ogen van vv 

Woubrugge. Bureau Goudkuil 

spreekt komende weken alle 

mogelijke betrokkenen en brengt 

daarna verslag uit aan de Gemeente 

Kaag en Braassem. Voorop staat 

dat de beiden scholen en de 

kinderopvang in de eerste plaats 

een vergaande samenwerking gaan 

vormgeven. De voetbalvereniging 

heeft een positieve grondhouding 

om het mogelijk te maken een mooi 

IKC in Woubrugge te realiseren. 

Namens vv Woubrugge is Klaas 

Cuperus het aanspreekpunt.  

Vervolgens ging het tweede 

gesprek over de overdracht van de 

velden door de gemeente aan vv 

Woubrugge. In het gesprek werd 

duidelijk dat het geen juridische 

overdracht wordt. Kort gezegd 

krijgen we de grond en de velden in 

bruikleen. Komende maanden wordt 

er een overdrachtsdocument 

opgesteld waarna de overdracht zo 

rond de zomerperiode kan gaan 

plaats vinden. In de kantlijn werd 

ook hier aan tafel nog eens 

bevestigd dat de vereniging meer is 

dan voetbal. Samen met de 

gemeente en de andere 

voetbalverenigingen in Kaag en 

Braassem gaan we nog meer 

inzetten op een gezond sportklimaat 

waar iedereen aan deel kan nemen 

en betrokken kan zijn in het 

organiseren daarvan. 

 

Met een vriendelijke sportgroet, 

Hans Boer  

 
Prestaties van de Nolinaboys  
In de vorige Score kon u lezen hoe de Nolinaboys 2019 heel mooi konden beginnen. Na een 
goede reeks voor de winterstop deed de ploeg van trainers Koos Disseldorp en Barry Buntsma 
volop mee in de strijd om de tweede periode. Hier leest u hoe dat is vergaan. 

Sterker Woubrugge ongelukkig 
onderuit  

Woubrugge heeft de eerste 
competitiewedstrijd van 2019 op 

ongelukkige wijze verloren. Op 
eigen veld ging Floreant er met een 

2-1 zege vandoor. Gezien het 

spelbeeld was dit geen terechte 
afspiegeling van de 

krachtsverhoudingen.  
 

Want Woubrugge begon de 

wedstrijd tegen de directe 
concurrent sterk. De ploeg zette 

druk op de Boskoopse defensie en 
deze wist hier niet onderuit te 

voetballen. Woubrugge kwam 
daarentegen een aantal keer 

gevaarlijk voor de goal, maar wist 

deze mogelijkheden niet om te 
zetten in 100 procent kansen, laat 

staan in doelpunten.  
 

Na rust ging het helaas snel fout 

voor de groen-witte formatie. Na 
ongelukkig wegwerken kon Floreant 

alleen op doelman Michael 

Kneulman af en faalde niet: 0-1. 
Niet veel later nam de ploeg van 

Koos Disseldorp en Barry Buntsma 
een volgende slok van de gifbeker. 

Na een pass van achteruit nam een 
aanvaller van Floreant de bal in 

buitenspelpositie mee. De vlag van 

de Woubrugse assistent ging ook de 
lucht in, maar de scheidsrechter van 

dienst - grossierend in dubieuze 
beslissingen, zelden in Woubrugs 

voordeel - besloot om door te laten 

spelen. Zo kon de uitploeg 
eenvoudig op 0-2 komen.  

 
Woubrugge probeerde met man en 

macht op zoek te gaan naar de 
aansluitingstreffer, maar had het 

geluk niet aan zijn zijde. Pas in 

blessuretijd deed Chris Verhoef iets 
terug, maar het was te laat om de 

gelijkmaker nog te forceren. 
 

Woubrugge met wind in de 

zeilen langs Zevenhoven  
Woubrugge heeft eindelijk de eerste 

competitiezege van 2019 te pakken. 

Op een zeer winderig Sportpark 
Bateweg Noord waren de 

Nolinaboys de gasten van 
Zevenhoven met 3-1 de baas.  

 
De wind stond precies over het 

hoofdveld, waardoor beide ploegen 

een helft volle wind mee hadden en 
ook een helft volle wind tegen. 

Woubrugge begon de wedstrijd met 
windkracht zeven in de rug en wist 

dus wat er moest gebeuren: druk 

naar voren. 
 

Dat lukte in principe aardig. 
Zevenhoven kreeg de bal maar 

moeilijk weg en Woubrugge werd 
gevaarlijker en gevaarlijker. 

Uiteindelijk resulteerde dit in een 1-

0 voorsprong. Gino Rolfes draaide 
knap weg bij zijn directe 

tegenstander en punterde de bal via 
de paal binnen. 

 

Veel tijd om het doelpunt te vieren 
nam Woubrugge niet, want de 

marge moest voor rust nog groter 



 

gemaakt worden. Verschillende 

keren kreeg de ploeg hier 
uitstekende kansen voor, maar die 

werden niet verzilverd. Aan de 

andere kant kwam Zevenhoven er 
een paar keer gevaarlijk uit.  

 
Tocht werd voor rust de marge 

verdubbeld. Een lastig schot kon 
niet klemvast worden gepakt door 

de keeper van de uitploeg, waarna 

Shijie Hu simpel binnen kon tikken. 
Met een 2-0 voorsprong ging 

Woubrugge aan de thee.  
 

Na rust gebeurde wat te 

verwachten viel. Zevenhoven nam 
het initiatief en Woubrugge had 

moeite met de geel-rode storm voor 
het eigen doel. Dit resulteerde iets 

te snel voor het mooie in de 
aansluitingstreffer. Een schot van 

afstand was keeper Michael 

Kneulman te machtig.  
 

In die fase kreeg Woubrugge de 
wind van voren en moest het alle 

zeilen bijzetten om niet ook de 

gelijkmaker te incasseren. Gelukkig 
voor de thuisploeg wist Thomas 

Osthoff de eerste de beste kans van 
Woubrugge in de tweede helft 

direct te verzilveren. Hij was het 

eindstation van een vlot lopende 
counter: 3-1.  

 
Zevenhoven probeerde nog wel met 

frisse moed de jacht op de 
aanlsluitingstreffer te heropenen, 

maar slaagde hier niet of nauwelijks 

meer in. Woubrugge bleef overeind 
en kon met 3 punten in de tas aan 

de Apres Ski-party beginnen. 
 

Woubrugge strijdend ten onder 

in Oegstgeest  
Woubrugge heeft de uitwedstrijd in 

en tegen Oegstgeest verloren. In 
een zware wedstrijd viel het muntje 

net niet de goede kant op voor de 
groen-witte formatie. Het werd 3-1 

voor de thuisploeg. 

 
Vooraf wist Woubrugge wat het te 

doen stond. De ploeg van trainers 
Koos Disseldorp en Barry Buntsma 

moesten winnen om een grote stap 

te zetten richting de tweede 
periodetitel. Met die intentie startte 

Woubrugge dan ook. 
 

Oegstgeest werd vanaf het 

beginsignaal onder druk gezet. Af 
en toe werd hier onderuit 

gevoetbald, af en toe ook niet. Zo 

ontstonden er voor beide doelen 
gevaarlijke momenten. Het was 

uiteindelijk Woubrugge dat als eerst 
leek te mogen juichen nadat Gino 

Rolfes een mooie steekpass van 
Emiel Buntsma tegen de touwen 

had geschoten. Tot verbazing van 

alles en iedereen uit Woubrugge 
(en uit Oegstgeest ook, gaven ze 

later ruiterlijk toe) stak de 
grensrechter zijn vlag omhoog. Het 

werd de rest van de zonnige 

zaterdagmiddag steeds duidelijker 
dat de man langs de lijn het 

vlaggen op discutabele momenten 
tot kunst had verheven.  

 
Zo kwam Woubrugge uiteindelijk 

dus niet op voorsprong en, zo zul je 

altijd zien, Oegstgeest wel. Na een 
snelle uitbraak langs de linkerkant 

kwam de 1-0 op het scorebord. Dit 
was tevens de ruststand. 

 

Na de thee ging Woubrugge met 
hernieuwde moed op jacht naar de 

gelijkmaker. Wederom vielen er 
voor beide doelen hachelijke 

momenten te noteren. Een van die 

momenten resulteerde in een 
strafschop voor Woubrugge. 

Thomas Osthoff werd in de 
zeventigste minuut na een lange 

solo onregelmentair naar het 
stroeve kunstgras gewerkt. Shijie 

Hu stuitte in eerste instantie op de 

Oegstgeestse doelman, maar wist 
de rebound wel te verzilveren.  

 
Heel lang kon Woubrugge niet 

genieten van de gelijke stand. Een 

kwartier voor tijd kwam de 
thuisploeg weer op voorsprong na 

een vlot lopende aanval. 
Woubrugge moest weer energie 

vinden voor de jacht op de 
gelijkmaker. Helaas lukte dit niet. 

Vlak voor tijd werd de marge zelfs 

nog 2 voor Oegstgeest: 3-1. 
 

Woubrugge ploetert zich 
dankzij ‘Woubrugs kwartiertje’ 

voorbij Roodenburg 

De thuiswedstrijd tegen 
Roodenburg heeft Woubrugge drie 

punten opgeleverd. Met veel pijn en 
moeite werden de Leidse gasten 

over de knie gelegd. Een 1-0 

achterstand werd pas in het laatste 

kwartier omgebogen in de 
uiteindelijke 2-1 overwinning.  

 

Woubrugge begon de thuiswedstrijd 
tegen Roodenburg met in het 

achterhoofd dat er nog een klein 
kansje was op de tweede 

periodetitel. Daarvoor moest de 
ploeg zelf in ieder geval met veel 

doelpunten verschil zien af te 

rekenen met Roodenburg.  
 

Maar op het lastig bespeelbare veld 
bleek al snel dat de gasten geen zin 

hadden om als kanonnenvoer te 

dienen. De wedstrijd speelde zich 
voornamelijk af op het middenveld. 

Kansen voor beide doelen waren 
dan ook schaars. 

 
Keeper Michael Kneulman kon de 

eerste helft volledig gebruiken om 

bij te bruinen in het vroege 
voorjaarszonnetje, terwijl de 

doelman van Roodenburg het nog 
wel benauwd kreeg bij een knap 

schot van Leon Hoogenboom op de 

paal en een kans van Shijie Hu.  
 

In de rust werd duidelijk dat er heel 
wat scheppen bovenop moesten 

wilde Woubrugge überhaupt drie 

punten overhouden aan deze 
wedstrijd, laat staan de periodetitel 

in zicht houden.  
 

