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De nieuwe opzet van het jeugdvoetbal 

is definitief een succes en werkt positief 

door in de ontwikkeling bij de jongste 

jeugd. Na de bedenkingen tijdens de 

invoering ervan (vorig seizoen) zijn we 

nu vooral positief is over de nieuwe 

opzet. Er zijn hoogstens kleine 

aanpassingen gewenst voor de 

toekomst. Wat voordelen op een rij. Je 

wordt ieder seizoen op drie momenten 

opnieuw ingedeeld. De eerste keer voor 

de bekercompetitie, daarna volgt de 

najaarcompetitie en na de winterstop 

starten we opnieuw in het voorjaar. Dit 

geeft meer mogelijkheden om 

aanpassingen door te voeren. Het 

voetbal voor de jongste jeugd wordt 

gespeeld op kleinere veldjes. Daardoor 

is er veel meer balcontact, terwijl 

iedereen in het veld mee moet doen. Je 

kunt makkelijker scoren en met je 

team, ook tijdens een verloren 

wedstrijd, lekker voetballen. Na de 

eerste helft te hebben verloren kun je 

de tweede helft altijd nog winnen, zo 

niet dan volgt er een laatste kans via 

een penalty. Iedereen gaat (veel vaker) 

als winnaar van het veld en dat is waar 

je het uiteindelijk voor doet. 

In de aanhef spreek ik van een beetje 

geluk met betrekking tot drie 

kampioenschappen omdat op het 

moment van schrijven de JO17-2 (op 5 

juni) nog een beslissende wedstrijd 

speelt bij Olympia in Gouda. Zij hebben 

nog drie punten nodig voor de titel en 

kans in eigenhand. De JO17-1 en het 3e 

elftal van Woubrugge gingen hen reeds 

voor dit seizoen en ontvingen de Tonny 

Chocolonely kampioensreep. Verder 

hebben de JO15-1, JO10-1 en JO10-2 

het voortreffelijk gedaan door 

halverwege het seizoen een niveau 

hoger te gaan spelen. Ook zagen we de 

goede prestaties van Heren 1, die de 

nacompetitie op een haar na hebben  

 

gemist en veel regioclubs achter zich 

hebben gelaten op de ranglijst. De 

Vrouwen van vv Woubrugge draaiden, 

met een sterk verjongt team, goed mee 

in de competitie terwijl de meiden van 

de MO15-1 lang mee konden doen voor 

de hoogste trede. We kunnen 

concluderen dat er goed aan de weg 

getimmerd wordt en kijken mede 

daardoor, met veel plezier, terug op een 

mooi seizoen. 

Een andere positieve ontwikkeling is het 

5e elftal van Woubrugge, FC Woubie. 

Saai is hier niet van betekenis. Naast 

strijd op zaterdag (en focus tijdens de 

training) gaf dit team een impuls aan de 

gezelligheid op de vereniging en een 

glimlach via social media. Het toont aan 

dat het niet (alleen maar) om een 

kampioenschap draait. De sociale 

betrokkenheid is een stimulans en komt 

de sfeer zeer ten goede. Live bij RTL 

tegen de Rebellen had prima gepast in 

dit beeld. Hopelijk vinden de Rebellen in 

de toekomst nog eens de weg naar 

Woubrugge.  

Op de bijeenkomst van maandag 6 mei 

spraken we onderleiding Jozef van der 

Vooren (namens de KNVB) en Inge 

Visser in Woubrugge over 

samenwerking in  het organiseren van 

meiden- en vrouwenvoetbal tussen 

verenigingen in de gemeente Kaag & 

Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan 

den Rijn. Aanwezig waren: ARC, 

Kickers’69, MMO, S.V. Zevenhoven , 

Alphense Boys, Hazerswoudse Boys, 

Koudekerk, Altior, VV Sportief, WVC, VV 

Zwammerdam, Alphia en NSV’46. Dit 

leverde een goed beeld op van de 

huidige situatie van het meisjes- en 

vrouwenvoetbal in onze regio. Het werd 

duidelijk dat we midden in een 

ontwikkeling zitten en er behoefte is 

aan doorpakken. Daarbij kan 
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SCORE is een uitgave van het 
bestuur van de 
Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 4 keer per 
seizoen in een oplage van ca. 
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SCORE 

Mooi ontwikkelingen - Het seizoen 2018-2019 is bijna ten einde en de 
competities zijn gespeeld. Met een beetje geluk vieren we dit seizoen 
drie kampioenschappen. Een mooi resultaat, gezien het feit dat erbij de 
jongste jeugd (10 jaar en jonger) niet meer wordt gesproken over 
kampioen worden. En er zijn meer mooie ontwikkelingen waardoor we 
het seizoen met een positief gevoel afsluiten. 



 

samenwerking helpen om te versnellen.  

De voetbalcultuur is (op sommige 

momenten) nog steeds erg gericht op 

mannen en iedereen is het erover eens 

dat het tijd is voor verandering. Er 

werden tal van speerpunten benoemd 

en bovenaan de actielijst staat de wens 

om bij de meisjes te kunnen kiezen 

voor deelname met teams aan een 7x7, 

9x9 of een 11x11 competitie. Zo kun je 

eerder een team op de been brengen 

en krijgen 7- en 9-tal teams kans door 

te groeien naar elftallen. Al met al een 

hele positieve avond die zeker wordt 

herhaalt en bijvoorkeur ook jaarlijks 

(met alle verenigingen) terug keert op 

de agenda van vv Woubrugge.  

In de bestuurskamer ging het afgelopen 

seizoen veelvuldig over de overdracht 

van de velden door de gemeente aan 

de voetbalverenigingen in Kaag en 

Braassem. Naar verwachting neemt de 

gemeenteraad in de loop van de zomer 

hierover een besluit. Verderop in deze 

SCORE vindt je een artikel met een 

nadere toelichting op de overdracht. 

Het is belangrijke stap voor de 

toekomst van vv Woubrugge. Het 

nadeel is dat de kosten op korte termijn 

hoger uitvallen omdat we geld opzij 

moeten leggen voor het in stand 

houden van het kunstgrasveld. 

Anderzijds is het grote voordeel dat de 

onzekerheid daardoor afneemt voor een 

langere periode. Er wordt een afspraak 

gemaakt met de gemeente Kaag en 

Braassem voor 30 jaar. Na die 30 jaar 

kunnen er nieuwe afspraken worden 

gemaakt. Het is niet zo dat de 

gemeente zich afkeert van haar 

verantwoordelijkheid. Beter 

samenwerken op basis van een 

gedeelde verantwoordelijkheid is het 

doel. Hierdoor kunnen we met onze 

mooie vereniging nog beter vooruit 

kijken naar de toekomst en gerichter 

investeren in nieuwe plannen. Kortom 

op alle fronten kijken we terug op een 

mooi seizoen.  

Met een vriendelijke sportgroet, 

Hans Boer  

 
Prestaties van de Nolinaboys  
Ook voor Woubrugge 1 zit het seizoen 2018/2019 erop. Al met al kunnen de Nolinaboys 
terugkijken op een redelijk seizoen. In een sterke vierde klasse mag een eindnotering als 5e 
zeker niet slecht genoemd worden. Helaas liep de ploeg van trainer Koos Disseldorp en diens 
opvolger Barry Buntsma de nacompetitie net mis. Toch werden er een aantal mooie resultaten 
geboekt. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.  

Hazerswoudse Boys – 
Woubrugge  

Woubrugge heeft de uitwedstrijd 
tegen Hazerswoudse Boys met 1-3 

gewonnen. Op papier beloofde het 

bezoek aan Hazerswoude een hele 
lastige te worden. Gelukkig werd de 

wedstrijd niet op papier, maar op 
een uitstekende grasmat gespeeld 

en werden de drie punten 

meegenomen naar Woubrugge. 
 

Vanaf minuut één wist de ploeg van 
trainers Koos Disseldorp en Barry 

Buntsma voetballend onder de druk 
van de thuisploeg uit te komen. 

Zodoende werden voldoende 

kansen gecreëerd, maar het vizier 
stond niet altijd even scherp.  

 
Gelukkig kreeg Woubrugge hulp uit 

onverwachte hoek. Bas Gorter 

schoot een vrije trap vanaf de 
zijkant hard voor en vond de voet 

van een speler van Hazerswoudse 
Boys. Via de verdediger verdween 

de bal in de goal: 0-1. 

 
De groen-witte formatie (hoewel 

spelend in het blauw) voelde dat er 

meer te halen viel in deze eerste 
helft. De spelers vonden elkaar 

makkelijk en kwamen achterin 
nauwelijks in de problemen. Het 

goede spel werd beloond toen 

Gorter de bal na een afgeslagen 
corner voor slingerde en het hoofd 

(en misschien een klein beetje rug) 
van Chris Verhoef vond: 0-2.  

 

Een goede eerste helft, maar 
Woubrugge moest waken voor 

verslapping in de tweede helft. 
Hazerswoudse Boys wilde de druk 

vanaf het begin van het tweede 
bedrijf opvoeren en kwam zo een 

paar keer gevaarlijk voor het doel 

van Michael Kneulman. 
 

Woubrugge overleefde dit korte 
stormpje en kon zo weer iets meer 

aan aanvallen denken. De 

thuisploeg was genoodzaakt om 
achterin meer ruimte weg te geven, 

waardoor Woubrugge er af en toe 
gevaarlijk uit kon komen.  

 

Het was echter wachten tot de 82e 
minuut totdat Woubrugge de 

wedstrijd definitief op slot gooide. 

Gino Rolfes zette goed door aan de 
rechterkant en bood Thomas 

Osthoff de ideale kans om de bal 
binnen te tikken: 0-3. Vlak voor tijd 

deed de thuisploeg nog wel iets 

terug, maar de overwinning kwam 
eigenlijk nooit in gevaar. 

 
 

Meerburg – Woubrugge  

Woubrugge heeft de uitwedstrijd 
tegen Meerburg met klinkende 

cijfers gewonnen. De groen-witte 
formatie wist in de slechts 71 

minuten durende pot vijf keer het 
net te vinden. De gastheren uit 

Zoeterwoude zetten daar twee 

doelpunten tegenover: 2-5. 
 

Meerburg-Woubrugge stond 
eigenlijk 16 maart jongsleden al op 

het programma. De wedstrijd 

duurde destijds maar negentien 
minuten, omdat voetballen 

praktisch onmogelijk was door de 
hevige wind.  

 

Zaterdag was dus de herkansing. 
Eenmaal aangekomen in 

Zoeterwoude werd verrassend 



 

genoeg duidelijk dat de wedstrijd 

niet in zijn geheel opnieuw, maar 
vanaf de negentiende minuut zou 

worden hervat met een doeltrap 

voor Meerburg.  
 

Maar, zo geschiedde en dus moest 
Woubrugge aan de bak. Trainers 

Koos Disseldorp en Barry Buntsma 
moesten wegens personele 

problemen flink puzzelen voor de 

basisopstelling. Ironisch genoeg 
stond er zaterdag weer de nodige 

wind. Woubrugge had het voordeel 
dat het de rest van de eerste helft 

met wind tegen mocht voetballen, 

en de gehele tweede 45 minuten 
met de wind in de rug.  

 
Woubrugge had het in de korte 

eerste helft knap lastig. Meerburg 
zocht, gesteund door de wind, 

veelvuldig de aanval en kwam 

daarbij enkele keren zeer gevaarlijk 
voor het Woubrugse doel. Het was 

aan keeper Michael Kneulman te 
danken dat de gastheren niet op 

voorsprong kwamen. 

 
Toch was het Woubrugge die 

enigszins tegen de verhouding op 
voorsprong kwam. Door goed 

doorzetten van middenvelder 

Vincent Verjaal kwam de bal bij 
Thomas Osthoff terecht. Die legde 

de bal goed terug en vond – na een 
overstapje van Emiel Buntsma – 

Kevin Veltman. Die schoot de bal 
beheerst in het dak van het doel.  

 

Heel lang kon Woubrugge niet 
genieten van die 0-1. Meerburg 

kwam snel op gelijke hoogte na een 
goede actie over hun rechterkant. 

Beide ploegen gingen na een eerste 

helft van slechts 26 minuten aan de 
thee met een 1-1 stand.  

 
Na rust ging Woubrugge snel op 

zoek naar een hernieuwde 
voorsprong. En die kwam er ook. 

Buntsma wist de bal te ontfutselen 

van de achterhoede van Meerburg 
en stelde direct gelegenheidsspits 

Chris Verhoef in staat om de 2-1 
tegen de touwen te werken.  

 

Een flinke opsteker voor 
Woubrugge, dat gesteund door de 

wind een stuk beter aan voetballen 
toe kwam en de tegenstander vroeg 

onder druk wist te zetten. Niet lang 

na de 2-1 bracht Woubrugge de 

marge op twee. Wederom was het 
Buntsma die in balbezit kwam. Na 

een korte combinatie met Verhoef 

wist hij de Meerburgse keeper te 
verschalken. 

