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Aan het begin van het nieuwe seizoen 
zijn er zaken die om aandacht vragen 
en beter moeten kunnen. Dat is 
onlosmakelijk verbonden met de 
vereniging die draait op de inzet van 
vrijwilligers. Samen hebben we de 
intentie om het zo goed mogelijk te 
organiseren. Meningen daarover 
verschillen terwijl je het liefst hebt 
dat alles vlekkeloos verloopt en 
iedereen op één lijn zit. De 
ontwikkeling en welvaart lijkt als 
maar door te zetten en daardoor 
verandert ook de benadering van het 
voetbal. De invloed op de organisatie 
van het voetbal is aanzienlijk. Als 
vrijwilligersorganisatie moeten wij 
proberen om mee te bewegen met 
behoefte aan verandering. Daarin kan 
onmogelijk alles in één keer goed 
gaan. Veel zaken gaan echter wel 
goed en daar mogen wij trots op zijn. 
Zo is in de zomerperiode 
bijvoorbeeld het hoofdveld flink 
aangepakt en verbeterd ten opzichte 
van vorig seizoen. Er ligt nu een strak 
gemaaid veld 1, met fonkel nieuwe 
doelen.  
 
De sponsorcommissie timmert aan 
de weg om het aantrekkelijker te 
maken vv Woubrugge te steunen. Er 
werd een eerste gezamenlijke 
schoonmaak- en klusjesdag 
georganiseerd, hetgeen we aan het 
eind van dit seizoen zeker weer gaan 
doen. De bridgeclub is op 
maandagavond weer te gast in de 

kantine en dat zorgde gelijk al voor 
een gezellige entourage. En zo voort... 
Neemt niet weg dat we ook aan de 
slag moeten met zaken die minder 
vlotjes verlopen. In de kantlijn werd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afgelopen weken duidelijk dat er te 
veel taken (steeds weer) bij dezelfde 
vrijwilligers terecht komen en dit 
hen te veel is of op termijn te veel 
kan worden. Er is daarom dringend 
behoefte aan vers bloed en we zijn 
opzoek naar vrijwilligers die mee 
willen helpen om "de schouders te 
zetten" onder onze mooie vereniging.  
 
Zo is jeugdcommissie op zoek naar 
versterking, zijn er vrijwilligers nodig 
die op de zaterdag bardienst draaien. 
Ook is er behoefte aan versterking in 
de velddienstruimte.  
 
Dit moet je zien als een regietaak op 
zaterdagochtend tussen 8.00-12.00u.  
 
Kan eventueel ook worden gesplitst 
in twee diensten van 8.00-10.00u en 
10.00-12.00u. Het betreft één 
aanspreekpunt namens de vereniging 
om tegenstanders en hun begeleiders 
netjes te kunnen ontvangen, teams te 
verwijzen naar velden en 
kleedkamers, om teamleiders de weg 
te wijzen naar de limonade en thee 
tijdens "de rust" en om met 
scheidsrechters een kopje koffie te 
drinken, hen naar het juiste veld te 
verwijzen en de 
wedstrijdadministratie na de 
wedstrijd af te handelen.  
 
De team-indeling en selectiebeleid 
zorgt ook voor reuring. Dit thema 
speelt bij iedere vereniging. 

 
 

 
 
Colofon 
SCORE is een uitgave van het 
bestuur van de 
Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 5 keer per 
seizoen in een oplage van ca. 
400 stuks. 
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www.vvwoubrugge.nl website. 
 
* De redactie behoudt zich het recht voor 
om zonder opgaaf van redenen 

ingezonden artikelen in te korten en/of 
aan te passen. 

 
** De redactie is niet aansprakelijk voor 

de inhoud van dit clubblad en eventuele 

daaruit voortkomende gevolgen.