Na de thee zocht de ploeg van 
trainers Koos Disseldorp en Barry 

Buntsma weer met regelmaat de 

aanval, maar tot grote kansen 
leidde dit niet. De kater was dan 

ook enorm toen de uitploeg prompt 
een strafschop kreeg én verzilverde: 

0-1.  

 
De gedachten aan de periodetitel 

konden nu helemaal de prullenbak 
in, er moest eerst maar eens 

gewonnen worden. Woubrugge was 
genoodzaakt meer ruimte weg te 

geven in hun jacht op de 

gelijkmaker, waardoor er kansjes 
ontstonden voor beide doelen. 

 
Toen brak het laatste kwartier aan. 

Woubrugge zocht de aanval over de 

linkerkant via Shijie Hu. Hij sneed 
naar binnen en schoot op doel. De 

keeper van Roodenburg kon het 
leder niet goed verwerken en via 

een korte scrimmage kon Chris 



 

Verhoef de bal het laatste zetje 

tegen de touwen geven: 1-1.  
 

Precies de energieboost die 

Woubrugge nodig had. Plots was er 
weer alle vertrouwen op de 

overwinning, al hing het gevaar van 
een rappe tegenstoot ook nog in de 

lucht. Gelukkig werd het een 
Woubrugs kwartiertje waar ze in 

Den Haag nog een puntje aan 

kunnen zuigen. 
 

In minuut 89 kwam Woubrugge op 
de verlossende voorsprong. 

Roodenburg leek er gevaarlijk 

vandoor te kunnen, maar de 
tegenaanval werd al vroeg in de 

kiem gesmoord door een knappe 
ingreep van Aron van Klaveren.  

 

De invaller hield vervolgens zijn 
hoofd koel en zag Thomas Osthoff 

diepgaan. Na een geweldige pass 

van Van Klaveren kon de 
middenvelder zo op het doel af. Hij 

bleek niet zelfzuchtig en gaf de bal 
breed, waardoor Verhoef zijn 

tweede van de middag mocht 
maken. Een mooie en bevrijdende 

teamgoal, waarbij de meeste 

aandacht uitging naar de vaak 
onderschatte en 

ondergewaardeerde voorassist. 
 

De voorsprong kwam niet meer in 

gevaar voor Woubrugge. In de 
absolute slotfase kreeg de Leidse 

doelman nog rood voor het 
neerhalen van de doorgebroken 

Bob van der  Linde. De 

scheidsrechter maakte niet lang 
daarna een einde aan de verder 

sportief verlopen wedstrijd. 

 
Het moge dus duidelijk zijn dat het 

Woubrugge net niet is gelukt om de 
tweede periodetitel binnen te 

hengelen. LSVV’70 sprokkelde net 
een puntje meer binnen dan de 

groen-witte formatie. Erg zuur. 

Maar, de koppen moeten weer 
omhoog en de neuzen weer naar 

dezelfde kant. Alleen zo kunnen de 
Nolinaboys via de derde periode óf 

de reguliere competitie nog 

meedingen om een plaats in de 
nacompetitie.  

 

West II stopt 4e klasse zondag  
Afgelopen periode heeft de KNVB gesproken met de verenigingen in West II over het probleem dat er 
steeds meer zondagverenigingen met het 1e elftal (standaardelftal in KNVB termen) kiezen voor voetbal 
op zaterdag. In district West II waar ook vv Woubrugge onder valt werd gepolst of men open stond voor 
Weekendvoetbal. Vrijdag 8 maart ontvingen we onderstaand bericht waaruit we kunnen opmaken dat 
weekendvoetbal in de 3e en 4e klasse voorlopig van de baan is. 
 

Ondanks mooie gedachten aan 
nieuwe derby's heeft Woubrugge 

tijdens de KNVB bijeenkomsten te 
kennen gegeven op de zaterdag te 

willen blijven voetballen. Wel 

stonden we er voor open om 
eventueel op zaterdagmiddag 

17.00u te gaan voetballen om 
zondagverenigingen tegemoet te 

komen die zouden worden 

ingedeeld in de zaterdag 3e of 4e 
klasse. Ook deze optie heeft het 

niet gehaald. Lees het bericht van 
de KNVB: 

 
Vanaf het seizoen 2019/’20 wordt 

er geen 4e klasse op zondag in 

West II aangeboden voor 
standaardteams. De laatste jaren 

liep het aantal teams in deze 
competitie sterk terug. Na 

onderzoek en goed onderling 

overleg met betrokken clubs, 
spelers, trainers en 

competitieleiders heeft de KNVB 
besloten de 4e klasse zondag in 

West II niet meer aan te bieden. 

Teams die komend seizoen zouden 
gaan uitkomen in de 4e klasse 

zondag, kunnen ervoor kiezen om 

in te stromen in de zaterdag 4e 
klasse of om over te stappen naar 

de zondag 4e klasse in district Zuid 
I of West I. Per team wordt nu 

geïnventariseerd waar de voorkeur 

naar uit gaat. In het seizoen 
2020/’21 gaan we dezelfde stap 

zetten voor de 3e klasse op zondag 
in West II en krijgen zij de keuze 

om over te stappen naar de 

zaterdag 3e klasse West II of over 
te stappen naar de zondag 3e 

klasse West I of Zuid I. 
 

Aanleiding 
Al enige jaren is er in district West 

II de ontwikkeling gaande dat veel 

verenigingen met hun 
standaardteam de overstap maken 

van de zondag naar de zaterdag. 
Het staat iedere vereniging 

uiteraard vrij om deze keuze te 

maken. Maar deze ontwikkeling 
heeft wel gevolgen voor de kwaliteit 

van de competities. Voor de 
competitie op zondag geldt namelijk 

dat de afname van het aantal teams 

zorgt voor grotere reisafstanden en 
krachtsverschillen. Voor de 

competitie op zaterdag betekent het 

dat (vaak sterkere) teams van de 
zondag onderin de piramide op 

zaterdag instromen, waardoor de 
strijd om het kampioenschap 

minder spannend is. 

 
Voetballer centraal in 

onderzoek en advies 
In de zoektocht naar de beste 

oplossing voor de lange termijn, 

hebben we twee uitgangspunten 
centraal gezet:  

 
Gelijkwaardige competities  

Zoveel mogelijk leuke wedstrijden 
voor spelers en publiek 

In het onderzoek en bij het 

formuleren van het uiteindelijke 
advies, zijn de mening en wensen 

van de voetballers vooropgesteld. 
Vanzelfsprekend is ook gevraagd 

naar de mening van trainers, 

bestuurders en publiek.  
 

In het proces is zorgvuldig aandacht 
besteed aan het inventariseren van 

de meningen en wensen van 

diverse betrokkenen. Zoals gezegd 
stond de voetballer hierbij centraal. 

Aan ruim 6000 voetballers spelend 



 

in een standaardteam in West II is 

een uitgebreide vragenlijst 
gestuurd. Ook zijn 

klankbordbijeenkomsten met 

voetballers georganiseerd. 
Daarnaast zijn er bijeenkomsten 

geweest met bestuurders en 
trainers van zowel zaterdag- als 

zondagclubs. Vanzelfsprekend is er 
ook veel 1-op-1 contact geweest 

tussen betrokkenen en KNVB, en is 

de KNVB Jeugd- en Ledenraad om 
feedback gevraagd. 

 
Wat betekent dit voor komend 

seizoen? 

Omdat we clubs niet willen 
verplichten op verschillende dagen 

te spelen, gaan we nadrukkelijk 
geen weekendvoetbal spelen. 

Zondagverenigingen die op zondag 

willen blijven spelen, kunnen zich 

inschrijven in de 4e klasse van 
district West I of district Zuid I. 

Deze teams worden regionaal 

ingedeeld met verenigingen uit het 
desbetreffende district. Andere 

optie is overstappen naar de 
zaterdag 4e klasse in West II, 

waarmee je meer regionale 
wedstrijden speelt. Uitgangspunt is 

dat alle wedstrijden op zaterdag 

gespeeld worden. Uitzondering 
hierop kan gemaakt worden als een 

zondagvereniging tegen een 
zondagvereniging speelt. Dan kan 

de wedstrijd wel vastgesteld 

worden op zondag. In alle gevallen 
bepaalt de thuisspelende vereniging 

de aanvangstijd (die ligt tussen 
14.00 uur en 17.00 uur). 

 

Teams promoveren en degraderen 

binnen de piramide van het 
desbetreffende district. Teams die 

in het seizoen 2019/’20 degraderen 

vanuit de 3e klasse zondag West II, 
krijgen de mogelijkheid zich voor 

het seizoen 2020/’21 in te schrijven 
in de 4e klasse zaterdag West II of 

de 4e klasse zondag van district 
West I of district Zuid I. 

 

Monitoren en bijstellen 
Onze verwachting is dat we met 

deze wijzigingen volwaardige 
competities kunnen aanbieden voor 

iedere vereniging in West II. We 

gaan dit uiteraard monitoren en 
stellen bij wanneer dit noodzakelijk 

blijkt.  

 
 
 
Woubrugge 5 – in de volksmond FC Woubie genoemd – begon slecht aan 2019. Op eigen veld werd er verloren van Woerden 
(1-2) en Sportief (1-4). Een overwinning was dus wel nodig voor het nieuwe team van de plaatselijke vv. Dat gebeurde in de 3e 
wedstrijd, op heel bijzondere wijze. Zelf noemt het team het ‘Het Wonder van Woubrugge’. U mag zelf – na het lezen van dit 
artikel – oordelen of u het daar mee eens bent. 

Dit is het verhaal van een van de 
meest legendarische comebacks 
in de voetbalhistorie 
 
Het Wonder van Woubrugge 

Vergeet de comeback van FC 

Barcelona tegen Paris Saint-
Germain, vergeet de comeback van 

Liverpool tegen AC Milan. Dit is de 
comeback die je later aan je 

kinderen gaat vertellen. En aan je 
kleinkinderen. Dit is een verhaal dat 

je na het lezen nóg een keer zal 

lezen, maar dan hardop aan de 
mensen om je heen. Dit 

legendarische verhaal gaat de 
geschiedenisboeken in. 

 

Ajax moest dinsdag 5 maart in het 
Estadio Bernabéu een 2-1 

achterstand goedmaken, tegen het 
grote Real Madrid. In Amsterdam 

wist Ajax ondanks goed spel 

namelijk niet te winnen van De 
Koninklijke. Zij wisten de 

onmogelijke opgave waar te maken, 
door Real Madrid met 4-1 te 

verslaan in de Spaanse hoofdstad. 

Ajax bekerde door naar de 

kwartfinale van de Champions 

League. 
 