 
Dat leek de genadeklap te zijn voor 

de thuisploeg. Meerburg probeerde 
nog wel op zoek te gaan naar de 

aansluitingstreffer, maar gaf daarbij 

ook de nodige ruimte weg achterin. 
Woubrugge wist daar van te 

profiteren. Verhoef stuurde Osthoff 
in de diepte. Die hield het overzicht 

en bood Buntsma dé kans op zijn 

tweede treffer van de middag. De 
topscorer van Woubrugge faalde 

niet oog in oog met de Meerburgse 
doelman: 4-1.  

 
De wedstrijd leek nu wel helemaal 

gespeeld, al kwam de thuisploeg 

nog wel terug in de wedstrijd door 
een knappe volley van afstand: 4-2. 

Meerburg zette nog even aan voor 
een slotoffensiefje, maar de 

defensie van Woubrugge hield de 

poorten goed gesloten.  
 

Ondanks de aanvallende intenties 
van Meerburg was het Woubrugge 

dat weer wist te scoren en zo de 

wedstrijd (wederom) op slot gooide. 
Martijn van Luling bracht de bal 

vanaf de zijkant mooi knap voor en 
vond de schedel van Verhoef, die zo 

ook zijn tweede treffer van de 
middag tegen de touwen knikte. 

 

LSVV – Woubrugge  
Woubrugge is voor de 5e wedstrijd 

op rij ongeslagen gebleven. De 
groen-witte formatie nam drie 

punten mee uit Leiden. Eenvoudig 

was het niet, want de ploeg moest 
een achterstand van twee 

doelpunten ongedaan maken. Met 
Liverpool en Tottenham Hotspur als 

zeer recente voorbeelden lukte dat 
uitstekend en werd het 5-3 in 

Woubrugs voordeel.  

 
Op het gloednieuwe kunstgras van 

het sportcomplex van Lugdunum, 
waar LSVV zijn thuiswedstrijden 

afwerkt, kwam Woubrugge na een 

kwartiertje spelen op voorsprong. 
Een gevaarlijke voorzet van Bas 

Gorter werd teruggebracht door 
Leon Hoogenboom. Die vond Chris 

Verhoef, die de bal maar een klein 

zetje hoefde te geven om het net te 

toen bollen. 
 

LSVV liet het er niet bij zitten en 

gesteund door een verraderlijk 
windje in de rug gingen de 

studenten op zoek naar de 
gelijkmaker. Een mooi schot van 

afstand krulde de Woubrugse 
bovenhoek in. Tot overmaat van 

ramp kwamen de studenten in een 

tijdsbestek van een kwartier ook op 
2-1 en 3-1.  

 
Een flinke klap voor Woubrugge, 

dat even daarvoor zelf genoeg 

kansen had gehad op een 
hernieuwde voorsprong. Die viel 

niet, waardoor een inhaalrace 
moest volgen. Die race kreeg vlak 

voor rust een kickstart. Verhoef 
kopte een corner van Gorter 

richting doel, maar die werd met de 

hand van een Leidse veldspeler uit 
het doel gewerkt. Een strafschop en 

een rode kaart waren het gevolg. 
Verhoef nam plaatst achter de bal 

en faalde niet: 3-2. 

 
Een kantelpunt in de wedstrijd, 

bleek vooral na rust. Met een man 
meer en datzelfde windje nu als 

extra voordeeltje kwam de ploeg al 

heel snel op 3-3. Invaller Emiel 
Buntsma schoot de bal vanaf de 

rand van de zestien heel fraai 
binnen.  

 
De schade dus gerepareerd, maar 

Woubrugge voelde dat er nog meer 

in het vat zat deze middag. Toch 
duurde het lang voordat de uitploeg 

weer gevaarlijk kon worden. Sterker 
nog, het tiental Leidse studenten 

was nog een aantal keer dichtbij 

een goal.  
Volle buit 

 
Toch trok Woubrugge aan het 

langste eind. In een tegenstoot 
hield Thomas Osthoff de bal knap 

binnen, waarna hij Buntsma aan het 

werk zette. Die passeerde een 
mannetje en gaf de bal strak voor. 

Verhoef hoefde alleen z’n linkervoet 
tegen de bal te zetten om de 

voorsprong te bezegelen.  

 
Vlak voor tijd verzekerde Verhoef 

Woubrugge van de winst door 
wederom op aangeven van 

Buntsma zijn vierde van de middag 



 

binnen te schieten. 

 
Woubrugge – Aarlanderveen 

Woubrugge heeft de laatste 

thuiswedstrijd van het seizoen met 
2-0 verloren van Aarlanderveen. De 

Nolinaboys waren de gehele 
wedstrijd minstens gelijkwaardig 

aan de soevereine kampioen, maar 
dolven uiteindelijk dus toch het 

onderspit.  

 
De wedstrijd stond vooral in teken 

van het afscheid van een clubicoon. 
Harry van der Weiden vertrekt na 

dit seizoen na 18,5 jaar als leider 

van het eerste elftal. Voor en na de 
wedstrijd werd hij dus in het 

zonnetje gezet. 
 

Reden genoeg voor de spelers om 
er alles aan te doen om 

Aarlanderveen zijn eerste nederlaag 

van het seizoen te bezorgen. Met 
een gedegen tactiek werd de 

kampioen bestreden en beide 

ploegen kwamen een aantal keer 
gevaarlijk voor de goal.  

 

Voor de thuisploeg kregen onder 
anderen Emiel Buntsma, Mark van 

der Kolk, Vincent Verjaal en Chris 
Verhoef een aantal goede 

mogelijkheden. Helaas troffen zij 
allen geen doel. Achterin hield 

Woubrugge echter goed stand 

tegen de meest scorende ploeg uit 
de competitie. 0-0 was dan ook de 

ruststand.  
 

Na de limonade (geen thee in het 

zonnige Woubrugge) werd de jacht 
van de thuisploeg op de 

openingsgoal nog heviger en 
werden weer diverse kansen 

gecreëerd. Het laatste beetje geluk 
ontbrak echter telkens bij de 

afronding en dus bleef de brilstand 

gehandhaafd.  
 

In de 70e minuut kreeg Woubrugge 

een hele harde deksel op de neus. 
Eén keer ontstond er een gaatje in 

de hechte defensie en direct was 

het raak voor Aarlanderveen.  
 

En dus moest Woubrugge op jacht 
naar de gelijkmaker. Wederom 

ontstonden er een paar 
mogelijkheden, maar echte kansen 

bleven uit. In de laatste seconde 

van de wedstrijd maakte 
Aarlanderveen gebruik van de 

ontstane ruimte en gooide de 
wedstrijd zo in het slot.  

 

Een pijnlijke nederlaag voor 
Woubrugge, dat Harry z’n afscheid 

graag had op willen luisteren met 
een resultaat. Toch kon de ploeg 

zich uitstekend meten met de 
kampioen, wat weer een positieve 

kant aan het verhaal 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Overdracht voetbalvelden 
Sinds twee à drie jaar zet de gemeente Kaag en Braassem in op de overdracht van de velden 
aan de voetbalverenigingen. In mei is de stand van zaken met het college van B&W en de 
gemeenteraad besproken. Daarbij is aangegeven dat het de bedoeling is om de velden in de 
loop van 2019 over te dragen van de gemeente naar de verenigingen. 
 

In de huidige situatie is de 

gemeente eigenaar van de 
grond en de velden op de 

sportterreinen. Alle opstallen en 
voorzieningen op het terrein 

zijn van de verenigingen en 

worden door de gemeente 
betiteld als maatschappelijk 

vastgoed. In de nieuwe situatie 
krijgen de verenigingen de 

grond en de velden van de 

gemeente overgedragen voor 
een periode van 30 jaar. De 

grasvelden en kunstgrasvelden 
zijn in het verleden door de 

gemeente aangelegd. Zij 
worden door de verenigingen 

zelf onderhouden. Het 

structureel onderhoud gebeurd 
door de stichting SBGB, waarin 

alle voetbalverenigingen in 
Kaag en Braassem 

vertegenwoordigd zijn. Het 

dagelijks onderhoud gebeurt 
door vrijwilligers die bij de 

verenigingen betrokken zijn. 
Met de overdracht van de 

grond en de velden krijgen de 

verenigingen de grond in 
bruikleen en worden zelf 

verantwoordelijk voor het in 
stand houden van de velden op 

sportcomplexen.  

 
Met name het kunstgrasveld is 

hierin een heikel punt omdat 
het een forse kostenpost is om 

deze te vervangen. De 

levensduur van een 
kunstgrasveld wordt gesteld op 

10-15 jaar. In de praktijk valt 
het niet mee om deze termijn 

ook daadwerkelijk te realiseren. 
Iedere twee jaar moet het veld 

worden gekeurd door een 

onafhankelijk (en daartoe 
gecertificeerd) bedrijf. Eind 

2018 bleek uit het 
keuringsrapport van het 

kunstgrasveld in Woubrugge 

dat er tussen 2020 -2024 

gerekend moet worden op 
vernieuwing van de toplaag. De 

kosten hiervoor worden geschat 
op circa 180-240.000 euro. 

Indien het veld wordt 

afgekeurd kan er per direct niet 
meer op getraind en gevoetbald 

worden. Een fors dilemma....en 
risico in het voortbestaan van 

de vereniging. 

 
De gemeente ambtenaren en 

voetbalverenigingen hebben 
daarom het plan opgepakt om 

tot een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te komen 

om zo de velden in stand te 

houden. Belangrijk voor de 
gemeente is dat het beheer van 

het sportcomplex zo veel 
mogelijk bij de gebruikers zelf 

ligt. Voor de 

voetbalverenigingen is het 
belangrijk dat zij er niet alleen 

voorstaan met betrekking tot 
de kosten voor het in stand 

houden en vervangen van de 

velden die in het verleden door 
de gemeente zijn aangelegd en 

een belangrijk maatschappelijk 
doel dienen. 

 
Er is een voorstel uitgewerkt 

dat er op neer komt dat de 

kosten voor het in stand 
houden van het kunstgrasveld 

min of meer worden gedeeld 
tussen de gemeente en de 

voetbalverenigingen. De 

voorgestelde looptijd van de 
overeenkomst is 30 jaar omdat 

de verenigingen duidelijkheid 
nodig hebben over de toekomst 

als het gaat om de financiering 
van de velden. Naar schatting is 

er jaarlijks een extra 

reservering nodig van circa 18-
20.000 euro om het 

kunstgrasveld over een periode 

van 30 jaar in stand te kunnen 

houden. De helft daarvan komt 
voor rekening van de 

vereniging.  
 

Om hierin te voorzien willen we 

zo spoedig mogelijk starten met 
een spaarpot. Mocht het veld 

afgekeurd worden dan kunnen 
we snel handelen en het 

kunstgrasveld vervangen. Nog 

beter in deze is vooruit regeren 
en voorkomen dat de kans op 

afkeuring zich voor doet. Dit 
heeft dit consequenties voor 

alle leden. Voor een vereniging 
van 400-500 aangesloten leden 

betekent het dat de contributie 

verhoogt moet worden met 10-
20 euro. Dit zullen we niet in 

één keer realiseren. In het 
bestuursoverleg is besloten om 

dit in stappen te doen. Te 

beginnen met ingang van 
seizoen 2019-2020. Het 

voorstel wordt in de 
ledenvergadering in juni nader 

toegelicht en ter besluitvorming 

voorgelegd aan de vergadering.





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 alle wisselvalligheid de afgelopen periode heeft VVW 2 de weg naar boven gevonden. Overwinning 

na overwinning werd geboekt en er werden bovendien veel doelpunten gescoord. Zelfs de beide 

titelkandidaten mochten de laatste en voorlaatste speelronde nog aantreden tegen het ensemble van 

Aad van der Linde. Duidelijk mag zijn dat deze titelkandidaten na de resultaten van VVW 2 in de laatste 

wedstrijden met knikkende knieën het veld betraden. 

VVW 2 – ARC 13: 4-0  

De Alphense jongemannen 

traden met volle moet en een 

flinke batterij aan spelers aan 

op Sportpark Bateweg Noord, 

waar eens te meer duidelijk 

werd gemaakt dat kwaliteit 

belangrijker is dan kwantiteit. 

Dit uitte zich al snel in de 1-0, 

van de schoen van Bob. In de 

tweede helft werd de eerdere 

ruststand verdubbeld door 

Marc. Marc wist een penalty 

koelbloedig te verwerken tot 

treffer. 