 

SCORE 

Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Het belooft een mooi seizoen te worden 

waarin veel staat te gebeuren, zowel op de velden als in het organiseren 
van het voetbal. Het sportcomplex en de velden liggen er weer uitermate 
goed bij, na een warme zomer. Verder zijn we opzoek naar vrijwilligers en 
gaat het algemeen bestuur aan de slag met verenigingcoaches om beter 
voorbereid te zijn op de toekomst. Tot slot staat de KNVB stil bij 130 jaar 
amateurvoetbal. 
 

VOORZET VAN DE 
VOORZITTER 

Hans Boer 



 

Ongenoegen over teamindeling is 
niet leuk om mee geconfronteerd te 
worden.  Zeker niet als je er veel tijd 
en energie in steekt. Het is nog veel 
minder leuk indien je niet bent 
ingedeeld in het team waarin je graag 
wilt voetballen. Met plezier (beter) 
leren voetballen is veelal voor iedere 
verenging het uitgangspunt, maar 
hoe ga je als vereniging hiermee om ? 
Op dit vlak is er nog veel te leren en 
verbetering mogelijk. Teamindeling 
wordt in de regel gezien als een 
middel om spelers op het juiste 
niveau met elkaar te laten trainen en 
spelen. Op het eerste gezicht is er 
niet veel mis met het (zo veel als 
mogelijk) indelen van voetballers op 
zijn of haar eigen niveau. Elk individu 
heeft een niveau nodig waarop 
keuzes uitdagend zijn en waarin er 
balans is tussen lukken en mislukken. 
 
Daarnaast is de aanwezigheid van 
leeftijdsgenoten belangrijk en moet 
de indeling passen bij de ambities en 
motivatie van de voetballer en 
voetbalster. De laatste jaren ontstaan 
er stil aan wetenschappelijk 
gesteunde inzichten waaruit volgt 
dat het selecteren van jeugdspelers 
in bepaalde teams soms ook 
onvoorziene gevolgen kan hebben. 
De ontwikkeling van iedere 
speler/speelster kent eigen route en 

spelers/speelsters zijn er niet altijd 
bij gebaat om in een hokje gestopt te 
worden.  
 
De KNVB is daarom in samenwerking 
met een zestal verenigingen in 
Nederland gestart met pilots om te 
experimenteren met anders in te 
delen. Dit gebeurt onder de noemer: 
Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Zeer de 
moeite waard voor betrokkenen van 
vv Woubrugge om dit op de voet te 
volgen. Een aantal jeugdtrainers en  
jeugdkaderleden van vv Woubrugge 
hebben daarom (eind 
september/begin oktober) 
meegedaan aan workshops in het 
bondskantoor in Zeist waaraan ook 
vrijwilligers van de zes pilot 
verenigingen meededen. Indien je 
geïnteresseerd bent  in dit 
onderwerp kun je op het internet 
zoeken naar: longreads KNVB / 
gelijke kansen. 
Mede om beter voorbereid te zijn op 
de toekomst en tijdig in te kunnen 
spelen op veranderingen stelt de 
KNVB aan vv Woubrugge komende 
periode twee bestuurcoaches 
beschikbaar. We maken gebruik van 
een pilotvorm waarin een zestal 
besturen/verenigingen ondersteunt 
worden met als doel de kwaliteit van 
het bestuur als team te verbeteren, 
de bestuurskracht te verbeteren en 

daardoor toe te werken naar een 
sterke vereniging. Na een intake 
begin oktober 2019 is het de 
bedoeling dat de bestuurcoaches de 
komende periode gaan mee gaan 
draaien tijdens de 
bestuursvergaderingen en het 
bestuur van feedback voorzien.  
 