Dé droom 
Dan Cohen, een van de 

geblesseerde jongens van FC 
Woubie, droomde over die 

wedstrijd. Nou ja, niet helemaal: hij 

droomde dat FC Woubie de 
daaropvolgende zaterdag ook zo 

zou spelen. Met het lef en de 
bravoure waarmee Ajax het grote 

Real Madrid aan de kant had gezet. 

De meeste dromen zijn bedrog, zei 
Marco Borsato ooit eens. Maar 

goed, zoals Johan Cruijff dan ook 
weer ooit zei: “Uitzonderingen 

bevestigen de regel.” 

Daar stonden ze dan, de mannen 
van FC Woubie. Op zaterdag 9 

maart op het 3e veld van vv 
Woubrugge. Een snoeiharde wind 

raasde over het veld. De ballen 

lagen allemaal aan één kant van het 

veld. Door de wind moesten de 

ballen ook in de hand naar de 
andere kant worden gedragen. Als 

je het met de voet probeerde, 
waaide die zo weer tegen het hek 

aan. 
 

De opklaring 

Vlak voor de wedstrijd regende het 
nog, maar stipt om 15:30 uur 

verdwenen de druppels. Van de 
tegenstander – vv Zwammerdam – 

was geen spoor te bekennen. Niet 

gek ook, ze zouden een paar 
minuten later aankomen. 

Iets over half vier kwam de uitploeg 
met de scheidsrechter het veld op. 

De wind werd iets minder, alsof de 

scheidsrechter een soort kracht met 
zich meedroeg. Het was eindelijk – 

de dag was immers al zowat voorbij 
– tijd voor de aftrap. 



 

 

De grote, kale machine 
Zoals dat vaker gebeurt bij FC 

Woubie, kwamen de bezoekers op 

voorsprong. Zwammerdam had 
binnen een minuut of 10 de 0-1 

tegen de touwen geschoten. Geen 
ramp, als je weet dat je Berend-Jan 

Bregman in de spits hebt staan. 
De grote, kale machine kreeg de bal 

op zijn 20 meter van het doel. Bas 

Borst – die later in dit verhaal een 
heldenrol op zich zal nemen – gaf 

de pass. Met buitenkant voet ramde 
Bregman de bal snoeihard tegen de 

binnenkant van de paal: 1-1. Een 

schitterende uithaal die geen enkele 
keeper had kunnen hebben. 

 
Boem, boem Buntsma 

Het duurde niet lang voordat ook de 
2-1 viel in Woubrugs voordeel. 

Ruben Buntsma, die we nog wel 

mogen bestempelen als kersverse 
aanwinst, ging achter de bal staan. 

De bal lag precies op dezelfde plek 
als die perfecte vrije trap van Lasse 

Schøne in Madrid, alleen dan zo’n 

1700 kilometer verderop. 
Stiekem wisten we het al: die bal 

ging erin. Dan had het al voorzien 
in zijn droom, van de bank 

scandeerde iedereen al de naam 

van Schøne. Het enige wat nog 
moest gebeuren, was die bal erin 

schieten. 
Buntsma deed iets wat nog geen 

andere Buntsma had gedaan op een 
Woubrugs voetbalveld: met 

ongelofelijke precisie schoot hij die 

bal uit een onmogelijke hoek 
richting de kruising van het doel. Hij 

liet de doelman van Zwammerdam 
achter als een hulpeloze Thibaut 

Courtois. 

 
Isco 

Helaas had Zwammerdam geen zin 
op er op zijn ‘Madrids’ af te gaan. 

Voor rust wisten de bezoekers nog 
tweemaal het doel te vinden. Mede 

dankzij de kracht en souplesse van 

hun nummer 9, een speler geleend 
uit het eerste elftal. Hij danste als 

een soort Isco tussen de 
Woubrugse verdediging door. 

In de tweede helft stond Isco met 

de vlag in zijn hand, zoals dat bij 
Real Madrid ook een beetje zijn 

taak is geworden. En ja, als Isco 
niet speelt, moet je daar gebruik 

van maken. Dat deed FC Woubie 

ook, al moest het nog wel een 
doelpunt tegen verwerken, vroeg in 

de tweede helft: 4-2. 

 
De magie van veld 3 

Misschien is het al een keer of vijf 
voorgekomen dat daarna de 

Woubrugse koppies gingen hangen. 
Maar niet tijdens de magische 

wedstrijd. Alle koppies stonden nog 

strak gespannen, klaar om te 
vechten voor een overwinning. En 

wat werd er gevochten. 
 

Op z’n heupen 

Het was een pass van de 
verdediging die Brian Vesseur op de 

middellijn door zijn benen liet 
glippen. Op slinkse wijze creëerde 

hij zo zeeën van ruimte voor 
zichzelf aan de linkerkant. In het 

midden dook Bregman op in de 

spits – natuurlijk. Hij nam de bal 
mee naar de linkerkant, terwijl 

Vesseur nu het gat in het midden 
opvulde. Bregman wist de bal weer 

terug te krijgen naar het centrum, 

waar Vesseur de aansluitingstreffer 
scoorde: 4-3. 

 
Dé tackle 

Het succes van de complete middag 

was eigenlijk terug te brengen tot 
één fantastische tackle van Borst. 

Daarin zat het werk, de passie en 
de kracht die de hele middag werd 

laten zien door de mannen van FC 
Woubie. Hiermee liet de ploeg zien 

van: ‘Je mag wel boven ons staan, 

maar hier ga je vandaag niet 
winnen.’ 

Een mindere pass van de 
Zwammerdam-doelman werd 

onderschept met de tackle van 

Borst. Een tackle die je normaal niet 
zou maken, want negen van de tien 

keer mislukt-ie en tackle je alleen je 
eigen knieën kapot. Maar toen Borst 

z’n sliding inzette, wist hij het 
zeker: die is voor mij. De bal 

belandde voor de voeten van 

Vesseur, die zag dat Courtois 2.0 
nog niet in zijn doel stond. Een 

koud kunstje: 4-4. 
 

Het Wonder van Woubrugge 

Het Wonder van Woubrugge 
voltooide zich door de man die ook 

voor het eerste doelpunt had 
gezorgd: Bregman. Wederom door 

een pass van Borst zorgde hij voor 

de 5-4. Terwijl de verdediging van 
Zwammerdam verslagen 

achterbleef, sprintte Bregman naar 

de hoek van het veld. Daar sprong 
het complete team hem in de 

armen, gevolgd door supporters die 
het veld op waren gesprint. 

Even later floot de scheidsrechter 
af. De spelers van FC Woubie 

sprongen een gat in de lucht. Het 

Wonder van Woubrugge was een 
feit. Wat een fantastische 

teamprestatie. 
 

De helden 

Er zijn nog wat namen niet 
genoemd, maar het zou onterecht 

zijn om dat niet alsnog te doen. 
Want zonder puik verdedigend werk 

van doelman Gijs den Hertog en 
verdedigers Kevin Dijkshoorn, 

Jeffrey Dijkshoorn, Luuk van Rijn, 

Menno Wennekers, Rick Bruggeman 
en Lennart Maas had dit Wonder 

nooit voltooid kunnen worden. 
En wat te denken van Jelle Kliffen 

en Marek Hoving, die zichzelf 

helemaal kapot hebben gelopen op 
het middenveld? Of Jeroen 

Jouvenaar en vervangende 
aanvoerder Etienne de Boer? De 

aanvoerder – wat zat die band 

trouwens heerlijk om die grote 
klauwen – was verdediger én 

aanvaller tegen Zwammerdam. 
Dan hebben we alle spelers gehad. 

Maar we zijn nog niet klaar: Fabian 
van Duuren en Erik Zonneveld delen 

in het Wonder door hun tactische 

inzichten en omzettingen. Dan 
Cohen danken we voor zijn 

ongelofelijke, onophoudende 
enthousiasme. En we danken alle 

fans die ons naar de overwinning 

schreeuwden, die het veld op 
kwamen gestormd, die aanwezig 

waren bij het Wonder van 
Woubrugge. We danken alle volgers 

op Instagram en de spelers die ons 
via de telefoon naar de overwinning 

schreeuwden. Ook zonder Daan 

Kliffen, Jens Bogaard, Mees van 
Leeuwen en Robin Kesting was dit 

nooit gelukt. 
 

Het Wonder van Woubrugge, 

dames en heren. Het Wonder van 
Woubrugge.



FC Woubie quiz 
1. Wat is de achternaam van de aanvoerder? 

2. Deze speler heeft een broertje bij Vitesse. 

3. Deze speler speelde een half jaar voor OGC Nice. 

4. Deze speler trekt elke week de keepershandschoenen aan. 

5. Deze geblesseerde speler is tijdelijk de trainer. 

6. Wat is de achternaam van onze meest enthousiaste speler? 

7. Wat is de achternaam van de speler die de meeste potjes voor FC Woubie speelde en niet in het 

team zit? 

8. Wat is de achternaam van onze aanwinst uit Rijnsaterwoude? 

9. Wat is de achternaam van onze speler die schittert in afwezigheid? 

10. Deze speler heeft een bijnaam van 2 letters. 

11. Deze speler pakte al 2 rode kaarten dit seizoen. 

12. Deze speler heeft 3 E's in zijn voornaam 

13. Vaderfiguur. 

14. Wat is de favoriete club van Jeffrey? 

15. Wat is de achternaam van de vaste huisanalist? 

16. Bijgenaamd Sjonnie Stift. 

17. Welke speler zit nu in Oslo? 

18. Wat is de achternaam van de man die een vrije trap binnenschoot als Schöne? 

19. Hoe heet onze MVP? 

20. Wat is de achternaam van ons nieuwste lid, tevens toekomstig trainer van VVW? 

21. De altijd geblesseerde coach. 

22. Zijn voorletter is dezelfde als de eerste letter van zijn positie. 

23. Long Ball John. 
  

 





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. 

 
Wisselvalligheid is misschien wel 
het sleutelwoord dit seizoen. De 

Technation-boys beleven hoge 
pieken en diepe dalen. Af en toe 

een klinkklare overwinning, af en 
toe een flink pak slaag. Vooral 

valt op dat er een hoog aantal 

doelpunten wordt gescoord, maar 
ook een fiks aantal tegengoals 

geïncasseerd wordt de afgelopen 
wedstrijden. Elke wedstrijd 

minimaal 2 goals gescoord, maar 
3 van de vier wedstrijden ook 

minimaal 4 goals tegen. Een feest 
voor de neutrale toeschouwer.   