Vanuit een steekbal werd niet 

veel later Riccardo 

weggestuurd. De laatste man 

bleef de rappe buitenspeler op 

de hielen, maar een subtiele 

kapbeweging met het 

rechterbeen bracht precies de 

ruimte die Riccardo nodig had 

voor een schot langs de 

keeper met links. De 

eindstand werd bepaald door 

Leon, die een breedleggertje 

van Bob op waarde schatte. 

 

VVW 2 – Koudekerk 4: 5-3 

Koudekerk was net goed en 

wel uit de kleedkamer, toen 

Bas Gorter het allemaal al best 

vond. De bonkige spits legde 

de bal voor zichzelf klaar op 

een meter of 25 en schoot 

kiezelhard tegen de touwen: 

1-0. Niet veel later mocht Rolf, 

na een aantal gemiste kansen, 

tekenen voor 2-0. Daar hij 

eerder weigerde om zijn 

chocoladebeen te gebruiken, 

besloot hij dat ditmaal na 

ingrijpen van Aad toch wel te 

doen. Deze durf werd direct 

beloond met een goal, uit een 

voorzet van Riccardo. 

Ook het nieuwbakken 

doelpuntenkanon van het 

eerste, Chris Verhoef, mocht 

een balletje trappen met de 

jongens van het tweede. CV 

bewees direct zijn waarde, 

door een bal hemelsbreed 50 

meter te verleggen op Leon. 

Leon liet zien over een 

puntgave techniek te 

beschikken en draaide de bal 

moeiteloos in de verre hoek. 

Nu is het opletten geblazen. 

Veruit de vermakelijkste 

momenten, zelfs na al die 

prachtige doelpunten, vonden 

plaats nadat Bob een 

steekpass op Marvin gaf. 

Marvin wist de afgemeten 

steekbal te halen, zij het met 

een vermeende ruk aan de 

mouw van de linksback van 

Koudekerk. De linksback in 

verlegenheid achterlatend, 

heeft Marvin kans op 4-0. 

Marvin faalde niet en 

bekroonde zijn 

passeerbeweging met een 

doelpunt. Hierop besluit de 

vlagger van Koudekerk in 

staking te gaan, en heerlijk in 

het zonnetje op het gras te 

zitten. Desalniettemin, tegen 

de boarding van Veld 1 

gezeteld, blijft de vlagger 

fanatiek aanvallen afvlaggen. 

Dat de scheidsrechter hier 

klaar mee was, bleek toen de 

vlagger Bob in een vermeende 

buitenspelpositie wilde 

afvlaggen en de 

scheidsrechter het vlaggebaar 

wegwuifde. Bob kon door en 

maakte 5-0. De vlagger 

besloot zijn staking kracht bij 

te zetten en toog naar zijn 

maten in de dug-out. 

Desalniettemin leek de 

frustratie energie los te maken 

bij de gasten uit Koudekerk. 

Ze wisten vlak voor tijd op rap 

tempo nog terug te komen tot 

5-3. 

 

 



TAVV 5 – VVW 2: 2-3 

Uit in Traar keken de mannen 

van VVW 2 al snel tegen een 

1-0 achterstand aan. Na een 

steekbal van Riccardo en 

afwerken van Bob leken de 

ploegen te gaan rusten met 

een 1-1 tussenstand, maar 

niet veel later werd het toch 

nog 2-1 voor TAVV. Pogingen 

van Bob en van Mick werden 

in de blessuretijd van de 

eerste helft nog van de lijn 

gehaald en vlak na rust 

belanden pogingen van Aron 

en Bob op de paal. Het duurde 

tot een fantastische steekbal 

over de as van het veld, 

verzonden door Arjan, voor 

Aron 1-op-1 met de keeper 2-

2 kon maken.  

Er was nog een heus 

penaltymoment, na een 

foutieve tackle van Marc. De 

scheids verzuimde echter de 

bal op de stip te leggen en 

legde per abuis de bal de hoek 

van het strafschopgebied neer 

voor een indirecte vrije trap. 

Hier kwam weinig gevaar uit, 

en VVW 2 kon op zoek blijven 

naar het winnende doelpunt. 

Deze vonden ze uiteindelijk na 

geweldige rush van Arjan, die 

de bal terug wist te leggen op 

Kenny. Kenny wist vervolgens 

de bal in de verre hoek te 

plaatsen voor 2-3. 

 

VVW 2 – Zevenhoven 4: 5-

3 

VVW 2 kreeg op deze 

dodenherdenking razendsnel 2 

doelpunten tegen. Na een 

doelpunt van Bob en een 

kopbal van Noah uit een 

corner van Bob wist VVW de 

stand toch weer gelijk te 

trekken. Niet veel later, nadat 

Erwin van der Salm gevloerd 

werd in de vijandelijke 16, 

mocht Marc aanleggen voor 

een pingel. Marc faalde niet 

vanaf 11 meter en wist er 3-2 

van te maken. Niet veel later 

stond het toch alleen weer 

gelijk. 

Na wederom een dood 

spelmoment van de voet van 

Bob op Noah leek VVW 2 toch 

aan het langste eind te 

trekken. De Alphense 

verdediger wist met een 

bekeken hakbal de keeper te 

passeren. Na een corner van 

de tegenstander counterde 

Woubrugge via een steekpass 

van Mick naar een 

overwinning. Riccardo mocht 

oog in oog met de keeper de 

eindstand bepalen op 5-3, en 

deed dat ook. 

Kagia 4 – VVW 2: 0-1 

VVW 2 kwam wederom sterk 

ten tonele en wist handenvol 

kansen te creëren. Grote 

kansen van Daniek, Mick, 

Harry en Aron kwamen niet 

voorbij de keeper. Het enige 

doelpunt van de wedstrijd 

moest uiteindelijk komen uit 

een vrije trap van Marc. De 

middenvelder plaatste de bal 

bekeken langs de muur in de 

hoek. 

 

VVW 2 – DOSR 1: 1-2 

DOSR moest deze wedstrijd 

winnen om eerste te blijven 

en oog te blijven houden op 

het kampioenschap. Dat bleek 

toch knap lastig, nadat VVW 2 

enorm sterk uit de 

kleedkamers kwam. Na een 

door de keeper slecht 

verwerkte volley van Mick 

kwam de bal voor de voeten 

van Mike Prangers. Mike 

hoefde niet tweemaal na te 

denken en schoot de bal hard 

langs de keeper. DOSR wist 

echter de voorsprong te 

bemachtigen. De 1-2 bleef op 

de borden staan als eindstand, 

nadat Bob een penalty niet 

tegen de touwen wist te 

krijgen. De winstreeks 

eindigde hier. 

 

FC Lisse 6 – VVW 2: 6-3 

FC Lisse was er gebaat bij 

geweest als DOSR 1 de 

zaterdag ervoor punten had 

laten liggen tegen VVW 2. Het 

mocht echter niet zo zijn. Als 

vinger op de zere plek kwam 

Woubrugge snel 0-2 voor via 

een afstandsknal van Marc en 

een voorzet van Rolf die door 

Bob verwerkt werd tot goal. 

Daarna zakte de boel in en 

vielen er 6 doelpunten voor 

Lisse in 55 minuten. Na een 

overtreding op Bob mocht 

Marc nog een penalty 

binnenschieten, maar 

gewonnen werd er niet meer. 

Uiteindelijk heeft VVW 2 het 

na een slechte start tot een 

prima gedeelde zesde plek 

weten te schoppen. Het 

deelde het aantal van 30 

punten met 3 elftallen. 

Gemiddeld werden er elke 

wedstrijd 2.80 doelpunten 

gescoord en 2.70 doelpunten 

geïncasseerd. Een genot voor 

de neutrale kijker. Duidelijk is 

ook waar de winst nog te 

halen valt. Er zijn maar liefst 

vier topscorers in dit elftal. 

Zowel Bob van der Linde, 

Leon Hogenboom, Marc van 

der Horst en Mick Evers zijn 

dit seizoen geëindigd op 7 

doelpunten in 

competitieverband. De 

wisselbokaal mag tot eind 

volgend seizoen elke week 

een nachtje ergens anders 

slapen. Tot volgend jaar! 



VVW 3 Kampioen! 
Het seizoen van het sterrenensemble vvW3 kan je het best vergelijken met dat van 
Juventus en Bayern München in hoogtijdagen. Al redelijk snel bleek dat weinig teams 
in de competitie konden tippen aan de gedreven mannen van Woubrugge. 
 
Enigszins troosteloos was het wel, kampioen worden op een dinsdagavond rond de klok van 22:00, 3 
wedstrijden voor het eind van de competitie op een vertrapt kunstgras veld in het pittoreske 

Zevenhuizen. Maar goed, kampioen is kampioen. Het zorgde er niet voor dat de pret tijdens het 
kampioensfeest minder was.  

 

In een wedstrijd tegen de nummer 3 (Alphia 4) bleek dat de vedettes van Woubrugge 3 toch echt een 
maatje te groot waren deze competitie. Bij een stand van 6-2 was de scheidsrechter genoodzaakt om, 

na 78 minuten gespeeld te hebben, vroegtijdig af te fluiten. De mentale gezondheid van de 
Alphenaren kwam in het geding. 

 
 Onder het toeziend oog van sponsor Zorba de Griek werd vervolgens de kampioenschaal door Harry 

overhandigt aan aanvoerder Alex Schoneveld. Na kortstondig hossend  op het veld te hebben gestaan 

namen de gladiatoren van vvW3 de felicitaties van het publiek, welke voor een groot deel bestond uit 
de spelersvrouwen, in ontvangst. 

 
Wat volgde was een prachtige, zon en bier overgoten dag. De mannen genoten van alles wat de F-

side, vvWoubrugge en de eigen feestcommissie voor hen georganiseerd hadden. Vanaf deze plek 

willen zij dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijk dag hartelijk bedanken! 
Volgend seizoen gaat Woubrugge 3 uitkomen in de 5e klasse. Achter de schermen is Capo Alex al druk 

bezig met de nodige versterkingen. Ergens ietwat arrogant liet hij al weer van zich horen: “Volgend 
seizoen gewoon weer bovenin meedraaien!” 

 
Daar zullen ze niet redden zonder de nodige support. Komt dus vooral allen volgend seizoen de 

matadoren van vvW3 weer aanmoedigen. 

Tot volgend seizoen! 
 

 



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) 
 





Van de scheidsrechters-
commissie 
Het einde van het seizoen nadert en we kijken terug op 2018/2019 en vooruit naar 
2019/2020. Het was een mooi seizoen met meevallers en uiteraard ook tegenvallers.  

 
Er waren weken bij dat er 
voor alle wedstrijden binnen 
1 avond scheidsrechters 
werden gevonden, maar 
soms zat het tegen en moest 
er op het allerlaatste 
moment nog een 
scheidsrechter hier of daar 
vandaan getoverd worden 
zodat de wedstrijden 
allemaal voorzien waren van 
gediplomeerde en 
getalenteerde 
scheidsrechters. Bij de JO8, -
9 en -10 zijn vaak leiders en 
of ouders ingezet om deze 
wedstrijdjes te begeleiden. 
In het afgelopen seizoen 
hebben we ook weer een 
cursus bij de VV Woubrugge 

gehad waar er weer 3 
verenigingsscheidsrechters 
van onze club zijn opgeleid 
door Lizzy van der Helm via 
de KNVB.  
 
Wij hopen dat ze met veel 
plezier jeugd en senioren 
zullen gaan fluiten zodat er 
volgend jaar meer keuze zal 
zijn. In het komend seizoen 
zal Fred van der Weiden de 
taken van mij als 
scheidsrechterzoeker 
overnemen en wij hopen 
dan ook dat een ieder die 
door Fred gebeld gaat 
worden dan ook ja blijft 
zeggen zoals in het 
afgelopen seizoen naar mij 

ook gebeurde. Op deze 
manier kunnen is het voor 
Fred goed te doen en kan hij 
alle wedstrijden van senioren 
voorzien van een leidsman. 
Rest mij nog te zeggen dat 
wij jullie allemaal willen 
bedanken voor je inzet in 
het afgelopen seizoen en 
rekenen weer op jullie in het 
nieuwe seizoen en er met 
elkaar en voor elkaar weer 
iets leuks van maken. 
 
Scheidsrechterscommissie 
VV Woubrugge. 
Fred van der Weiden, Arjan 
Dijkshoorn, Frank Dreef en 
Jan Kranenburg 

 

De Scheidsrechters  
Ditmaal aan het woord: Chris Hoogendoorn 

 
Waarom ben je begonnen 

met fluiten? 
Ik speelde zelf elke week een 

wedstrijd en ik vond het 

interessant om zelf de leiding te 
hebben over een wedstrijd. Ik 

heb me toen aangemeld bij een 
scheidsrechters cursus van de 

vereniging en sindsdien fluit ik 

al. 
 

Wie is je favoriete 
scheidsrechter en waarom? 