 

09-02-19 - VVW 2-BSC ’68 7: 
8-0  

Ter ere van de jaarwisseling 
besloot VVW 2 de toegestroomde 

supporters op deze winderige 
zaterdag te trakteren op een 

galavoorstelling. Werkelijk alles 
vloog erin. Met veel tactisch 

vernuft werd er besloten de 

eerste helft te gaan voor 
voetballen tegen de wind in, 

opdat er in de tweede helft met 
wind mee vol overheen gegaan 

kon worden. Tegen de 
verwachtingen in stond het 

tweede in de rust al met 2-0 
voor. Wybe Zwaneveld wist de 

rebound van een corner binnen 

te werken en Marvin Kamping 
kon op aangeven van Leon 

Hogenboom afmaken. 
In de tweede helft werd het 

tempo opgeschroefd, met de 
wind in de rug. Leon laat het oog 

in oog met de keeper over aan 
wederom Marvin, die de 3-0 

maakt. Kort daarop mag ook 

Noah Huliselan scoren, op 
aangeven van Marco Zuidam. 

Een geweldige lob van Leon 
betekent de 5-0. 

Een overtreding op Marco wordt 
vervolgens beloond met een 

penalty. Tegen alle wetten van 
het voetbal in besloot Marco de 

pingel zelf te nemen, waarop hij 
het schot op de paal uiteen liet 

spatten. Later werd het toch nog 

6-0. Vanuit een voorzet van 
Julian Koelewijn volleert Leon 

snoeihard raak. Mick Evers wist 
vanuit een dieptepass van Marvin 

de keeper nog uit te spelen en 7-
0 te maken. Het absolute slotstuk 

was vervolgens een 
afstandsschot van Marvin, die in 

de dying seconds zijn hattrick 

compleet maakte en de keeper 
kansloos achterliet.  

 
02-03-19 - Nieuwkoop 4-

VVW 2: 4-2 
Uit bij en tegen Nieuwkoop wist 

VVW 2 snel 0-2 voor te komen. 
Een voorzet van Arjan 

Roosemalen werd afgerond door 

Mick en een voorzet van Noah 
werd prachtig door Kenny van 

Egmond raak gekopt. Helaas kon 
het tweede deze vroege 

voorsprong niet belonen. Voor 
rust werd het al 1-2 en in de 

tweede helft ging Nieuwkoop 4 
erop en erover. Uiteindelijk werd 

het 4-2. 

 
 

09-03-19 - VVW 2-Alphia 5: 
2-5 

Wederom dacht VVW 2 slim met 
tegenwind te beginnen. Helaas 

wierp het ditmaal niet de 
vruchten af, dat het tegen BSC 

’68 wel afwierp. Met de rust 

stonden er al twee doelpunten 
voor Alphia op het scorebord, na 

de rust liep Alphia snel uit naar 
0-5. Het tweede wist zich heel  

laat in de wedstrijd toch nog te 
motiveren, waarna Leon op 

aangeven van Riccardo Fanunza 
1-5 maakte. In de absolute 

slotfase scoorde Noah nog een 
mooie hakbal vanuit een vrije 

trap van Marc van der Horst, 

waarmee de eindstand op 2-5 
bepaald werd. 

 
16-03-19 - RCL 7-VVW 2: 4-3 

Tegen RCL, wederom onder 
stevige windvlagen, schoot VVW 

2 zwak uit de startblokken. 
Slordigheid achterin werd 

bekroond met een 2-0 

achterstand met rust. Toch hield 
het equipe de moed erin, waarop 

Mick uit een zwakke 
terugspeelbal de keeper kon 

omspelen en 2-1 kon maken. RCL 
kwam snel weer tot een marge 

van 2 doelpunten. Vanuit een 
doorgeschoten bal wist Mick de 

3-2 te scoren, waarop Bas Gorter 

een ultieme kans op 3-3 liet 
liggen, door een penalty te 

missen. Een vijftal minuten later 
kwam het tweede alsnog tot 3-3, 

toen Bas de bal vanaf randje 
strafschopgebied in de verre 

hoek schoot. Het mocht helaas 
niet baten, daar RCL nog de 4-3 

wist binnen te schieten. Een 

slotoffensief bracht voor 
Woubrugge geen soelaas. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Van de scheidsrechters- 
commissie 
Hier weer wat nieuws van de scheidsrechterscommissie: na de instructieavond voor de 
begeleiders op 11 januari is op 25 januari de Scheidsrechter cursus gestart. Deze cursus staat 
onder leiding van Lizy van der Helm. Zij is scheidsrechter in de 2e en 3e klasse in het 
zaterdagvoetbal en is tevens actief in de Eredivisie van het damesvoetbal. 
 

Ze geeft de cursus op zeer 
enthousiaste wijze en probeert 

zodoende haar kennis op de 
cursisten over te brengen. 

Ondertussen is de cursus alweer in 

een vergevorderd stadium en 
hebben Tim, Antonie, Leonardo en 

Edwin er ook al een aantal 
stagewedstrijden onder begeleiding 

achter de rug. 

 
In april is de laatste cursus avond 

zodat Woubrugge er weer 4 
gediplomeerde scheidsrechters bij 

krijgt. Dit is echter momenteel hard 
nodig, want de laatste tijd levert 

het voor de scheidsrechters 
coordinatoren steeds meer 

problemen op om alle wedstrijden 

van een scheidsrechter te voorzien. 
 

Dus voor degene die zich geroepen 
voelt om bij nood eens een 

wedstrijd te willen fluiten dan is het 

mogelijk dit kenbaar te maken aan 
een van de leden van de 

scheidsrechterscommissie. 

Tevens heeft Laurens Cramer 
kenbaar gemaakt om aan het einde 

van het seizoen te stoppen als 
coördinator JO8 t/m JO12. 

 

Tevens wordt er ook nog een 
coördinator JO19 t/m senioren 

gezocht. Jan Kranenburg is dit 
seizoen waarnemend, maar heeft 

kenbaar gemaakt dit seizoen nog af 

te maken. 
Heb je belangstelling voor 1 van 

deze functies neem dan contact op 
met een van de commissieleden. 

 

 
   
 
 
 
 



 

EXCLUSIEF: Supertalent 
Joey Kesting over 
Vitesse, Oranje en een 
terugkeer bij VVW 
Joey Kesting is een van de talenten die vroeg uit de hoogstaande 
jeugdopleiding van vv Woubrugge vertrok. Hij kwam via een 
talentendag terecht bij Alphense Boys, momenteel speelt hij bij de 
JO19-1 van Vitesse én hij debuteerde bij Oranje onder 18. Dit is het 
verhaal van het 18-jarige talent van Woubrugse makelaardij. 
 

Van de ukken tot de E1 – zo noemde 
je dat toen nog – was Joey speler van 

Woubrugge. Pas in zijn laatste jaar 

verruilde hij zijn wit-groen-witte shirt 
voor het keeperstenue. Meteen 

daarna ging hij naar een talentendag 
van Alphense Boys. “Daar mocht ik 

meteen komen.” 
 

Joey speelde van de E-top tot de C2 
bij de Alphenaren. Daarna vertrok hij 

naar Vitesse. Hoe dat ging? “Ik zou 

het niet weten. Volgens mij was het 
bij een toernooi. Ze hadden mij 

gevraagd op stage, toen heb ik daar 2 
keer getraind en mocht ik komen.” 

 
Vitesse 

Fantastisch natuurlijk, dat Vitesse, 
maar Arnhem is toch een ongelofelijk 

stuk reizen? “Op maandagochtend ga 

ik daarheen met de trein. Dan heb ik 
eerst school en daarna ga ik trainen. 

Doordeweeks slaap ik daar, in een 
huis met teamgenoten. Op 

vrijdagmiddag kom ik weer een keer 
terug hierheen met de trein.” 

 
Dat huis is redelijk streng, vertelt 

Joey. “Wel gezellig, hoor. Het zijn 

teamgenoten waarmee je op de 
kamer slaapt, dus je ziet elkaar elke 

dag. Er is 1 begeleider: die zorgt voor 
ons en die zorgt dat we normaal 

doen. Dus geen vrouwen, niks. Alleen 
wij.” 

 
Theo Janssen 

Bij Vitesse – Joey speelt inmiddels bij 

de JO19-1 en traint met Jong Vitesse 
mee – wordt hij gecoacht door Theo 

Janssen. Dat is in de Nederlandse 
voetbalwereld toch wel een 

opvallende naam. Hoe hij is? “Hij is 
heel nuchter. Echt zichzelf, hoe die 

ook in het veld was. Gewoon schijt 

aan alles. Hij heeft alles meegemaakt, 
dus je leert daar wel veel van. Hoe je 

het beste uit jezelf kan halen, 
bijvoorbeeld. 

 
Oranje 

Eerst Woubrugge, daarna Alphense 
Boys, nu Vitesse. Maar ondertussen 

debuteerde Joey Kesting – onder de 

kenners ook wel bekend als ‘Joey 
showduik’ - ook voor Nederland O18. 

Dit jaar werd hij al 2 keer 
geselecteerd, 1 keer mocht hij mee 

naar Spanje. “Toen speelden we een 
toernooi, tegen Duitsland, Engeland 

en Ierland.” 
 

Er waren 3 keepers mee, allemaal 

speelden ze 1 wedstrijd. Joey stond 
onder de lat tegen Ierland, een 

wedstrijd die met 1-0 verloren ging. 
“Wel jammer, maar heel mooi om 

mee te maken. Het volkslied, 
bijvoorbeeld.” 

 
Dat is ook meteen het grootste 

hoogtepunt in zijn nog prille carrière. 

“Na zo’n week in Spanje je debuut 
maken: dat is wel gaaf!” 

 
Voor de scouts… 

Bij Nederland noemt hij een paar 
spelers die écht, maar dan ook écht 

goed zijn. “Joshua Zirkzee van Bayern 
München, Daishawn Redan van 

Chelsea, Immanuel Pherai van 

Borussia Dortmund en de jongens van 
Feyenoord en Ajax.” 

 
 

Over 5 jaar? 
Joey maakt mooie dingen mee, maar 

de jonge doelman hoopt op meer. Dit 

wil de 18-jarige doelman over 5 jaar: 
“Ik hoop sowieso een contract bij 

Vitesse te krijgen en door te schuiven 
naar het eerste. Dan ben ik 23 jaar, 

dus dan hoop ik ook wel een paar 
wedstrijdjes meegepakt te hebben. Ik 

wil ook nog naar het buitenland, dus 
ik weet niet wat er allemaal in zit 

nog.” 

 
De grote vraag: zien we je in 

VVW 1? 
Leuk hoor: Vitesse, Oranje en het 

buitenland, maar wij vragen ons 
natuurlijk 1 ding af: trekt Kesting ooit 

de handschoenen aan voor 
Woubrugge 1? “Als ik 40 ben wil ik 

wel terugkomen, weet je wel. Als ik 

klaar ben met mijn carrière zou ik hier 
wel mee willen voetballen, ja. Ik heb 

hier nog nooit in het eerste gestaan. 
Tegen de tijd dat ik aan het eind zit 

van mijn carrière denk ik wel dat dat 
er in zit. Zeker.” 

 
Het moet best eenzaam zijn, als 

Woubruggenaar bij Arnhem. Van ‘ons 

kent ons’ naar de harde, koude 
voetbalwereld. Wat nou het grootste 

verschil is? “Qua voetbal is het alleen 
maar gezelligheid. Het is voetballen 

omdat je het leuk vindt en je speelt 
met allemaal vrienden. Je doet 

gewoon je ding, je komt wanneer je 
wil. Dat is wel een verschil. Het is niet 

dat ik het mis, daar heb ik voor 

gekozen. Maar bijvoorbeeld uitgaan 
moet ik wel laten, dat is wel iets dat 

ik mis.” 

 





 

Oud papier en Karton 
Deze keer toch weer even een oproep om geen vuil, afval etc tussen het papier en karton te 
doen. Het is voor zowel de verwerkers als de afnemer een gevaarlijke zaak als er spullen tussen 
het karton gedaan worden die schadelijk kunnen zijn voor de handen en machines. Etenswaren 
die nog in pizza dozen zitten en oud brood etc, luiers en brokken plastic, auto onderdelen.  

 
Dit moet er allemaal uit en door de vereniging zelf worden afgevoerd en dat kost weer geld. Daarnaast heb ik 

geïnformeerd hoe het is met oude kleding en gordijnen. Deze mogen ook niet tussen het oud papier, maar zelf 
worden afgevoerd in de grijze bak, of nog goede kleding, in de kledingcontainer die ook op diverse plekken staan 

of naar de kringloop. Deze vodden kunnen namelijk tussen machines komen, ook dat is een zeer schadelijke post. 

Wil iedereen hier opletten, erg bedankt namens de verwerkers van het papier.  
 

Kl.  
 

 

Activiteitenkalender VVW 
Onderstaand de activiteiten die dit seizoen nog plaats vinden. De datum van de ALV is 
gewijzigd naar 2 juli. 
 
F-side feest 23-mrt-19 

Bestuursvergadering 8-apr-19 

Koningsspelen 12-apr-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 

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

KNVB Regiobijeenkomst meidenvoetbal 6-mei-19 

Nolina Dorpsloop volgt 

Bestuursvergadering 13-mei-19 

Woodbridge live 18-mei-19 

Engelse jeugdteams in Woubrugge 26-mei-19 

Voetbalgala  31-mei-19 

Deadline kopij Score 4 mei 

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

Bestuursvergadering 3-jun-19 

F-side toernooi 10-jun-19 

ALV 18-jun-19 

Kampweekend JO13 en JO15 21-23 juni 

Uitje pupillen onder 9,10 en11 29-jun-19 

Vrijwilligersavond 28-jun-19 

VVW Schoonmaakdag 29-jun-19 

Rabobank verenigingscampagne volgt 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 





 
 
 
 
Bestuur  
Voorzitter     Hans Boer    06-15017730    voorzitter@vvwoubrugge.nl  

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

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

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

  
 

 
 

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

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

Commissie Zaal   
  

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

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

Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Commissie PR en sponsoring  

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

    

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

06-20482220    vrolijk@dds.nl  

Bestuurslid en                   Ralph de Graaf  
penningmeester    

 06-10209219  Ralph_de-graaf@hotmail.com 

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

06-10507190    facturen@vvwoubrugge.nl  

Coördinator    Jan Kranenburg    06-12171213    jan.kranenburg@hotmail.com  
Algemeen lid    Frank Dreef    06-20395356    f.dreef@ziggo.nl  

Adviserend lid                Fred van der Weiden  06-11064807    fredvdweiden@gmail.com  

Algemeen lid                Arjan Dijkshoorn   
  
Vertrouwenspersonen    

06-13769056      

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

06-20825899    jose.1953@live.nl  

Supportersver. F-side  Martijn van Luling    06-57880720   fside@live.com  

Oud papier    Klaas Grandia    06-20675781    klaasgrandia@gmail.com  
Oud papier    Bas van Rooijen    06-28530439    bassievanrooyen@hotmail.com  

Klaverjasvereniging   Jan Vos     0172-518624      
Visvereniging    Henk Windhorst    0172-518389    hcwindhorst@casema.nl  
Sporthal Oudendijk   Ruud Gorter    0172-519288      

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=5HOGm10P_OgpfbwIYnGYaH1S11frNnpNpsgQHcR89jAnzEcQVV7UCAFtYWlsdG86ZnNpZGVAbGl2ZS5jb20.
https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=5HOGm10P_OgpfbwIYnGYaH1S11frNnpNpsgQHcR89jAnzEcQVV7UCAFtYWlsdG86ZnNpZGVAbGl2ZS5jb20.


De historische opstelling van 

Dennis de Blanken: ‘Ik heb er 

zelfs twaalf.’ 
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: Dennis de Blanken. 

In Dennis de Blanken vinden wij één van de vedettes van VVW 1 in de recente jaren. Als keeper 

verdedigde Dennis jarenlang de clubkleuren van Woubrugge. Vandaag de dag keept Dennis nog 

steeds wekelijks, op dit moment voor de heren van Veteranen 1. In Dennis de ideale man om een 

beste opstelling aller tijden samen te stellen.  

Zo toog ik naar het huis van Dennis, gelegen aan de Watermunt. Een seconde nadat ik de bel had 

ingedrukt, zie ik zijn 4 jaar oude dochtertje door de gang stuiven om mij binnen te laten. Familie De 

Blanken heeft net een hap eten achter de kiezen. We nemen zitting aan de eettafel, waarop zijn 

dochter ook snel aanschuift. Niet veel later betrekt Dennis’ 9-jarige zoon zich ook bij het gezelschap. 

Dennis heeft het lijstje met zijn opstelling al paraat liggen. Eerder aan de telefoon had ik hem op het 

hart gedrukt dat, mocht hij willen, hij uiteraard zichzelf op doel mocht zetten. Dit advies had Dennis 

ter harte genomen. Hij heeft zichzelf op doel gezet. ‘Niet in de spits, laten we maar op doel houden. 

Ik ben in de F-jes, de E-tjes spits geweest. Daarna mid-mid, laatste man. En onder Frank Treuren 

inderdaad op doel beland.’ Toch schijnt Dennis een redelijke spits geweest te zijn in de jeugd. 

Desalniettemin heeft hij weinig spijt van zijn positiewijziging. 

Hij speelt in een 4-3-3. ‘Soms met de veteranen passen we weleens wat aan, want er wordt veel 4-4-

2 gespeeld, vooral in de eerste klasse. Maar 4-3-3, dat is toch het makkelijkste. Laat ik het zo zeggen.’ 

Linksback heeft Dennis Matthijs van Ellinkhuizen geposteerd. ‘Mooie kerel’, vindt Dennis. ‘Mentaliteit, 

mooie trap. Een perfecte linksback eigenlijk.’ Als laatste man speelt Walter van der Weiden: ‘Die mag 

niet ontbreken.’ Daarvoor speelt Fred van der Meer, als voorstopper. Fred en Dennis sloten ongeveer 

tegelijk aan bij het eerste van Woubrugge en hebben jarenlang samengespeeld: ‘Hij haalt zoveel weg, 

nu nog steeds. Ook enorm fanatiek. Hij is tevens de fitste bij ons ook.’ 

Als rechtsback speelt Chris Molleman. Niet in de spits dus. ‘In de jeugd stond hij wel spits, maar hij is 

later een beetje omgeturnd  tot rechtsback, en dat is wel bevallen. Hij heeft ook weleens voorstopper 

gestaan, maar Fred is mijn voorstopper, dus dan kies ik voor hem op rechtsback. Een lekkere harde 

verdediger die duels zeker niet schuwt, een goede mentaliteit, ook altijd aanwezig op de training.’  

Rechts op het middenveld neemt Cor Brunt een plek in. ‘Weer iemand met een goede mentaliteit. Ik 

heb vooral op mentaliteit geselecteerd. Hij ging er altijd voor.’ Vervolgens wilt Dennis Bas Loos op het 

middenveld opstellen, wanneer hij een fout op zijn blaadje ontdekt. Per abuis heeft Dennis een 

middenveld van vier man opgesteld, maar hij heeft ook al vier verdedigers en drie aanvallers. De 

klassieke 4-4-3? ‘Ik heb er zelfs twaalf, zie je wel. Oh. Dan moet je Bas Loos maar even op de 



reservelijst zetten. Zet die maar op de bank. Ik heb er zelfs twaalf, ik zie het nu.’ Dennis’ zoon 

reageert vervolgens: ‘Ik had het al even nageteld, het klopt inderdaad niet.’ Daar zijn we te laat mee 

nu, jongeman. Bas Loos neemt plaats op de bank. Erwin Kesting neemt de tweede plaats in op het 

middenveld, als nummer 10. ‘Een geweldige mentaliteit en erg compleet. Ook nog bij ARC gevoetbald 

trouwens.’ Als linkshalf speelt Stan Verwoerd. ‘Misschien niet zijn plek, maar ik moest hem toch erin 

zetten. Dat maakt ook niet uit voor Stan. Die is als rechtsback begonnen in het eerste. Ook heeft hij 

nog als verdedigende middenvelder gespeeld. Vooral op het middenveld stond hij altijd. Zo’n 

bikkelaar.’  

Mark Molleman, de broer van Chris, mag opdraven als rechtsbuiten. ‘Wel een beetje een 

doelpuntenmachine op het gegeven moment. Nog wat langer dan Chris. Het was wel vaak een beetje 

een wapen vanuit de uittrap van mij de bal op zijn hoofd te leggen, dat hij hem kon doorkoppen en 

dat we dan gelijk in de aanval waren. Goede techniek.’ Vervolgens vraagt Dennis mij of ik Piet Oele 

ken. De spits is volgens Dennis super technisch. Super neusje voor de goal. ‘Altijd de befaamde 

stiftjes van hem. Elke training weer. Soms pakte hij mij wel, ja. Hij probeerde het altijd. (…) Hij kwam 

uit Julianadorp, daar hebben we toch nog weleens wat trainingskampen gehad vroeger. Dan regelde 

hij het een en ander.’ 

Ondertussen heeft de zoon van Dennis nog een punt van kritiek. ‘Ik kan dit allemaal niet lezen. Hoe jij 

schrijft, kan ik niet lezen.’ Dennis schiet direct in de verdediging. ‘Ik moest even snel, snel, snel.’ We 

gaan verder naar de laatste open plek in de opstelling. ‘Als linksbuiten heb ik Danny Schijf staan. 

Blessuregevoelig is hij wel, hij loopt ook al jaren met zijn knie te tobben. Voetballen doet hij ook niet 

meer. Een geweldenaar op linksbuiten. Belangrijke goals gemaakt altijd. Hij was heel doelgericht, een 

neusje voor de goal ook wel.’ 