Voor mij is dat Allard Lindhout, 

vooral omdat hij in de eredivisie 
scheidsrechter is en omdat hij 

een keer langs is gekomen bij 
VVW om te praten over 

scheidsrechter zijn. 

 

Bij welke beslissing heb je 
zelf even gejuicht? 

Bij het WK 2014 Nederland-

Mexico bij het toekennen van 
de penalty aan Nederland. 

 
Welke spelregel zou jij 

veranderen? 

Ik zou de aftrap zo maken dat 
een speler van het ene team de 

bal speelt naar het andere 
team, zoals bij volleybal. 

 

Wat is het leukste team om 
te fluiten? 

De JO-13, het is veel lopen 
maar wel het leukst. 

 

Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 

scheidsrechter? 

Dat is Go Ahead Eagels tegen 
PEC Zwolle in de Adelaarshorst. 

Go Ahead Eagles is mijn 
favoriete club en ik fluit liever 

voor een niet zo groot publiek 

 
Wat is de gouden tip voor 

een lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven? 

Wat ik belangrijk vind is dat je 

lol moet hebben in het fluiten. 
Als jij het niet leuk vindt kan 

dat ook invloed hebben op de 
wedstrijd die je fluit



Woubrugge is drie 
gediplomeerde 
scheidsrechters rijker 
De KNVB organiseerde ook dit jaar een scheidsrechtersopleiding. Evenals vorig jaar trad de VV 

Woubrugge weer als gastheer op. Deze cursus stond onder leiding van Lizy van der Helm. Zij fluit 
momenteel wedstrijden in de eredivisie van het vrouwenvoetbal. Zij is tevens scheidsrechter bij de 

zaterdag 2e en 3e klasse en daarnaast fluit ze internationaal bij het vrouwenvoetbal. 

 
Voor Woubrugge namen Edwin 

van de Berg, Leonardo van de 
Weteringh en Tim de Kok deel. 

De cursus bestond uit 5 

theorieavonden en de 
deelnemers waren verplicht om 

4 stagewedstrijden te fluiten, 
waarin ze ondersteuning kregen 

van hun praktijkbegeleiders. 

 
Op 12 April was het dan 

eindelijk zover dat de diploma 

uitreiking plaats vond. Alle 15 
cursisten hebben de cursus met 

succes afgesloten. Allemaal van 
harte gefeliciteerd en veel 

succes gewenst met het fluiten 

van jullie wedstrijden. Ook de 
praktijkbegeleiders bedankt voor 

het beschikbaar stellen van jullie 

vrije tijd. 
We zijn als 

scheidsrechterscommissie trots 
op jullie.  

   
 

 

  



 

Wat was het een prachtig 
debuutseizoen voor FC 
Woubie, aldus FC Woubie 
Het eerste seizoen van FC Woubie zit erop. Het 5e elftal van de Woubrugse vv 
debuteerde in de 8e klasse met een 5e plek. De wedstrijdverslagen van ons elftal weet u 
inmiddels vast te vinden (@fcwoubie volg ons xxx), dus gooien we het over een andere 
boeg. 

 
We gaan het hebben over onze 

avonturen buiten het veld. De 

avonturen in de derde helft, en 
soms zelfs de vierde. Zo was 

het een gekkenhuis in de 
kantine afgelopen seizoen. 

Ondergetekende stond op het 

laatste F-Side-feestje een dik 
kwartier in de microfoon te 

blèren. Tenminste, als ik de dag 
erna de verhalen moest 

geloven. Even daarvoor werd er 

vanaf het Nolina-veldje een 
leeg bierflesje op het terras 

gegooid. Niet door 
ondergetekende, maar door S. 

Stift. Ondanks dat-ie netjes 
werd gevangen, excuses 

namens hem. Kan gewoon niet, 

weet je. 
 

Er werd nog dagen nagepraat 
over de passie van de Mok. En 

dan vooral over die gitarist die 

zijn moment pakte om het 
befaamde Woubrugge-lied door 

de microfoon te knallen. De 

passie die hij erin legde ervoor 

dat de spelers van FC Woub 

emotioneel begonnen mee te 
schreeuwen. 

 
Dan moeten we nog even wat 

mensen bedanken. Allereerst 

natuurlijk Daan Kliffen, de MVP 
van het elftal. Het jongste telg 

van de Kliffenfamilie was 3,5 
maand weg, maar kreeg het 

alsnog voor elkaar om een 

competitiedoelpuntje of 26 te 
prikken. Net 2 te kort voor de 

titel als clubtopscorer. 
Fantastisch gewoon. Echt 

fantastisch. 
 

Niet voor niks vertrekt hij 

volgend seizoen naar de 
selectie. Daantje nam in een 

oefenwedstrijd (4-3 winst op 
Lisse) afscheid met een 

doelpunt. Daarna werd hij 

direct onder een luid applaus 
naar de kant gehaald.  

 

Ook de rest van het team 

verdient een dik applaus voor 

dit eerste seizoen. Meer zeges 
dan nederlagen, véél meer 

doelpunten voor dan tegen. 
Evenveel rode kaarten als clean 
sheets, evenveel biertjes bij 

een nederlaag als bij een zege. 
Al met al heeft iedereen zijn 

inbreng voor het team gehad. 
Dik respect voor jullie allemaal. 

 

De mannen die wilden invallen 
als we spelers tekort kwamen 

verdienen ook een duimpje. En 
als laatste willen wij de 

barmannen en barvrouwen 
bedanken. Wat een teringzooi 

kon het soms zijn op de plek 

die wij achterlieten. Sorry. 
Dikke kus voor jullie. 

 
Wat heb ik veel zin in volgend 

seizoen! 

 
Capitano, 

Brian Vesseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eindstand van de Woubrugge-
competitie 

Het seizoen is ten einde. Sommige teams moeten nog een enkele wedstrijd 
spelen op moment van schrijven, maar we hebben een duidelijke winnaar van 
de Woubrugge-competitie 2019. Naast de titel in de 6e klasse weet het 3e 
team deze welbefaamde titel te pakken. Mannen, gefeliciteerd! 
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 43 punten uit 26 wedstrijden en 

heeft dus gemiddeld 1,65 punten per wedstrijd behaald. Tussenhaakjes staat de positie van de ranglijst 
uit de vorige Score. 

 

1. Woubrugge 3  44 punten gem. 2,2 63-27  20 gespeeld (1) 

2. Woubrugge JO12-2 37 punten gem. 1,95 64-55  19 gespeeld (4) 

3. Woubrugge JO17-1 39 punten gem. 1,77 59-35  22 gespeeld (2) 

4. Woubrugge 1  43 punten gem. 1,65 52-52  26 gespeeld (8) 

5. Woubrugge JO15-1 30 punten gem. 1,58 45-40  19 gespeeld (3) 

6. Woubrugge 5  34 punten gem. 1,55 80-61  22 gespeeld (11) 

7. Woubrugge VR1 29 punten gem. 1,53 49-55  19 gespeeld (5) 

8. Woubrugge VE1 29 punten gem. 1,45 54-50  20 gespeeld (12) 

9. Woubrugge 2  30 punten gem. 1,36 60-62  22 gespeeld (13) 

10. Woubrugge JO11-1 15 punten gem. 1,36 40-44  11 gespeeld (9) 

11. Woubrugge JO13-1 27 punten gem. 1,29 58-84  21 gespeeld (6) 

12. Woubrugge JO12-1 28 punten gem. 1,27 91-90  22 gespeeld (7) 

13. Woubrugge MO15-1 25 punten gem. 1,25 58-44  20 gespeeld (19) 

14. Woubrugge JO17-2 23 punten gem. 1,21 44-69  19 gespeeld (20) 

15. Woubrugge JO14-1 25 punten gem. 1,19 51-70  21 gespeeld (10) 

16. Woubrugge 4  24 punten gem. 1,09 42-59  22 gespeeld (15) 

17. Woubrugge JO15-2 20 punten gem. 1  43-77  20 gespeeld (17) 

18. Woubrugge JO12-3 21 punten gem. 0,95 44-68  22 gespeeld (14) 

19. Woubrugge VE2 24 punten gem. 0,92 48-80  26 gespeeld (16) 

20. Woubrugge JO19-1 11 punten gem. 0,55 24-72  20 gespeeld (18) 

21. Woubrugge JO11-2 1 punten gem. 0,05 23-228  21 gespeeld (21) 

Dit artikel is geschreven op 3 juni. De uitslagen zijn dus bijgewerkt t/m 3 juni. 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. Volgend seizoen zal er weer een nieuwe competitie 
zijn. Alle teams beginnen dan weer op 0. 

 

 



Onpersoonlijk 
 
Naam: Bart Kroes   
Functie bij de VVW: Fysio 
Geboren: 27-11-1992 in Woubrugge 
Woonplaats: Nieuwkoop 
Broers/ Zussen: Mike en Michelle 
Beste vriendin: Mijn relatie 
Beste vriend: Meerdere 
Verliefd op: Mijn vriendin 
Kinderen: Geen 
Werk: Fysiotherapeut in Woubrugge 
Opleiding: Fysiotherapeut en manueel 
therapeut 
Hobby’s: Voetbal en schaatsen 
Favoriete Auto: Ford Shelby GT500 
Muziek: Van alles 
Hekel aan: Opgeven 
Geloof: In jezelf 
Bewondering voor: Harry vd Weiden 
Film: Inception 
Tijdschriften: Quest 
Drank: Bier 
Eten: Tapas 
Vakantie: Indonesië  
Opwindend: Ajax naar halve finale 
Ambities: Teveel om op te noemen 
Beste eigenschap: Doorzetter 
Slechtste eigenschap: Afwachtend 
Lijfspreuk: Als het niet gaat zoals het 
moet dan moet het maar zoals het gaat 
Typisch Woubrugge: Nuchter 
Hoogtepunt: Promoveren Woubrugge 1 
Dieptepunt: Zit erg laag 
Wat vind je van VVW  1: Team voor de 
toekomst 
Wat vind je van Dames voetbal: Meer 
aandacht voor 

Wie vind je de beste trainer VVW: Arie 
van Duijn 
Verbetering VVW: Verlichting  
Beste voetball(st)er VVW: Shijie Hu 
Onderschatte voetball(st)er VVW: Rolf 
vd Berg 
Favoriete club: Ajax 
Beste voetballer Nederland: Frenkie de 
Jong 
Beste voetballer Buitenland: Messi 
Beste voetballer aller tijden: Johan 
Cruijff 
Bondscoach: Rinus Michels  
Beste trainer: Louis van Gaal 
Oranje: boven? 
Opstelling oranje: Jasper Cillessen 
Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, 
Daley Blind 
Frenkie de Jong  
Georginio Wijnaldum, Marten de Roon 
Quincy Promes, Ryan Babel, Memphis 
Depay 
Kunstgras: Altijd trainen 
Hans Boer: Ambitieus  
Cor Buntsma: Uitstekende verzorger  
Fred vd Meer: Gedisciplineerd  
Siem Kesting: Altijd betrokken 
Erna v.d Meer: Al jaren gezicht van de 
kantine 
Senioren commissie: Verzetten een 
hoop werk 
F-side: Goede feesten 
Score: Altijd leuk om te lezen 
Heb je nog een tip voor de VVW: Ga 
zo door

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              



De historische opstelling van 

Harry van der Weiden: ‘Ik 

hoefde niet alleen de ballen 

en de tassen te dragen’.  
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: Harry van der Weiden.  

Na glansrijk 18,5 jaar leider van het eerste van VV Woubrugge geweest te zijn, heeft Harry enkele 

weken geleden officieel zijn leidersjas aan de wilgen gehangen. De man die normaal gesproken in één 

adem met Woubrugge genoemd wordt, kapt ermee. Harry heeft besloten om lekker te genieten van 

het voetbal in een wat meer vrijblijvende rol. Niet meer als leider van de eerste selectie. Wat ons 

betreft is dit een perfect moment om Harry nog eens aan de tand te voelen. Jarenlang als leider en 

daarvoor jarenlang als spelend lid van de selectie heeft Harry de geschiedenis van dichtbij 

meegemaakt. Welke elf man uit de lange geschiedenis van de VVW zou hij willen opstellen, als dat 

kon? 

Vrije tijd 

Op een zonnige maandagmiddag mag ik met mijn spraakrecorder en notitieboek op zak een praatje 

komen maken met Harry. Het is druk op Bomenland, 

maar toch komt hij trouw thuis bij zijn vrouw Vera een 

bammetje eten. Na zijn lunch opgegeten te hebben, laat 

hij zich languit op de bank neerploffen. Nog even 

ontspannen dit interview afwerken, en dan mag hij weer 

de tuin op. Hij spreekt uit te gaan genieten van de 

nieuwe rust, nu de voetbalverplichtingen op de dins-, 

donder- en zaterdagen lijken weg te vallen. Wat hij wilt 

doen met al die nieuwe vrije tijd? Lekker uitslapen op de 

zaterdagochtend? 