‘Ik had er nog wel meer kunnen noemen, ik heb wel een schifting moeten maken. Michel Wolvers, 

Joris van den Broeke en Ton Wetselaar bijvoorbeeld, daar heb ik ook jarenlang mee gevoetbald. Ook 

heb ik met bijvoorbeeld Martijn van Luling en de broertjes Van de Gein gevoetbald. Toch heb ik ervoor 

gekozen om wat oudere voetballers in mijn opstelling op te nemen.’ De zoon van Dennis reageert: ‘Je 

bent toch helemaal niet oud, papa?’ De dochter vindt overigens van wel. Ook vindt ze dat er snel 

begonnen moet worden met het maken van cupcakes. Haar broer wordt bovendien zelf twee dagen 

later een jaartje ouder.  

Zo hebben we ditmaal niet elf, maar twaalf man in deze rubriek. Ook heeft de ondervraagde dit keer 

zichzelf in de opstelling gezet. Er valt zeker beredeneerd te worden dat dit terecht is. Wederom een 

prachtige opstelling, wederom in 4-3-3.  

 

De 4-3-3 van Dennis de Blanken: 

  Dennis de Blanken   

     
Chris Molleman  Walter van der Weiden  Matthijs van Ellinkhuizen 

  Fred van der Meer   

     
 Cor Brunt 

 
 

 

Erwin Kesting 

Stan Verwoerd 

 
 

 

     

Mark Molleman  Piet Oele  Danny Schijf 

 

          Bank: Bas Loos 



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 
 



Onpersoonlijk 
 
Naam: Berend-Jan Bregman  
Functie bij de VVW: Speler 5e elftal, Score 
commissie, F-Side commissie, 
Scheidsrechters commissie, Bardienst 
(WOW, zo veel!!??). 
Geboren: 9 Augustus 1996 
Woonplaats: Woubrugge 
Broers/ Zussen: Zusje, Leanne 
Beste vriendin: Mn zuster 
Beste vriend: Genoeg 
Verliefd op: Mn vriendinnetje 
Kinderen: Niet dat ik weet 
Werk: Spar Bregman!! 
Opleiding: Commerciële Economie  
Hobby’s: Voetballen, vissen, fitness 
Favoriete Auto: ‘De berebak’ 
Muziek: Wat in de kantine op staat 
Hekel aan: Rick Karsdorp, Steven Berghuis, 
Luuk de Jong en Michiel Kramer 
Geloof: Van huis uit christelijk 
Bewondering voor: De manier waarop 
Brian en Chris overal nieuws van maken op 
Sportnieuws.nl 
Film: Kung Fu Panda 
Tijdschriften: Quest 
Drank: Bacardi cola light 
Eten: Kipschnitzels 
Vakantie: Graag 
Opwindend: Mn vriendinnetje  
Ambities: 4e klasse spelen met FC Woubie 
Beste eigenschap: Rustig 
Slechtste eigenschap: Rustig 
Lijfspreuk: Neehoor 
Typisch Woubrugge: Uit de klauwen 
gelopen donderdagavonden 
Hoogtepunt: Kampioenschap met de E2 
Dieptepunt: De stift van Sjonnie  
Wat vind je van VVW  1: Leuk, 
wisselvallig, net niet. 
Wat vind je van Dames voetbal: Mooi 
man 
Wie vind je de beste trainer VVW: 
Jeroen Jouvenaar 
Verbetering VVW: Gelast die potten 
gewoon af als ik uit mijn fatsoen waai man.  
Beste voetball(st)er VVW: Bas Borst 

Onderschatte voetball(st)er VVW: Jelle 
Kliffen 
Favoriete club: Ajax 
Beste voetballer Nederland: Nico 
Tagliafico 
Beste voetballer Buitenland: Martin 
Skrtel 
Beste voetballer aller tijden: Danny 
Koevermans 
Bondscoach: Henk de Jong 
Beste trainer: Ron Jans 
Oranje: Secundaire hoofdkleur 
Opstelling oranje:  

van Veenendaal 
van Lunteren,Dekker,van der Gragt,van Es 
         Groenen, van de Donk, Spitse 
     Van de Sanden, Miedema, Martens 
Kunstgras: Liever niet 
Hans Boer: Voorzittert 
Koos Disseldorp: Een schatje, samen met 
Harry  
Brian Vesseur: Ken ik van gezicht 
FC Woubie: Geweldig, gezellig, lui 
Opstelling FC Woubie:  
                    Gijs 
       Rick, Luuk, Menno, Brian 
                Bas, J. Kliffen 
                  D. Kliffen 
             Ruben, BJ, Dan 
Erna v.d Meer: Woont in de kantine dacht 
ik 
Arjan Dijkshoorn: Armar heeft altijd zijn 
jas open. 
Harry v.d Weiden: Had ik liever niet 
gekend. Maar wel lief soms. Goeie kussies 
geeft ie. 
Senioren commissie: Hebben ons erg 
geholpen met het vormen van FC Woubie. 
Mijn dank is groot. 
De donderdagavond: Te gezellig  
F-side: Geweldig. Wat een feesten zeg. 
Score: Is het niet tijd voor promotie? Kom 
op hoor Jongens 
Heb je nog een tip voor de VVW: 
Gewoon lekker een dorpsclub blijven 
jongens. Niet gek gaan doen, plezier voorop 
houden. 

                                                                                                                                                                                    



 

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. 

 
 

 

 

Project meisjesvoetbal 
VVW 
De laatste 10 jaar is het aantal voetballende meisjes en vrouwen in 
Nederland verviervoudigd en beweegt nu richting de 200.000 actieve 
leden. Landelijk is het een van de snelst groeiende sporten. Dit ook 
mede door de fantastische resultaten van het Nederlands 
vrouwenelftal. Toch is de voetbalwereld nog erg gericht op mannen 
en hebben we daar ook mee van doen bij kleinere- tot middelgrote 
verenigingen als vv Woubrugge.  
 

Mijn naam is Inge Visser en wellicht kennen jullie mij van vroeger toen ik nog 

samen met Brenda Zuidam tussen de jongens voetbalde bij VVW, later in het 
damesteam en tot slot in 2015 overgestapt naar de dames van RCL. Momenteel zit 

ik in het tweede jaar van mijn studie Leisure en Events management aan de BUAS 
te Breda.  

 
Een maand geleden ben ik gestart met een project betreft meisjesvoetbal bij VVW. 

Het project is vooral gericht op het op gang brengen van een proces. Intern had ik 

vernomen dat de meisjesaantallen terugliepen bij de voetbalclub en dat er wat 
onduidelijkheid was over hoe de vereniging het meisjesvoetbal wilde positioneren. 

Woubrugge heeft helaas net te weinig meiden voor een elftal in elke 
leeftijdscategorie. Hierdoor spelen sommige meisjes bij de jongens of vertrekken 

meisjes naar clubs met een grote meidenafdeling. Dit is de reden dat ik contact op 

heb genomen met voorzitter Hans Boer voor het project van het vak 
Stakeholdermanagement.  

 
Tijdens een voetbaloverleg van de KNVB op 18 februari met gemeente Nieuwkoop 

en Kaag & Braassem werd duidelijk dat dit probleem zich ook bij andere clubs 
voordoet. Met dit project doe ik daarom onderzoek naar welke mogelijkheden er 

zijn met clubs in de regio die ook met een meisjes- tekort kampen en ten einde 

doe ik aanbeveling aan VVW hoe zij meisjesvoetbal voor elke leeftijdscategorie 
structureel kunnen realiseren door middel van een samenwerkingsproces.  

Ik kijk er erg naar uit om dit project te voltooien met als eindresultaat dat VVW 
door middel van samenwerking een meisjeselftal kan bieden voor elke 

leeftijdscategorie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

JEUGDSCORE 





 

Paastoernooien 2019  
De laatste weken zijn we als toernooiorganisatie druk aan de slag geweest met het organiseren 
van twee verschillende toernooien op 22 april aanstaande, tweede Paasdag.  
 

Westmaastoernooi 

Jaren lang is eind mei altijd het Westmaas JO15 en JO13 of C/D toernooi gehouden. Door de gewijzigde competitie 
opzet vanuit de KNVB was het dit jaar lastig om weer in mei een datum te vinden voor het toernooi. Na overleg 

met Jaap Westmaas is daarom besloten om het toernooi op Tweede Paasdag te organiseren. Er wordt tussen 9 uur 
en 12 uur gespeeld in twee poules door onze JO15-1, JO15-2 en JO14-1 en natuurlijk hun tegenstanders. Helaas 

zijn er voor een aparte poule voor onze JO13-1 te weinig tegenstanders aangemeld en daarom kan voor dit team 
het thuis toernooi niet doorgaan. 

 

VDE Plant Dames- en Meisjestoernooi  
Net als de laatste paar jaren wordt ook op tweede Paasdag het VDE Plant toernooi georganiseerd voor de Dames 

en de MO15-1. Dit toernooi wordt ook in twee poules gespeeld maar dan vanaf 14 uur tot 17.30.  
Wij hopen op een mooie dag met veel voetbalplezier voor iedereen! 

De toernooiorganisatie 

 

Mooie opbrengt 
Boutmiddag/Boutavond 
Op zaterdag 22 december werden de traditionele Boutmiddag en Boutavond gehouden. Beide 
werden heel goed bezocht en leverde een mooi bedrag op voor de clubkas. 
 

Het was zelfs zo druk dat de lotenverkopers soms niet eens van het podium af konden komen om de loten te 
verkopen. Er waren dan ook mooie prijzen te winnen. De superhoofdprijs, de Smart-TV, werd een prooi voor 

Dennis van Luling. 
 

Graag willen we de sponsors en de lotenkopers nogmaals bedanken. Dankzij jullie was het een topdag en erg 

gezellig in de volle kantine. 
En dan de opbrengst. Na aftrek van alle kosten (prijzen) is er een mooi bedrag overgebleven. Wij zijn er dan ook 

trots op dat de netto opbrengst is uitgekomen op € 3.590,42. 
 

 

Hoe gaat het met de Jo13? 
Na elke wedstrijd van de Jo13 verzorgt een sterverslaggever binnen het team voor een 
spetterend wedstrijdverslag. Deze zijn altijd terug te lezen op de website van VV Woubrugge, 
maar we willen de trouwe Score-lezers ook mee laten genieten van de avonturen van dit 
talentenkorps. 
 
De wedstrijd tegen Stolwijk – 
door sterverslaggever Romijn 

Op zaterdag 9 februari speelden we 

onze eerste wedstrijd van de 
voorjaarscompetitie. We speelden 
thuis tegen Stolwijk J013-2. 