‘Daar heb ik geen last van’, antwoordt Harry, doelend op 

zijn werk bij hoofdsponsor Nolina Kwekerijen. Wat hij 

wel gaat doen? ‘Misschien kan ik ook eens bij andere 

teams gaan kijken op zaterdag’. Ook af en toe een dagje 

op pad met Vera sluit Harry zeker niet uit. Wel spreekt 

Harry het verlangen uit om op de donderdagavond nog 

trouw bij de training aanwezig te zijn: ‘Misschien geef ik over een paar jaar wel training aan een 

jeugdelftal, of aan het tweede. Dat lijkt mij wel wat.’ Dat hij daarna nog even mee zal borrelen in de 

Harry als speler. 





kantine, moge duidelijk zijn. Ook zonder functie blijft Harry onderdeel van het interieur van de 

kantine.   

Periode als speler 

Als jongeman nog mocht Harry, na eerst een halfjaar in het tweede gevoetbald te hebben, zijn debuut 

maken voor het eerste elftal. Hij schat zelf in dat dit in 1980 of 1981 onder Ab Kolkman was. Na zijn 

debuut zou hij regelmatig op een basisplaats kunnen rekenen. Tussendoor is Harry nog een halfjaartje 

gestopt bij het eerste, maar daarna is hij toch weer aangesloten en heeft hij uiteindelijk een opgetelde 

12 jaar in het eerste gevoetbald. Na definitief afgezwaaid te hebben bij het eerste begin jaren ’90 

heeft Harry 3 jaar in het vierde elftal gespeeld. Hier was hij bijzonder succesvol: hij wist in deze 

periode de dubbel te winnen. Dit was de eerste keer dat een team van de VVW dit trucje wist te 

flikken. Vooralsnog blijft het ook bij deze ene keer. Daarna werd hij nog een keer kampioen met het 

vierde. 

Leider van het eerste 

Hij nam na zijn succesvolle periode bij het vierde afscheid van het voetballen. Hij trapte nooit meer 

een balletje daarna. Na zijn afscheid van het voetballen nam hij een jaar vrijaf: ‘Ik zat in die tijd 

enorm met mijn hernia te kloten.’ Na zijn sabbatical werd Harry leider van het eerste. In het eerste 

seizoen dat hij leider was werd er direct promotie behaald. Voor de eerste keer in de geschiedenis van 

de VVW werd de derde klasse bereikt. Of dat aan hem lag wilde Harry niet zeggen: ‘Het lag helemaal 

aan Bram (Buntsma, red.) natuurlijk, de trainer is natuurlijk de baas. Als leider sta je alleen tussen de 

trainer en de spelers in. Je mag je natuurlijk weleens bemoeien met de opstelling, (…) maar Bram 

trok wel echt zijn eigen plan, en terecht. Hij is de eindverantwoordelijke.’ 

De ene trainer trok meer aan van Harry’s inbreng, dan de andere. In tegenstelling tot de 

samenwerking met Bram Buntsma, trokken bijvoorbeeld Dave de Lange en Koos Disseldorp (die dit 

seizoen afzwaait als hoofdtrainer) zich meer aan van de ideeën die Harry opperde. Zo werd Harry 

onder andere betrokken bij het bepalen van de opstelling en bij het wisselbeleid. Alleen in het laatste 

jaar met Koos had Harry minder inspraak: ‘Dit jaar was Barry er natuurlijk bij, en werd hij er meer bij 

betrokken en ik minder. En terecht natuurlijk. Barry is er 

en anders loopt hij er helemaal voor Jan Lul bij. Maar 

toch is het wel jammer als je niet je inspraak kan 

hebben bij de opstelling.’ 

De Historische Opstelling 

Bij deze dan toch nog de kans voor Harry om nog wat 

inspraak te hebben op de opstelling. Een keurige 

spiekbrief wordt van de salontafel gepakt. Harry heeft 

zijn huiswerk gedaan. Hij besluit in een 4-3-3 aan te 

treden: ‘Laat ik er maar geen 12 opstellen, zoals Dennis 

(de Blanken, red.).’  

Dennis de Blanken mag in deze rubriek alweer voor de 

zoveelste keer onder de lat plaatsnemen. Hij heeft veel 

respect voor Dennis: ‘Dat vind ik echt een hele goede 

keeper. 17 jaar in het eerste gestaan en punten zat 

gepakt voor het dorp.’ Op linksback zet Harry Matthijs 

van Ellinkhuizen. ‘De kleine opdonder. Hij won elk 

kopduel, die etterbak.’ 

Het centrale duo achterin wordt gevormd door Chris Verhoef en Marco Kuiken. Marco zou volgens 

Harry een erg sterke verdediger zijn, ook door de lucht, en Chris zou een hele sobere voetballer zijn. 

Harry in de kantine als leider, met Joris van 

der Hoorn. 



Prima verdediger, heel goed aan de bal. Als rechtsback wordt Dirk Schuilenburg opgesteld: ’17 jaar in  

het eerste gevoetbald ook. Je hoorde hem nooit, maar hij was gemene speler. Hij kneep je zo in je 

flikker bij een corner, en dan hoorde je al die gasten weer knerpen natuurlijk.’ 

Op het middenveld staat Stan Verwoerd, ‘de stille kracht’, linkshalf, centraal op het middenveld het 

kleine broertje Walter van der Weiden en rechtshalf Randy Buntsma. ‘Walter ging altijd voorop in de 

strijd en voetbalde ook gewoon heel goed. Zijn positiespel was erg goed’, vertelt Harry. Randy 

Buntsma viel volgens Harry gigantisch op met zijn schoten: ‘Hij schoot er nog weleens een vrije trap 

in. En ook een harde werker. Net als Walter altijd voorop in de strijd. Maar hij kon echt heel goed 

voetballen ook. Hij had een prachtige pass en een goed schot.’ 

Als ‘sierlijke’ rechtsbuiten speelt Hans van Dijk: ‘Dat vond ik echt een hele mooie voetballer.’ In de 

spits staat Leo van de Wetering, volgens Harry een man met een oog voor de goaltjes. Linksbuiten 

staat Emiel Buntsma. De enigszins flegmatieke aanvaller is volgens Harry, als hij het op zijn heupen 

heeft, de beste linksbuiten van Woubrugge. ‘Hij heeft hele goeie acties, ik kijk graag naar hem’, 

vertelt Harry. 

Als we de balans opmaken , komen we uit op een 4-3-3 met spelers uit verschillende generaties. Van 

deze spelers hebben er een aantal onder het leiderschap van Harry gevoetbald en een aantal met 

Harry gevoetbald. Een man als Dirk Schuilenburg is daarentegen juist iemand die niet uit de tijd van 

Harry komt, maar die waarschijnlijk door Harry werd gezien toen hij nog als jonge jongen aan de 

hekken stond. 

De 4-3-3 van Harry van der Weiden: 

  Dennis de Blanken   

     
Dirk Schuilenburg  Chris Verhoef  Matthijs van Ellinkhuizen 

  Marco Kuik   
     

 Randy 

Buntsma 
 

 

 

Walter van der 
Weiden 

Stan Verwoerd 

 
 

 

     

Hans van Dijk  Leo van de Wetering  Emiel 

Buntsma 

 



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 een ode aan reclameslogans over 

Woubrugge die er nooit gekomen zijn, helaas.  

 

Dit artikel stamt uit het nummer van december 1976 

 
 

  



Het laatste artikel Uit den ouden doosch van dit seizoen is een vrij recente. Voor het 

nummer van februari 2017 kroop de toenmalig hoofdredacteur – waarschijnlijk met 

wat groene rakkers achter de kiezen – in de digitale pen. ‘Ter bladopvulling’, was de 

verklaring. De rest van de redactie las het stuk bij publicatie met een ongemakkelijke 

glimlach op de kaken. Waarom precies? Oordeel zelf.  

 

  

 

 



Agenda ALV 2 juli 2019 
Algemene Ledenvergadering d.d. dinsdag 2-7-2019 om 20.00 uur 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen en uitgaande stukken  

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2018 
4. Bestuursverkiezing  

5. Overdracht velden vanuit Gemeente K&B naar VVW 
6. Contributie 

7. Voorlopig resultaat 2018 en concept begroting 2019-2020 

8. Mededeling uit de commissies en het bestuur 
9. Rondvraag 

10. Sluiting  

Heeft u vooraf vragen over de agenda(punten)? Stelt u deze per e-mail aan het bestuur via 

secretaris@vvwoubrugge.nl 

Activiteitenkalender  
Onderstaand een overzicht van de geplande activiteiten voor de rest van dit seizoen. 
Zet ze in je agenda en mis niks! 
Activiteit Datum 

F-side toernooi 10-jun-19 

Fiets voor je club tocht 23-jun-19 

Kampweekend JO13 en JO15 21-23 juni 

Vrijwilligersavond 28-jun-19 

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

VVW Schoonmaakdag 29-jun-19 

ALV 2-jul-19 
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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 
 



 

 

JEUGDSCORE 

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 

 

Jeugdteams Woubrugge 
ontvangen Engelse 
tegenstander  
 
Zondag 26 mei speelden 4 jeugdteams van Woubrugge tegen hun (bijna) 
leeftijdsgenoten van de Engelse voetbalclub Hartley de Sales gespeeld. 
Het was fantastisch voetbal weer en het aanwezige publiek zag een paar 
leuke sportieve wedstrijden op de Woubrugse velden. 
 
Vele aanvallen werden opgezet, mooie acties getoond. De JO9-1, JO10-2, 
JO12-2 en de JO13-1 lieten zich van hun beste kant zien. Uiteindelijk viel 
voor ieder team wel wat te winnen. De JO13-1 had de moeilijkste 
tegenstander; een team met spelers die minimaal een kop groter waren 
dan zij zelf. En dan toch op karakter doorgaan na een snelle achterstand! 
Hun inzet werd beloond met een paar fraaie doelpunten. Het scorebord 
op het hoofdveld kon het aantal doelpunten niet meer verwerken en 
toonde uiteindelijk de welverdiende einduitslag 9-9! 
 
 



Geweldig seizoen MO15 niet 
beloond 
“Dit is een goed stel hoor”. Deze historische woorden sprak Theo Reitsma nadat het 
Nederlands elftal in 1988 Europees Kampioen werd. Een uitspraak die zeker ook van 
toepassing is op Woubrugge MO15. In eerdere Scores gingen we al uitgebreid in op de 
avonturen van het enige meisjes team van onze club. Deze keer het laatste deel waarin 
we met trots terugkijken op een geslaagd seizoen. 
 
Aan het begin van het seizoen 
werd de MO15 uitgeschakeld 

voor de beker door twee keer 
gelijk te spelen. Niet verliezen 

en toch niet door is zuur. Het 

zelfde gebeurde tijdens de 
competitie. Uiteindelijk zouden 

drie gelijke spelen de ploeg 
opbreken. En natuurlijk was er 

ook nog de factor wind. 

De voorjaarscompetitie werd 
goed begonnen. In Wassenaar 

werd met 0-3 gewonnen van 
Graaf Willem II Vac. Direct na 

deze wedstrijd viel voor het 

eerst het woord 
kampioenschap. De speelsters 

staken hun ambitie niet onder 
stoelen of banken. Zeker ook 

met de wetenschap dat een 
week later FC Lisse de 

tegenstander zou zijn. Eerder al 

werd van deze ploeg met 12-0 
gewonnen. Alleen toen waaide 

het niet. Woubrugge ondervond 
te veel hinder van de harde 

wind en kwam niet verder dan 

een 2-2 gelijkspel. Extra zuur 
dat de gelijkmaker in de extra 

tijd viel. Vier weken later stond 
de volgende wedstrijd pas op 

het programma. VVSB uit 
Noordwijkerhout was de 

tegenstander. Maar ook op 

deze zaterdag was er weer 
wind, te veel wind. Woubrugge 

kwam keurig op voorsprong en 
leek lange tijd onderweg naar 

drie verdiende punten. Jammer 

genoeg waaide het zo hard dat 
we de bal niet meer weg 

kregen en VVSB hier optimaal 
van kon profiteren en er in de 

absolute slotfase met de 

volledige buit (3-4) vandoor 
ging.  

 
Een week later vertrok de 

bonte MO15 stoet naar 

Zoetermeer. Dit was de 
zaterdag waarop de wedstrijd 

Meerburg 1 - Woubrugge 1 
werd gestaakt i.v.m. de harde 

wind. De dames hadden 

inmiddels al wat ervaring 
opgedaan hoe om te gaan met 

deze omstandigheden. DSO 
werd letterlijk van het veld 

geblazen door de Woubrugse 

storm en werd met 0-5 
verslagen. De MO15 leek klaar 

voor de absolute kraker: thuis 
tegen Hazerswoudse Boys 

(Girls). Na een geweldige 
wedstrijd stond er een 1-1 

uitslag op het 

wedstrijdformulier. Vriend en 
vijand waren het er over eens 

dat er maar één ploeg recht 
had op drie punten. Waar de 

wedstrijd eerder beslist had 

kunnen worden in ons voordeel 
viel nu ook weer de gelijkmaker 

in de laatste minuut. De 
teleurstelling in het Woubrugge 

kamp was groot. Een week 
later werd de teleurstelling weg 

gespeeld door Blauw Zwart 

kansloos te laten. De 1-6 
uitslag was nog magertjes na 

de 0-5 ruststand. Na 6 
wedstrijden 11 punten, minder 

dan waar op voorhand was 

gehoopt. 
 

Met deze wetenschap kwam 
mede titelkandidaat RKAVV 

naar Woubrugge. Voor beide 

teams was er een absolute 
noodzaak om te winnen. Dat 

straalden beide dan ook uit. De 
wedstrijd zou uitmonden in een 

absolute kraker. Smullen voor 

de voetballiefhebbers, kansen 
voor beide partijen, 

enerverende momenten voor 
beide doelen, dan was RKAVV 

de bovenliggende partij en dan 

weer Woubrugge. Kortom een 
waar spektakel stuk. Toen alle 

rook was opgetrokken stond er 
een 2-2 eindstand op het bord. 

Hoewel er teleurstelling was 

over het resultaat, want beide 
partijen hadden drie punten 

nodig, had iedereen vrede met 
de uiteindelijke uitslag. Alweer 

het derde gelijkspel voor de 
MO15 in de 

voorjaarscompetitie. 

  
Met nog drie wedstrijden voor 

de boeg moesten er 9 punten 
gehaald worden om zo hoog 

mogelijk op de ranglijst te 

komen. Horde 1 werd 
genomen, hoewel de 4-9 

uitslag anders doet vermoeden, 
ging dit niet zonder slag of 

stoot. De voorlaatste wedstrijd 
was weer een ouderwetse 

kraker. Tegen Valken ’68 werd 

wel aan het langste eind 
getrokken. Op de 3-1 

overwinning viel na afloop niets 
af te dingen. De laatste 

competitiewedstrijd van het 

seizoen werd gespeeld in 
Nootdorp. Een topper, want RK 

DEO was nog volop in de race 
om het kampioenschap. Die 

hoogste eer was niet meer 



weggelegd voor de MO15. Door 

een overwinning van VVSB, 
eerder op die dag, kon deze 

ploeg door Woubrugge niet 
meer ingehaald worden. Ook 

deze wedstrijd zou weer een 

historische worden. Niet alleen 
doordat Lina tegen de meeste 

onterechte rode kaart in de 
Nederlandse 

voetbalgeschiedenis zou 
oplopen, zeker ook door de 

strijd en passie die op de 

grasmat werd neergelegd. De 
wedstrijd werd uiteindelijk in 

Woubrugs voordeel beslist. De 
2-4 overwinning was best wel 

verdiend. 

 
Al met al mag de MO15 terug 

kijken op een geslaagde 
voorjaarscompetitie. Er wordt 

afgesloten op een keurige 
vierde plaats, de ploeg maakte 

verreweg de meeste 

doelpunten (37), werd er maar 
één keer verloren en was de 

achterstand op de kampioen 
VVSB slechts 3 punten. Met iets 

meer geluk en minder wind was 

de schaal ongetwijfeld in 
Woubrugge terechtgekomen.  

 

Vrijdag 31 mei was de MO15 

gastvrouw voor het Engelse 
Knutsford Acadamy. Deze ploeg 

verbleef enkele dagen in 
Nederland voor hun Holland 

Tour. De oorspronkelijke 

tegenstander moest afzeggen 
voor deze wedstrijd. Omdat de 

prestaties de Woubie Girls ook 
aan de andere kant van de 

Noordzee niet onopgemerkt 
waren gebleven, werd onze 

MO15 uitgedaagd. Voor een 

7x7 wedstrijd, dat wel. De 
liefhebbers van kick and rush 

voetbal kwamen volop aan hun 
trekken. De gasten uit de 

omgeving van Manchester 

schuwden de duels niet. Gezien 
de kansen die beide ploegen 

kregen was het een wonder dat 
de 0-0 op het scorebord bleef 

staan. Om toch een winnaar 
aan te wijzen, moesten 

strafschoppen de beslissing 

brengen. Dit deed Woubrugge 
veel beter en werd dus winnaar 

na strafschoppen. 
Het voetbalseizoen eindigde 

met een toernooi bij de rivaal 

van het seizoen: Hazerswoudse 
Boys. Omdat BSC had afgezegd 

bleven er nog maar drie 

ploegen over. Jammer genoeg 

had Alphense Boys niet eens de 
moeite genomen om af te 

zeggen en kwam gewoon niet 
op dagen. Dus werd er een 

hele wedstrijd gespeeld. Onder 

tropische omstandigheden werd 
met 1-0 verloren. Geheel in de 

lijn van dit seizoen viel de enige 
treffer een paar seconde voor 

tijd. 
 

Het seizoen 2018-2019 was 

voor de MO15 zeer geslaagd. 
Een zeer hoge 

trainingsopkomst, prima sfeer 
en als team een mooie 

ontwikkeling gemaakt. Laten 

we hopen dat we volgend 
seizoen de stijgende door 

kunnen trekken. 
 

Nog even de sterren van het 
team op een rijtje: Noëlla, 

Mika, Abir, Ana, Anniek, Irem, 

Claire, Serena, Mila, Amy, Tess, 
Lina, Rianne en Daniëlle. 

Jammer genoeg hebben we 
tijdens het seizoen nog afscheid 

genomen van Hannah en Lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bloei van de JO11-2 
Na een moeilijk seizoen/eerste helft zijn ze vanaf januari een klasse lager gaan spelen 
in een nieuwe competitie. Dit team bestaat uit 6 fantastische jongens en 3 fantastische 
meiden. 
 
De eerste wedstrijden in de 
nieuwe competitie was weer 

even wennen. Na een 
moeizame start kwamen ze er 

steeds beter in en werd er 

gescoord. Ze wisten elkaar te 
vinden op het veld en ze gingen 

met elkaar meer bewegen over 
het veld. Hiervoor ook dank aan 

de trainers André, Walter en 
Corné. 

18 mei 2019 speelden zij thuis 

tegen Jodan Boys JO11-4 en 
keerde het tij. Ze stonden in de 

eerste helft ineens 1-0 vóór! Dit 
was ze nog niet eerder 

gebeurd.  

Vol goede moed gingen we 
naar de wedstrijd op 25 mei in 

Voorhout tegen Foreholte 
JO11-5. De zon scheen en het 

team bereidde zich voor met 
een warming-up onder 

begeleiding van Robert. De 

ouders, opa’s, oma en zusjes 
waren aanwezig om ze te 

supporten tijdens de laatste 
wedstrijd van de JO11-2 dit 

seizoen en in deze 

samenstelling. 
Al heel snel viel het 

enthousiasme en de inzet van 
het team op en zagen ze 

kansen. Minke, Luca en Lisanne 
zetten met elkaar een goede 

verdediging op en zorgden 

ervoor samen met Brent, de 
keeper, dat veel aanvallen van 

de tegenpartij werden 
afgeweerd. Op het middenveld 

stonden Mylan, Daan en Twan 

die heel wat meters hebben 
afgerend en de ballen voor de 

tegenstanders weghaalden en 
overspeelden. In de spits 

stonden Jacco en Sem die de 
ballen goed aannamen en er 

flink op los schoten op het doel. 

Iedereen heeft een keer wissel 
gestaan op Brent na die de hele 

wedstrijd super goed heeft 
staan keepen. 

Binnen een half uur viel het 

eerste doelpunt, gemaakt door 
Sem. Dit was een mooie 

opsteker voor het team en de 
spanning nam toe, ook langs de 

kant bij de supporters. Na dit 
doelpunt wist de tegenstander 

de verdediging en Brent te 

passeren met twee onhoudbare 
doelpunten. Vlak voor de rust 

kwam Twan aan de bal en wist 
er met een superschot 2-2 van 

te maken, waardoor het hele 

team positief de pauze inging.  
Na de rust steeg de spanning 

van de supporters tot grote 
hoogte. De teams waren zeer 

aan elkaar gewaagd. Gelukkig 
maakte Jacco met een snelle 

actie de 2-3. De supporters 

stonden gelukkig niet onder 
een dak, want dan was het dak 

eraf gegaan. De tegenstanders 
wilden niet opgeven en haalde 

alles uit de kast, waardoor ze 

een kans wisten te creëren en 
het werd 3-3. De spelers uit 

Woubrugge gaven niet op. Na 
twee spannende corners, in de 

laatste minuut van de 
wedstrijd, met een schot van 

Lisanne op doel, gevolgd door 

een schot in de 
linkerbovenhoek van Minke 

bleef de stand toch 3-3.  
Wat een spanning en een 

geweldige uitslag! Vol trots 

hebben we Voorhout verlaten 
om weer huiswaarts te keren.  

Andre, Walter en Corné 
bedankt voor de leuke 

trainingen van het afgelopen 
seizoen. Robert bedankt voor je 

begeleiding bij de wedstrijden. 

Brent, Lisanne, Minke, Luca, 
Daan, Twan, Mylan, Jacco en 

Sem bedankt voor jullie 
doorzettingsvermogen en de 

mooie doelpunten, acties op 

het veld en samenspel waar wij 
als ouders langs de zijlijn van 

mochten genieten! 
Fijne vakantie en wie weet tot 

volgend seizoen, 
De ouders van JO11-2. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 





Reclame voor het jeugdvoetbal 
bij TAVV JO10-1- Woubrugge 
JO10-2  

Afgelopen zaterdag (11 mei)) stond voor de JO10-2 de uitwedstrijd tegen TAVV op het 
programma. Deze tegenstander was ons al een beetje bekend want we hebben onlangs 
tegen ze geoefend en waren ze ook onze tegenstander bij het gemeente Nieuwkoop 
toernooi op Paaszaterdag in Nieuwkoop. Hierbij werd overigens een mooie 3e plaats 
behaald.  
 
Bij de warming up werd het 

door de steeds krachtig 

wordende zon lekker snel warm 
en met een beperkte 

windkracht was er al snel een 
lekker voetbalklimaat.  

 
Het bleek een enerverende 

wedstrijd te worden met van 

beide kanten mooi voetbal. Zo 
werd er goed overspeeld, 

werden er pittige duels 
aangegaan en waren de 

doelpunten soms heel fraai en 

soms ook minder fraai maar 

dan was het weer heel 
spannend bij hachelijke 

situaties voor de beide goals.  
 

Na eerst achter te hebben 
gestaan (1-3) daarna weer 

gelijk (3-3) en aansluitend weer 

voor (5-3 werd het uiteindelijk 
7-7. En meer dan terechte 

uitslag want een verliezende 
partij was niet terecht geweest. 

Integendeel; het was reclame 

voor het jeugdvoetval met 

enkel winnaars zowel binnen 
als buiten de lijnen.  

 
Aankomende zaterdag spelen 

we om 8.30uur thuis tegen 
Sportlust JO10-1 waarbij u van 

harte welkom bent!  

 
Groeten van de leider.  

 

 
Voorafgaand aan de wedstijd tegen TAVV nog even op de foto.  
 

 

 

 

 



Woubrugge JO10-2 sluit het 
seizoen winnend af  
Afgelopen zaterdag 18 mei werd er thuis nog verloren van een beter spelend Sportlust 
maar afgelopen donderdagavond werd er gewonnen in de uitwedstrijd tegen Rohda’76 
JO10-1 uit Bodegraven. Deze wedstrijd werd naar de avond gezet omdat er bij 
Woubrugge niet alleen goede voetballers rondlopen maar ook goede dammers. Enkele 
spelen zelfs voor het Nederlands kampioenschap. Omdat dit op zaterdag 25 mei zal 
plaatsvinden werd er met Rohda’46 contact gezocht en zij waren bereid om deze 
wedstijd te verplaatsen.  
 

Nu dan over de wedstrijd; de 

eerste helft leek eigenlijk meer 
op een potje zomeravond 

voetbal op een warme Spaanse 
camping. Met het enige verschil 

dat er in Bodegraven wel een 

mooie groene grasmat 
aanwezig was. Zo gingen we 

dus met een 3-2 achterstand de 
rust in. Tegen de spelers 

gezegd dat dit toch echt een 
competitiewedstrijd was (ze 

dachten idd aan een 

oefenpotje) en ook nog eens de 
laatste van het seizoen.  