We hebben 0-3 gespeeld. Er stond 

hele harde tegen wind en dat was 
heel irritant. Dante was geblesseerd 

uitgevallen in de warming-up. De 
wind stond dwars over het veld en 

af en toe hadden we de eerste helft 

wind mee.  
 

We speelden de eerste helft dan 

ook meer op de helft van Stolwijk. 
We kregen niet echt grote 

kansen. We hebben wel ons best 
gedaan, maar konden niet scoren. 

De tweede helft kwamen we al snel 
met 1-0 achter. Lukas kreeg nog 

een grote kans, maar door de harde 

wind mislukte het schot. 
Uiteindelijk werd het  in de tweede 
helft  3-0 tegen. 

De wedstrijd tegen VEP – door 
sterverslaggever Lukas 

Het was een mooie dag en er was 

een wedstrijd tussen Woubrugge 
JO13-1 en VEP JO13-2. Zacharja en 

Jochum waren ziek en Dante 
geblesseerd. Gelukkig hadden we 

een sterinvaller genaamd 
Yannick, de keeper uit de JO12-1 .  

 

We waren pas 4 minuten bezig en 
al meteen een assist van Thijs en 

Lukas scoort. Het staat net 1-0 voor 



 

Woubrugge en er ligt nog bal in, 

Thijs scoort door een corner 
van Lukas. Er gebeurt verder niet 

zoveel tot de twintigste minuut en 

toen werd het 2-1, want 
de tegenstander heeft gescoord. 

Maar dat pikte Woubrugge niet en 
toen in de vierentwintigste minuut 

rende Rick met de bal naar voren 
en gaf een prachtige voorzet en 

Lukas wist hem te scoren, 3-1 

voor Woubrugge.  
 

De tweede helft begon goed, want 
we waren nog geen twee minuten 

bezig of het was al 4-1, Karel wist 

met een afstandschot te scoren. 
Nog geen twee minuten daarna 

kreeg Rick een bal diep en wist er 
5-1 van te maken. De aftrap werd 

genomen en Woubrugge pakte de 
bal al weer meteen af en Rick, die 

diep gestuurd werd door Lothfi, 

scoorde de 6-1. Toen ging het niet 
zo lekker bij Woubrugge.  

 

We kregen er drie tegen en toen 

stond het 6-4 met nog 5 minuten 
op de klok. Rick werd 

diep gestuurd, hij rende het 

strafschopgebied in en werd 
neergehaald, een penalty dus. Thijs 

nam een aanloop en schoot hem er 
mooi in. Toen was het klaar en 

hebben we het publiek bedankt 
voor het aanmoedigen. 

 

De wedstrijd tegen Oudewater 
– Door sterverslaggever 

Thomas 
Afgelopen zaterdag speelde we 

alweer onze derde 

competitiewedstrijd thuis tegen 
Oudewater. Er stond een aardig 

briesje en in het begin moesten we 
daar nog aan wennen en daardoor 

kwam Oudewater uit een corner op 
1-0. 

Op een gegeven moment maakte 
Woubrugge het spel en uiteindelijk 

werden wij na een goede periode in 

de eerste helft beloont met de 1-1 

van Rick. In de tweede helft begon 
Woubrugge goed en kwamen we al 

snel op 2-1 door een eigen doelpunt 
uit een goede voorzet van Rick. 

Toen gingen we verder en in de 
10de minuut van de tweede helft 

kregen we een corner en toen 
maakte Thomas de 3-1. De 

scheidsrechter had niet gezien dat 

hij tegen Thomas zijn hand kwam 
en telde het doelpunt We bleven 

lekker aanvallen en Thomas maakte 
ook 4-1 met een mooie volley. Hij 

werd gelijk gewisseld, zodat Dante 
ondanks zijn blessure ook nog 10 
minuten kon voetballen. 

Toen gingen we rustiger aan spelen 

en in een uitbraak maakte Ties ook 
nog de 5-1. Owen werd ook nog 

gewisseld voor Quirijn. En toen was 
de wedstrijd klaar en hebben we 
dus met 5-1 gewonnen. 

 

De kop is er af: Hoe staat de 
JO10-2 van Woubrugge ervoor? 
Afgelopen zaterdag (9 maart) stond de 3e competitiewedstrijd van 2019 op het programma. 
Kortom; de kop is er af en dus tijd om een voorzichtige stand van zaken op te maken;  
 
Alphia JO10-1- Woubrugge  
De 1e wedstijd was uit Tegen Alphia 

JO10-1 en ging helaas met 11-2 
verloren. Na een eerst nog gelijk 

opgaande wedstrijd en een 3-2 
ruststand was het uiteindelijk Alphia 

die het heft in handen nam en dan 
ook terecht met ruime voorsprong te 

wedstrijd wist te winnen. Viktor en 

een eigen doelpunt zorgde voor onze 
twee doelpunten. Met dank aan het 

goede keeperswerk van Job bleef het 
zelfs nog bij de genoemde 11 

doelpunten voor Alphia.  
 

De Jodan Boys JO10-2- 
Woubrugge  

De 2e wedstrijd was op zaterdag 16 

februari thuis tegen De Jodan Boys 
JO10-2. De wedstijd begon om 

10.00uur en het was dan ook al snel 
goed toeven langs de velden. Dit was 

namelijk het weekend dat heel 
Nederland buiten was te vinden 

(tuincentrum, terrasje, noem maar 
op) dankzij het heerlijke zonnetje met 

temparturen van wel rond de 20 
graden!  

 
Al snel bleek dat de spelers het naar 

hun zin hadden. Met in het 
achterhoofd nog het ruime verlies 

tegen Alphia beseften de spelers dat 
de 1e klasse sowieso om nog meer 

inzet en met name ook om meer 

snelheid vraagt. En dat deden ze dan 
ook. En dan is het leuk om te zien, en 

vooral ook leuk voor de spelers zelf, 
dat ze daar dan ook voor worden 

beloont. Na een 3-1 ruststand is het 
uiteindelijk een dik verdiende 7-3 

geworden.  
 

ESTO JO10-1- Woubrugge  

De 3e wedstijd was uit tegen ESTO 
JO10-1 in Bodegraven. Omdat we 

onze vaste keeper Job hadden 
verhuurd aan de JO11-1 was het Jens 

die de 1e helft op doel ging staan. 
Dat deed Jens prima, echter deed zijn 

collega van ESTO dat nog net iets 
beter. Hierbij nam de, voor de leider 

bekend uitziende krullenbol van 

ESTO, de afmetingen van het 
doelgebied wat minder nauw want 

uiteindelijk pakte hij de bal met de 
handen vanaf de middenlijn op. Het 

moet gezegd worden; de keepert 
bleek de gehele wedstrijd een flinke 

sta in de weg want wat wij ook 
probeerden hij wilde er mede dankzij 

hem er niet in. Dat lukte dan weer 

wel bij de tegenstander. En dat nog 
wel 7x ook. En als je dan zelf niet 

scoort dan staat er toch een 
afgetekende 7-0 verlies op het 

scorebord. Het was ook wel een 
verdiende overwinning want het 

overwicht bij lag wel bij ESTO en zij 
zijn dus de meer dan terechte 

winnaar zijn geworden.  

 
Samengevat; 3 punten uit 3 

wedstrijden. Met als voorzichtige 
samenvatting dat als de spelers er 

elke wedstrijd er voor willen gaan 
(inzet, passie geloof) er vast naar 

meer driepunters zullen volgen! 
 

Groeten van de leider.  





Uit den ouden doosch 

In dit jubileumjaar blikt de redactie elke editie van de Score terug op oude uitgaven 

van ons roemrijke clubblad. Met dit keer twee stukken waar je eigenlijk niet omheen 

kan. Waarheden als een koe. Kom daar maar eens tussen.  
 

 

 

Uit: December 1971 



 

 

Toernooien jeugd 2019 

 

Thuistoernooien: 
22 april 2019, VDE Dames en Meisjestoernooi voor dames en MO15 en Westmaas toernooi voor 
JO13, JO14 en JO15 
8 juni 2019, DIGO Boer pupillentoernooi voor JO12, JO11, JO10, JO9, JO8 en JO7 
 
Uittoernooien 
JO19-1, in afwachting bericht leider; 
JO17-1, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO17-2, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO15-1, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO15-2, op 15 juni 2019 in de middag naar SV Honselersdijk; 
MO15-1, op 1 juni 2019 in de middag toernooi bij Hazerswoudse Boys; 
JO14-1, op 8 juni 2019 naar VVOR te Rotterdam; 
JO13-1, op 8 en 9 juni 2019 naar SJZ te Zoeterwoude; 
JO12-1, op 30 mei 2019 naar SVC in Wassenaar; 
JO12-2, op 30 mei 2019 naar Heitinga toernooi bij ARC Alphen aan den Rijn; 
JO12-3, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO12-4, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO11-1, op 31 mei 2019 naar Heitinga toernooi bij ARC Alphen aan den Rijn; 
JO10-2, op 20 april 2019 naar SV Nieuwkoop; 
JO10-3, op 31 mei 2019 naar Heitinga toernooi bij ARC Alphen aan den Rijn; 
JO10-4, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO9-1, op 1 juni 2019 naar Heitinga toernooi bij ARC Alphen aan den Rijn; 
JO9-2, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
JO8-1, op 1 juni 2019 naar Blauw-Zwart in Wassenaar; 
JO8-2, op 1 juni 2019 naar Blauw-Zwart in Wassenaar; 
JO7-1, in overleg met de leider geen uittoernooi; 
 
Toernooicommissie VVWoubrugge 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Update van de Woubrugge-
competitie 

De kou trekt langzamerhand het land uit. Er wordt weer volop gevoetbald op de 
velden, dus dan is het ook weer tijd om te komen met een geschoonde lijst van de 
befaamde 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  29 punten gem. 2,42 42-13  12 gespeeld (1) 

2. Woubrugge JO17-1 33 punten gem. 2,36 51-20  14 gespeeld (2) 

3. Woubrugge JO15-1 25 punten gem. 2,27 35-19  11 gespeeld (3) 

4. Woubrugge JO12-2 21 punten gem. 1,91 38-27  11 gespeeld (6) 

5. Woubrugge VR1 23 punten gem. 1,77 38-29  13 gespeeld (11) 

6. Woubrugge JO13-1 24 punten gem. 1,71 50-48  14 gespeeld (7) 

7. Woubrugge JO12-1 24 punten gem. 1,71 70-43  14 gespeeld (10) 

8. Woubrugge 1  30 punten gem. 1,67 35-36  18 gespeeld (4) 

9. Woubrugge JO11-1 6 punten gem. 1,5 16-13  4 gespeeld (-) 

10. Woubrugge JO14-1 21 punten gem. 1,5 41-39  14 gespeeld (5) 

11. Woubrugge 5  18 punten gem. 1,29 51-51  14 gespeeld (9) 

12. Woubrugge VE1 15 punten gem. 1,25 34-31  12 gespeeld (8) 

13. Woubrugge 2  15 punten gem. 1,07 35-42  14 gespeeld (16) 

14. Woubrugge JO12-3 13 punten gem. 1  25-41  13 gespeeld (12) 

15. Woubrugge 4  14 punten gem. 1  27-46  14 gespeeld (15) 

16. Woubrugge VE2 14 punten gem. 0,88 24-50  16 gespeeld (13) 

17. Woubrugge JO15-2 10 punten gem. 0,83 30-50  12 gespeeld (14) 

18. Woubrugge JO19-1 9 punten gem. 0,69 18-39  13 gespeeld (17) 

19. Woubrugge MO15-1 8 punten gem. 0,62 29-34  13 gespeeld (19) 

20. Woubrugge JO17-2 7 punten gem. 0,54 16-63  13 gespeeld (20) 

21. Woubrugge JO11-2 0 punten gem. 0  12-178  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. JO12-4 is opgegaan in  JO11-2. JO11-1 is 
ontstaan uit de JO10-1. Van de JO10, JO9 en JO8 houdt de KNVB geen stand bij, dus deze teams zijn daarom niet 
opgenomen in de stand. 