 

De 2e helft was van een veel 

beter niveau. Ondanks de 
warmte werd er nu wel fel 

gespeeld en het gehele veld 
gebruikt. Nu werden dus wel de 

duels gewonnen en sneller de 

vrijstaande spelers gevonden. 
Dit resulteerde in mooi voetbal 

en ook in doelpunten na vele 
en vlotte combinaties. Nadat 

vlak voor tijd de 5-6 voor 
Woubrugge werd gemaakt 

werd het nog wel even 

spannend want Rohda ging met 
de keeper mee naar voren. 

Maar zoals vaker was dit zonder 
resultaat.  

De meegereisde aanhang zoals 

de ouders, de jeugdvoorzitter 
en het technisch hart van de 

vereniging konden 
aanschouwen dat, mede tot 

stand gekomen vanuit hun 

trainingsactiviteiten, het team 
in één seizoen echt progressie 

heeft gemaakt. Mooi om 
daarvan deel uit te mogen 

maken.  
 

Goed gedaan jongens!  

 
Albert  

 

 

Hoe JO10-3 een team werd 
Begin van seizoen 2018-2019 was het weer wennen in het team JO10-3. Een paar 
wisselingen en dames erbij, ze hadden met elkaar meerdere weken nodig om lekker in 
het teamspel te komen. Begin van de bekercompetitie was meteen pittig, met niet altijd 
de leukste uitslagen. Toen de competitie eenmaal echt starten hadden we veel 
gelijkwaardige tegenstanders. 
 
JO10-3 vocht dapper voor elke 
overwinning, ook bij verlies was 

één doelpunt al winst. 
Met vaste doelman Rens, die door 

de keeperstraining grote sprongen 

maakte, en zijn vriend Mick, het 
anker in de verdediging, had de 

tegenstander het zwaar. Twan, 
die lekker spel kon bepalen, en 

Najoua, die vele ballen wist weg 
te werken, hadden hierin ook een 

mooi aandeel op de vleugels ! 
Het middenveld was een mooie 

mix van allerlei toppers; 

teruggekeerde kanonskogel 
Daniel, altijd enthousiaste Romy 

en dribbelende Ruben gingen van 
achter naar voor het veld door.  

Spitsen Ali, die bij elk doelpunt de 

rekening opmaakte, Robin, die 
altijd het doel op zocht en laatste 

nieuweling Louisa, die haar plek 
goed verdedigde, maakte het 

team compleet. 
 

Steeds beter praten, aanwijzingen 
geven, positief coachen en 

overspelen maakte de laatste 

wedstrijden tot groot plezier om 
naar te kijken. 

 
Volgend jaar weer een nieuwe 

samenstelling doordat we naar 8 

tegen 8 gaan, maar dit seizoen 
mooi afgesloten! 

 
Nog een laatste dank naar Barry, 

Richard, Sander en de 
keeperstrainer voor de leerzame 

en vooral leuke trainingen! 



De prestaties van VV 
Woubrugge JO9-1 op het ARC 
Heitinga Toernooi 2019 
Onder toeziend oog van sponsor NAHV Accountants deed VV Woubrugge JO9-1 mee 
aan het ARC-Heitingatoernooi 2019. VV Woubrugge JO9-1 begon gelijk met een 
moeilijke tegenstander, namelijk ARC JO9-2. Met behulp van onze verdedigers Casey 
“als het kan ga ik naar voren” en Bodi “de onverzettelijke” werd deze wedstrijd over de 
streep getrokken met 3-2.   

Daarna werd gespeeld tegen 

RVV Swift Boys JO9-1. Ondanks 

de dappere reddingen van Finn 
(onze gelegenheidskeeper die 

net was hersteld van een 
ziekte), werd deze partij helaas 

verloren met 2-4.  
Toen was VV Koudekerk JO9-1 

aan de beurt. Als snel werd 

duidelijk dat dit geen moeilijke 
tegenstander was en ons 

middenveld/voorhoede kwam 
op stoom. Lorenzo legde de 

ballen klaar met zijn 

fantastische linkerbeen en Hugo 

“ik wacht graag balletjes af” 

scoorde er flink op los. Zelf 
Rinze “de dribbelaar” wist na 

talloze pogingen, waaronder 
een lobje over de keeper, te 

scoren. Mede dankzij Dylano 
“de mascotte van VV 

Woubrugge JO9-1”, die op dat 

moment in de verdediging 
stond, werd de nul gehouden. 

Het werd uiteindelijke 7-0. 
Vervolgens moest VV 

Woubrugge JO9-1 het opnemen 

tegen RKVV Teylingen JO9-1, 

de wedstrijd om de 2e en 3e 

plaats in de poule. Onder 
aanvoering van onze inval 

“mid-mid” Floris, die de ballen 
achterin kwam halen en voorin 

verdeelde, werd gewonnen met 
4-2. VV Woubrugge JO9-1 werd 

afgetekend 2e in de poule. 

NAHV Accountants vond het 
prachtig om jullie te zien 

voetballen en dankt voor jullie 
inzet. Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Voetbalkamp 2019 bedankt  
de F-side 
Mede dankzij een geweldig initiatief van onze F-side, kunnen wij dit jaar weer een super leuk en gezellig 

kampweekend organiseren. Namens de organisatie van het voetbalkamp 2019 en ook namens alle 

spelers en speelsters die meegaan onze dank aan de F-side. Zij hebben een bedrag beschikbaar gesteld 
voor het kampweekend, naar aanleiding van het feest van afgelopen 18 mei. 

Daarom nogmaals aan de F-side van Woubrugge: Bedankt!!!! 
 

Ps. Tijdens het kampweekend worden er via de club website updates gegeven vanuit de kamplocatie.

https://www.nahvaccountants.nl/
https://www.nahvaccountants.nl/




Giro di KiKa Nederland 
2019            

 

Van 30 augustus tot 2 september 2019 fiets ik voor de 3e maal mee met de Giro di KiKa Nederland; 
een 3 daagse fietstocht over 450 kilometer rondom Utrecht.  

Met deze sponsortocht wordt geld bijeengebracht voor het fonds; Kinderen Kankervrij (KiKa).  

Aangezien de zorg voor alle kinderen met kanker vanaf mei 2018 is 
gecentraliseerd in het Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie, zullen alle inkomsten gebruikt worden voor het 
verbeteren van de zorg en wetenschappelijk onderzoek naar 

kinderkanker vanuit dit centrum in Utrecht.  

Het Prinses Máxima Centrum is daarmee het eerste en grootste 
landelijke centrum voor kinderoncologie in de wereld.  

 
Doelstellingen die we voor 2025 willen bereiken zijn;  

• meer dan 90 procent van de kinderen genezen.  

• betere behandelingen met minder  gezondheidsproblemen 

(late effecten) ten gevolge van deze behandeling. 

• optimale zorg en begeleiding aan kinderen die niet kunnen 
genezen. 

 

Sinds 2016 werk ik voor het Prinses Máxima Centrum als 
kinderfysiotherapeut en onderzoeker, daarnaast ben ik 

verantwoordelijk voor het project “Maximaal bewegen” waarmee we kinderen met kanker actief 
houden tijdens en na de behandeling om op deze wijze de negatieve effecten van inactiviteit en late 

effecten van kinderkanker te verminderen. Voor dit project is Daphne Schippers onze ambassadeur. 

 
Ik weet daarom ook hoe veel geld er nodig is om deze doelstellingen met wetenschappelijk onderzoek 

en de beste zorg te kunnen bereiken. Daarom doen wij met een aantal collega´s mee aan de Giro-Di-
Kika en proberen wij zelf ook geld bijeen te brengen. Met dat geld hopen we het onderzoek en de 

zorg in dit unieke centrum te steunen zodat deze ambitieuze doelstellingen behaald kunnen worden. 

 
Wilt u mij steunen, gaat u dan naar https://www.girodikikanederland.nl/peter-bekkering  

 
Peter Bekkering  

(heeft u vragen, mail dan; 
w.p.bekkering@prinsesmaxi
macentrum.nl) 

  

https://www.girodikikanederland.nl/peter-bekkering
mailto:w.p.bekkering@prinsesmaximacentrum.nl
mailto:w.p.bekkering@prinsesmaximacentrum.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZgPrApoPaAhWIr6QKHQOOD8oQjRx6BAgAEAU&url=http://edizioneolandese.girodikika.nl/prinses-maxima-centrum&psig=AOvVaw3wOhD8grH5l7qJwL17YFV0&ust=1521923860600018


Paastoernooien 2019 
Op Tweede Paasdag 22 april zijn bij v.v. Woubrugge onder schitterende weersomstandigheden twee 
verschillende Paastoernooien georganiseerd. In de ochtend het Westmaas Interieur toernooi voor onze 

JO15 en JO14 elftallen. En in de middag al voor het vierde jaar het VDE Plant dames en meisjes toernooi. 

 
Westmaas Interieur toernooi 

Normaal gesproken wordt dit 
toernooi altijd eind mei 

georganiseerd. Maar doordat de 
reguliere competitie steeds 

langer doorloopt, is er dit jaar 

in overleg met Jaap Westmaas 
voor gekozen om het toernooi 

op tweede paasdag te houden. 
Helaas bleek dit voor veel 

tegenstanders een lastige 

datum. En daarom lukt het niet 
om voor onze JO13-1 en JO14-

1 een poule met voldoende 

tegenstanders bij elkaar te 
krijgen. Het toernooi voor de 

JO13-1 is daardoor vervallen en 
de JO14-1 heeft meegespeeld 

in de poule van de JO15-2. 

 
De twee overblijvende poules 

waren redelijk snel gevuld. 
Maar ondanks een eerste 

bevestiging van hun komst, zijn 

er toch weer 4 elftallen op het 
laatst afgemeld. Met de 

overblijvende 6 elftallen is er 

gelukkig toch nog een leuk 
toernooi gespeeld.  

 
Alle 6 de elftallen waren keurig 

op tijd aanwezig en om 9 uur 

kon het toernooi starten. De 
officiële aftrap is gedaan door 

Jaap Westmaas en zijn dochter 
Diewertje, die speciaal voor 

deze gelegenheid in een mooie 

groene met witte outfit aan de 
aftrap stond. 

 
 

Hieronder volgen de eindstanden van de poules: 
 

Poule JO15-1   Poule JO15-2 

ARC JO15-3    Sterrenwijk JO15-1 
Woubrugge JO15-1  Woubrugge JO14-1 

ARC JO15-4   Woubrugge JO15-2 
 

VDE Plant dames en meisjes toernooi 

Ook dit jaar heeft Eldert van 
Lüling weer super zijn best 

gedaan om deelnemende 
elftallen bij elkaar te krijgen 

voor het dames en 

meisjestoernooi. En na veel 
bellen, mailen, apps en een 

beetje hulp van facebook, is het 
hem toch maar weer mooi 

gelukt om 10 elftallen te vinden 

voor een heel leuk en gezellig 
toernooi. Mede door de door 

VDE plant aangeboden 
consumpties voor de elftallen 

bleef het tot ver na 18 uur druk 

op het terras.  
 

Voorafgaande aan de eerste 
wedstrijd is het toernooi 

officieel geopend door Hein 

Visser, mededirecteur van VDE 
Plant, al enkele jaren de trouwe 

sponsor van dit toernooi. Hij liet 
de aftrap en het scoren van het 

eerste doelpunt over aan Nigel 

en daarna konden de 
wedstrijden van start. De 

eindstand in de twee poules 
was als volgt:

Dames Poule    MO15 Poule 
ARC Dames 2    ARC MO15-2 

Woubrugge Dames 1   Woubrugge MO15-1 
Lugdunum Dames 2   Haz. Boys MO15-1 

DoCoS Dames 1               MMO MO15-1 

ROAC / MMO Dames 1   Buitenboys MO15-3 
    

Tijdens de wedstrijden hebben 
alle leiders ook goed op de 

speelsters van de 
tegenstanders gelet. Er werd 

namelijk bepaald wie er per 

leeftijdscategorie de beste 
speelster van het toernooi is 

geworden. Deze strijd om de 
beste speelster en daarmee ook 

een mooi cadeau is gewonnen 
door Louisa van ARC MO15-2 

en Ilona van Lugdunum Dames 
2. 

 

Het waren twee gezellige en 
bijzonder goed verlopen 

toernooien. En dat is alleen 
maar mogelijk door de hulp van 

iedereen, zoals scheidsrechters 
en barmedewerkers, maar ook 

door trouwe sponsors. 
 

Westmaas Interieur en VDE 

Plant bedankt, namens de 
organisatie



  

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 





Harry’s afscheidswedstrijd in 
beeld 
Harry van der Weiden heeft na 18,5 jaar zijn taken als leider van Woubrugge 1 
neergelegd. Voor en na de laatste thuiswedstrijd tegen Aarlanderveen werd hij dan 
ook in het zonnetje gezet. Dit leverde een aantal mooie plaatjes op!  
 

 



Geheim van bierflesje onthuld!  

Vrijdagavond 31 mei is het mysterie van het ingemetselde bierflesje tijdens het 
Voetbalgala onthuld. Nadat het bierflesje was geopend, kon de boodschap op het 
geheimzinnige briefje worden voorgelezen. 

Op Facebook was er veel gespeculeerd wat er op het briefje stond en waar het flesje vandaan kwam. 

Het flesje werd eerder deze week gevonden nadat de oude pilaren bij de ingang van het parkeerterrein 

waren afgebroken, om plaats te maken voor nieuwe. 
 

Al snel werd duidelijk hoe het flesje in de pilaar terecht was gekomen, maar de tekst op het briefje kon 
nog niet worden onthuld. Vrijdagavond was het moment daar om het flesje te openen. De tekst op het 

briefje werd voorgelezen door de weduwe van de veel te vroeg overleden Arie Honcoop, Elly. 
 

Hieronder het bewuste briefje: 

 

 



Antwoorden van de  
FC Woubie quiz 
In de vorige Score stond een wonderbaarlijk mooie quiz. Hierbij de langverwachte 
antwoorden.  

1. Vesseur 

2. Robin 

3. Luuk 

4. Gijs 

5. Fabian 

6. Cohen 

7. van der Weiden, maar dan zonder van der 

8. Borst 

9. Van Leeuwen 

10. BJ 

11. Kevin 

12. Etienne 

13. Menno 

14. PSV 

15. Kliffen 

16. Jeroen 

17. Jens 

18. Buntsma → Schrijf je in alle gewaardeerde puzzelboeken als Bunstma 

19. Daan 

20. Bruggeman 

21. Erik 

22. Lennart 

23. Marek 

Oplossing: Volg FC Woubie op instagram 

 
’t Balletje 

In deze 2 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. 
 
Deze maand een rustige editie van ’t Balletje. Het is een goed moment om even pas op de plaats te maken. De 

laatste balletjes werd het enthousiasme namelijk steeds groter, en namen de testepossen groteske vormen 
aan. Maar het werd erger; ondergetekende meende zelfs dat het acceptabel was om enigszins kritisch te 

worden. En dat past niet bij ‘t Balletje. Het moet gewoon een eenvoudige beoordeling zijn van een balletje 

mayo door een subjectief testteam, bestaande uit 2 totaal ongeschikte personen zonder smaak. Een korte 
beschrijving van de testdag kan nog in het verhaal worden opgenomen, maar verder is het vooral een kwestie 

van: schoenmaker blijf bij je bal. 
Bij deze de welgemeende excuses voor alles wat in deze rubriek tot nog toe eventueel misplaatst is geweest. 

 
Voor de laatste ballentest van dit seizoen toog het testteam naar Reeuwijk-Brug. Even opletten dat we niet 

Dorp aanhielden, want dan zouden we ergens midden in de polder staan. Gelukkig hadden we een goede 
navigator en kwamen we op tijd aan bij CVC. En op tijd betekende deze keer ook echt op tijd, want onze 

tegenstander speelt haar thuiswedstrijden al om 11.45 uur! De stagiaire kwam ook al aangereden, en dus 



waren we compleet om na een potje voetballen (uitslag 2-2, na 0-2 vóór te hebben gestaan) richting kantine 

te gaan voor een nieuwe ballentest. 
 

Helaas kon de stagiaire niet wachten en besloot om zelf alvast een bal te bestellen, en deze ook al te testen! 
Gelukkig was de keukendame erg attent, en met een knipoog richting het testteam, gaf ze hem een matige 

bal. Zelfs zo matig, dat de stagiaire zich afvroeg of het eigenlijk wel een bal was. “Een bal hoort toch rond te 
zijn?!”, vroeg hij nog. Tja jongen, alle begin is moeilijk. Uiteindelijk lukte het hem om er, met zijn mond vol, 

nog een 6je uit te persen, maar een dusdanig belabberde manier van ballentesten is natuurlijk totaal niet 
representatief. Wij hebben geprobeerd deze stagiaire het een en ander te leren, en we hopen dat hij dat goed 

oppakt. 

Beste J., wij wensen jou veel succes in jouw ballentestcarriere! 
 

En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 13 april 2019 

Voetbalclub: CVC Reeuwijk (Christelijke Voetbal Club) 
Terrein: Sportpark Groene Zoom, gokje van ondergetekende: vroeger was dit een groene strook land. 

Tegenwoordig is er echter weinig natuurlijks groen te ontdekken, met aan de ene kant de snelweg A12 en aan 
de andere zijde een rij nieuwe huizen. Het gras op 2 kunstgrasvelden is nepgroen, en er is nog 1 veld met 

gewoon gras en met een atletiekbaan eromheen; we hadden er graag op gespeeld. De vele op-/afstapjes op 

het terrein waren waarschijnlijk ooit in de aanbieding, maar verder ligt het complex er netjes en verzorgd bij, 
prima. 

Sfeer: De knusse, ouderwetse kantine en de best ruime kleedkamers staan er waarschijnlijk al een tijdje, 
maar voldoen nog goed. De kantine is een beetje in de stijl van onze eigen oude, gezellige kantine. 

Weer buiten: veeeeel te koud voor april, graad of 7, met een koude oostenwind. Gelukkig scheen de zon 
volop, dus kon er wel lekker gebal(lentes)d worden. 

  
En dan nu ’t Balletje. 

Presentatie: jaaaaa, bakje, bakje, bakje! Eindelijk krijgen we weer eens zo’n prachtig, liefdevol 

geproduceerd, milieuontechnisch plastic bakje, zo fijn! Dat we er geen vorkjes en servetjes bij krijgen, zien we 
door de vingers. 

Het broodje: Lekker vers, eigenlijk zoals het hoort. 
Baltechnisch: 

- Grootte: beetje klein deze bal, we hebben liever grote ballen 
- Structuur: stevig, behoorlijk grof, klein beetje droog 

- Geur: goed hoor 
- Temperatuur: gemiddeld, ze mogen heter 

- Kleur: best donker, en helaas een paar aangebrande, zwarte plekjes, maar niet heel erg vervelend 

Smaak: goed gekruid! Waren de vorige ballen enigszins smakeloos, dat is bij deze bal duidelijk niet het geval. 
Wel is de bal een klein beetje droog, maar dat is niet overheersend. 

De saus: te weinig, er mag best een grotere klodder mayo op de bal zitten. De smaak is wel ok. 
Eindcijfer: 6,5 

Als je de beoordeling positief bekijkt, dan zou CVC blij kunnen zijn met een voorlopige bronzen 3e plaats. Maar 
er is voldoende ruimte voor verbetering (dit is géén kritiek). Als de bal sappiger zou zijn, dan zou de score 

zeker hoger uitvallen. Samengevat: een paar pluspunten, een paar verbeterpunten, dan kom je dus uit in de 
middenmoot. 

Joost zegt: een redelijk-op-koersbal 

 
Stand ballentest: 

 

 
Dit was alweer de laatste ballentest van dit seizoen. 
Wie weet tot volgend jaar!  

De ballen! Piet Mourinho

1 sv Aarlanderveen (’18) 9 

2 SVC ’08 (’17) 8 

3 CVC Reeuwijk (’19) 6,5 

4 FC Lisse (’18) 6,5 

5 vv Moerkapelle (’18) 6 

6 vv Koudekerk (’19) 6- 

7 Van Nispen (’18) 5,5 

8 Sv BZC/Zuiderpark (’17) 5 





 
 

SCORE puzzelboek! 
Het seizoen zit er dan toch echt op. Hoe kom je toch in godsnaam die zware 
maanden zonder de voetbal door? Niet getreurd, de redactie van de Score heeft een 
paar pittige puzzels voor je om je hersenen mee te kraken. Zo blijf je toch een beetje 
verbonden aan de voetbal, en hoef je je ook niet te vervelend. Mail je oplossingen 
naar scorevvw@hotmail.com en maak kans op mooie prijzen!  
 
 
Woordzoeker 
Zoek alle woorden. De overgebleven letters vormen 2 woorden. Child can do the 
wash!  
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De Officiële VV Woubrugge Zomer 2019 kleurplaat! 
Al je vriendjes op vakantie, de bal op het dak of ligt Fortnite eruit? Geen nood! Doe 
dan waar je ouders in hun jeugd hun zomers mee gesleten hebben: kleur de Officiële 
VV Woubrugge Zomer Kleurplaat in! 
 

1: Wit 

2: Groen 

3: Zwart 

4: Goud 

Al klaar!? Dacht het niet! De drukkerij is pardoes vergeten het logo af te maken! De woorden in de 

buitenrand ontbreken… Wil jij ze invullen? Er moet komen te staan:  

V.V. Woubrugge 

Opger. 24 juli 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Woordenslang 

Wat een pijn en moeite kostte deze woordenslang. Maar hij is er. Hij staat op papier. 

Deze slang is ideaal voor een lange autorit, voor op de luie vakantiestoel of gewoon 

in de bank.  

 

 

1. Wat is de achternaam van onze vertrekkende hoofdtrainer? (10 letters) 

2. Wat is de voornaam van de aanvoerder van VE1? (5 letters) 

3. Wat is de voornaam van de barman die elke donderdag eventjes achter de bar staat? (4 

letters) 

4. Wat is de favoriete film van BJ? (Staat in de vorige Score) (11 letters verdeeld over 3 

woorden) 

5. Wat krijg je als je Arjan en Marja samenvoegt? (5 letters) 

6. Wat zit er tussen 2 helften? (4 letters) 

7. Hoe heet het bedrijf van ons nieuwe hoofdtrainer? (10 letters) 

8. Wat is al jaren de trotse hoofdsponsor van VVW? (6 letters) 

9. Op welke vergadering is elk VVW-lid welkom? (3 letters) 

10. Welke achternaam ontbreekt voor het eerst sinds lange tijd bij de dames? (6 letters) 

11. Wat is de voornaam van de oudste barman van de donderdagavond? (4 letters) 

12. Niet ervoor, maar… (4 letters) 

13. Hoe noem je de speler met de band om zijn arm? (10 letters) 

14. Wat is de voornaam van de rechtshalf in Harry's favoriete opstelling? (5 letters) 

 

 



 
 

De Onmogelijke Woubrugge Dames-Quiz  

Pittig zat! 

1. Wat is de achternaam van de aanvoerster?  
2. Hoeveel doelpunten kregen de dames tegen in de groepsfase van de beker? 
3. In welke klasse komt het damesteam dit seizoen uit? 
4. Wat is de derde letter van de zwaarste dag voor de dames wanneer er een F-side feestje is 

geweest?  
5. Tegen welke tegenstander speelden de dames 2 keer 4-3 dit seizoen, waarvan 1 keer winst 

en 1 keer verlies? 
6. Welke speelster kan zich (waarschijnlijk) niets van het gala herinneren? 
7. Wie is de trotse shirtsponsor? 
8. Favoriete ondergrond? 
9. Wie scoorde in de jeugd een wereld goal uit bij RCL tegen mannelijke leeftijdsgenoten? 
10. Wie krulde op 3 juni ’19 (21.03 uur) tegen de Kickers een bal met links over de kruising? 

 
 

1.                   

2.                  

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                  

8.                   

9.                   

10.                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Grote VV Woubrugge 2-quiz 
Last but not least, een heuse quiz over het Tweede van Woubrugge! Blijf scherp, en 
probeer alle vragen goed te krijgen! De winnaar krijgt een meet-and-greet met de 
Technationboys 

1. Welke speler besloot zich in februari op zijn fitnesscarrière te richten en te stoppen met 

voetballen? (Achternaam) 

2. Welke speler is een nakomeling van wijlen Alphens restaurant Dolce Vita? (Achternaam) 

3. Onze leider is de stiefvader van een speler van VVW 2. Wie is deze speler? (Achternaam) 

4. Deze leider is de vader van een andere speler. Wie is deze speler? (Achternaam) 

5. Welke speler mistte nog weleens een training in verband met een darttoernooi? 

(Voornaam) 

6. Welke speler vergat nog weleens zijn schoenen thuis, op de voetbal, of op een bankje langs 

de Wetering? (Voornaam) 

7. Welke speler van VVW 2 lijkt het meest op Vincent van Gogh? (Achternaam) 

8. Welke speler heeft niet alleen wedstrijden gemist met een vingerblessure, maar ook met 

een enkelblessure? (Voornaam) 

9. Welke speler kreeg het voor elkaar zichzelf drie keer uit te schakelen door zijn hamstring 

kapot te maken? (Voornaam) 

10. Welke speler vertrekt bij VVW om zich te richten op zijn razend populaire Youtube-kanaal? 

(Voornaam) 

11. Welke speler heeft alleen wedstrijden gemist met een onfortuinlijke vingerblessure? 

(Achternaam) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 