 
 
 
 
 





  

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 





 

’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.  
 

Rust 
Totale rust, maar dan ook echt totale rust! De digitale uitnodiging van de 

Score-redactie kwam namelijk weer binnen in mijn mailbox. Maar aangezien de 
ervaring leert, dat de inleverdatum nog minimaal 1x wordt uitgesteld, en dat 

daarna het drukken/uitkomen van een nieuwe Score ook nog 2 weken op zich 

laat wachten, geeft dit een minimale tijdsduur van 4 weken, afgerond een 
maand. Er is dus geen haast geboden (ja beste redactie, dit is een kritisch 

puntje van ondergetekende, het moet en kan sneller). 
En dan was er eind vorig seizoen door het bestuur ook al besloten om het aantal Scores terug te brengen van 5 

naar 4 edities per seizoen. Altijd maar weer die kostenbesparingen! Ik voorspel u, nog een paar jaar en dan krijgt 
u nog slechts 1 Score per seizoen. Ondergetekende vindt dit allemaal uitermate teleurstellend, ook al, omdat dit 

een negatieve invloed heeft op zijn ballenbehoefte. 
En nu wil ook nog het geval, dat er de afgelopen periode slechts 1 potentiele testlocatie in ons 
wedstrijdprogramma was opgenomen, namelijk bij WDS. Maar ja, de vorst zat licht in de grond, en Joost vond het 

al te koud om mee te gaan, waardoor het ballentesten daar dus niet doorging. Tja, en wat doe je dan? 
 

Britt Dekker 
Dan word je creatief! En dat kun je aan uw favoriete ballentestteam wel over laten. Want wij willen ballen! En dus 
werd er een mondelinge ballendate ingepland om bij een willekeurige voetbalvereniging in de omgeving een 

balletje te testen. De keuze viel op Koudekerk, lekker dichtbij. 
En dus is Joost op zaterdag 23 februari stipt een half uur te laat bij ondergetekende om met de black-green-bolide 

richting Koudekerk te gaan. Enigszins zenuwachtig stap ik in, op de instructeursstoel, en kijk vol verbazing om me 

heen. Wat een bijzonder interieur! Joost spat bijna uit elkaar van enthousiasme en trots. Wat blijkt, er zit een 
geheim knopje in de bolide, die het interieur in een fractie van een seconde kan veranderen van standaard 

lesautozwart in Britt-Dekker-roze! Werkelijk te bizar voor woorden mensen! Joost vraagt me uitdrukkelijk om er 
met niemand over te praten, en pas nadat ik plechtig heb beloofd dit niet te doen, kunnen we vertrekken. 
 
Ingreep 
Past, boem, kedeng! Ai, wat een situatie. Nog geen 10 meter onderweg, en Joost heeft meteen al een ingreep te 

pakken! Vanwege privacy-overwegingen, integriteitsissues en credibility kan ik hier verder niets over zeggen, maar 
de schrik zit er meteen goed in. U zult begrijpen, de verdere reis gaat in een dusdanige slakkengang, dat zelfs 

rollators ons links en rechts voorbij vliegen. Gelukkig komen we na een korte reis toch veilig op onze bestemming 
aan. 
Een nagenoeg leeg parkeerterrein maakt het inparkeren lekker simpel, maar we vragen ons af of er überhaupt 

iemand is. Gelukkig blijkt dit wel het geval, en kunnen we onze bestelling plaatsen bij 1 van de vriendelijke dames 
achter de bar. Dit doet ons denken aan eerdere tests bij SVC ’08 en Moerkapelle, waar ook een blik prachtige 

jonge schonen was opengetrokken, daar worden we blij van! 
Uiteraard laten we ons door al het moois niet beïnvloeden, en kunt u hieronder het resulbaltaat lezen. 
 
Stagiaire gezocht! 
In de auto op de terugweg ontstond nog het enthousiaste idee om random/incidenteel een 3e tester als stagiaire 

mee te laten draaien. Volgens Joost zijn er bloedfanatieke ballenfans voor wie dat de ultieme natte ballendroom 
zou zijn. 
Wat zoeken wij: 
- ballenliefhebber M/V, 18+, met eigen mening, houdt van samenwerken, reizen geen probleem 
Wat bieden wij: 
- het favoriete ballentestteam van VV Woubrugge, gezelligheid, gratis ballentest, deskundigheid en ervaring, 
officiële stagebalgeleiding, vervoer 
Ben jij die laaiend enthousiaste ballenfan, meld je dan aan bij Joost! 
 

En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 23 februari 2019 
Voetbalclub: vv Koudekerk 
Terrein: sportpark De Gruttolaan, enig idee wat het adres is? 



 

Sfeer: Het complex zit daar al een tijdje maar het ziet er nog steeds prachtig uit. Weliswaar is het nogal open en 

winderig en zouden een paar bossages het wat knusser maken, maar er is wel een mooie hoofdtribune. Ook heeft 
het een gezellige kantine, waar deze keer maar liefst 9 dartborden staan opgesteld. Weinig voetbal vandaag. 
Weer buiten: eigenlijk niet van toepassing deze keer, maar voor de volledigheid: graadje of 15, zonnetje aan de 

hemel, prachtig weer om te ballen (testen) 
 

En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: het lijkt wel een trend te worden, wéér geen bakje, dramatisch! Het balletje is wederom met 

broodje en al los op een servetje gegooid. Gelukkig kunnen we er nog wel 2 vorkjes bij krijgen. 
Het broodje: Fantastisch! We blijven er maar plukjes vanaf happen. Beste broodje ooit! 
Baltechnisch: 

- Grootte: net aan voldoende, maar we hebben liever grotere ballen 
- Structuur: grof, beste slap 
- Geur: geurloos, oh jee! 
- Temperatuur: goed warm 
- Kleur: net als vorige keer een beetje bleekjes bruin 
Smaak: De eerste hap van de bal is nogal smakeloos. De bal is lichtbruin aan de buitenkant, maar aan de 
binnenkant is het gelukkig beter. De volgende stukjes zijn dus beter weg te happen. Tja wat moeten we hier nu 

van vinden?! 
De saus: goed 

Eindcijfer: 6- (=5,75) 
Deze bal blijkt het lastigst te beoordelen tot nog toe. Heerlijk broodje, waardeloze eerste ballenhap, maar daarna 
voorzichtig beter. We besluiten om het cijfer te roepen dat als eerste in ons opkomt: 6,5 en 6, dus gemiddeld een 

6+. Het broodje helpt dit balletje aan een 6,5. Tjemig, lastig deze. Toch wordt de beoordeling al vrij snel naar 
beneden bijgesteld, de bal is tenslotte het belangrijkste, en we komen alsnog uit op een 6. Maar daarmee is het 

nog niet klaar, want teruggekomen in Woubrugge zijn we genoodzaakt om er nog iets meer puntjes af te trekken, 

en maken we er een 6- van. Wanneer krijgen we weer een topbal?! 
Joost zegt: I love Britt! 
 
Tussenstand ballentest: 

1 sv 

Aarlanderveen 
(‘18) 

9 

2 SVC ‘08 (‘17) 8 

3 FC Lisse (‘18) 6,5 

4 vv Moerkapelle (‘18) 6 

5 vv Koudekerk (‘19) 6- 

6 Van Nispen (‘18) 5,5 

7 sv BZC/Zuiderpark (‘17) 5 

 
De ballen! Piet Mourinho 

 
REACTIE SCORE 
Beste Piet Mourinho (of SPF), 
 
Bedankt voor het meedenken en ons te 
wijzen op verbeterpunten. Deze 
ontvangen wij ook graag persoonlijk, 
we zijn vaak te vinden in de 
voetbalkantine, of in onze mailbox 
scorevvw@hotmail.com! 
 
Allereerst onze excuses voor het 
verlaten van de deadline, de vorige 
Score. Wij willen onze lezers graag een 
zo vol mogelijk blad bieden en door het 
lage aantal inzendingen konden wij dat 
de vorige keer niet geven. Wij voelden 
ons genoodzaakt om daarom de 

deadline een week te verschuiven, wat 
er ook daadwerkelijk voor zorgde dat er 
meer stukjes in onze mailbak belandde 
(waarvoor dank, allen). 
 
Daarnaast moeten wij toch concluderen 
dat jouw opsomming niet helemaal 
klopt. In die 2 weken dat de Score bij 
de drukker is, heb jij natuurlijk geen tijd 
meer nog wat in te zenden. ‘Afgerond 
een maand’ brengen we dus weer terug 
naar 2 weken. 
 
Bij de Score-meeting kwamen wij tot de 
conclusie dat jouw pseudoniem 
misschien beter kan veranderen in Sir 

Piet Ferguson. Na het vertrek bij 
Manchester United (lees: de Score) is 
het natuurlijk makkelijk om je opvolgers 
op fouten te wijzen. Maar inmiddels is 
ook José vertrokken en gaat het best 
goed bij de Score onder Ole Gunnar 
Solskjaer. Probeer de nieuwe generatie 
wat tijd te gunnen en zichzelf te 
ontwikkelen, Sir Piet Ferguson. 
 
Met vriendelijke groet van de nieuwe 
generatie, 
BJ de blanke Lukaku, Jelle Lingard, 
Juan ‘Mick’ Mata, Brian Bailly en Chris 
Smalling

 