Tot slot het bericht dat de KNVB dit 
seizoen stil staat bij de viering van 
130 jaar georganiseerd 
amateurvoetbal. Op 8 december 
1889 richtte Pim Mullier de 
Nederlandschen Voetbal- en 
Athletischen Bond (NVAB) op. Het 
doel was destijds om zoveel mogelijk 
Nederlanders te laten voetballen. Dat 
is aardig gelukt want de bond telt 
inmiddels ruim 1,2 miljoen leden. Om 
dit te vieren worden er met zoveel 
mogelijk voetbalverenigingen in 
Nederland shirtjes geruild. Op 28 
september kwam Inge Visser 
(namens de KNVB) met het speciaal 
hiervoor ontworpen Oranje 
jubileumshirt naar Woubrugge. Zij 
kreeg er een vv Woubrugge shirtje 
voor terug die tussen de vele andere 
shirts een plekje krijgt in het 
bondskantoor van de KNVB in Zeist. 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
Hans Boer 

 
 

 

 

 





A-selectie 
Wedstrijdsecretaris   vacant 
Trainer 1e elftal    Barry Buntsma   06-52492412 
Leider 1e elftal   Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal  Vacant 
Trainer 2e elftal   Frank van Loon    
Leider 2e elftal   Edwin van de Berg 
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma (dinsdag)  06-30657154 
     Bart Kroes (donderdag)  06-23145996 
                                                  Zaterdag (vacant) 
Keeperstrainer   Marco Gerrits 
Sponsor 1e elftal   Nolina Kwekerijen 
     Bahlmann Sport 
Sponsor 2e elftal   Technation 

 
B-selectie 
Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen  06-11588326 
Trainer     Paul Everts 
Leiders 3e elftal   Alex Schoneveld   06-14985612 
Sponsor     Zorba de Griek 
Leiders 4e elftal   Rick Stoof 
    Wessel van Diggele 
Sponsor 4e elftal   Martien van Rooijen    
     Betonbewerkingsbedrijf  
Leider 5e elftal    Brian Vesseur   06-42844146 
     Berend-Jan Bregman  06-50869766 
Sponsor 5e elftal   Rijschool Nieuwenburg 
Leiders VE1    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   Paul Everts 
      
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 
 



 

HELP de Score-boys! 
De mannen van de Score hebben jouw hulp nodig! Chris, Mick, Berend-Jan, Jelle en Brian 

begonnen rete-enthousiast aan het nieuwe seizoen, met de gedachte om weer VIJF Scores per 
seizoen uit te brengen. Helaas ontvingen we weinig enthousiaste reacties terug: slechts 7 stukjes 

verschenen in onze mailbak! 
Score(n) doe je met z’n allen en dus 
zullen we de schuld niet bij jullie 
leggen. Daarom willen we het wat 
makkelijker én leuker maken. Elk 
stukje dat (op tijd) binnenkomt komt 
in de Score én vanaf deze editie komt 
ook jouw naam onder het artikel. Wil 
je dat niet? Dan kan dat natuurlijk 
ook. Gewoon erbij vermelden, komt 
het allemaal goed. 

Maar hoe krijg je nou jouw stukje in 
de Score? Dat hoeft niet per se meer 
op de ‘ouderwetse’ manier via de 
mail, een appje kan ook gewoon! Voor 
vragen, ideeën of rectificaties, mag je 

onze hoofdredacteur benaderen via: 
0649254981. 

Appen! 
Dus vraag jij je nou af voor wanneer 
jouw stukje af moet zijn? Of wil je 
weten wanneer de nieuwe Score op 
de mat valt? App Chris Verhoef via het 
bovenstaande nummer. Gelieve niet 
te bellen, dat vindt-ie echt vreselijk. 
En hij heeft gewoon een 
vriendinnetje, dus aan de dames de 
vraag geen misbruik te maken van dit 
nummer. 

Mailen! 
Het is fantastisch als je gewoon jouw 

stukje mailt, op tijd, naar het goede 
mailadres. Die luidt als volgt: 
scorevvw@hotmail.com. Wij sturen 
ook altijd netjes een mailtje (en een 
herinneringsmailtje) met de volgende 
inleverdatum, maar we hebben het 
idee dat ons mailbestand een beetje is 
verouderd. Wil jij in ons mailbestand 
komen? Mail of app! 

Lees jij dit nou als leider, trainer of 
coach van een team? Spoor jouw 
spelers dan aan om ook een stukje in 
te sturen! Het is toch heerlijk voor die 
gasten/dames om hun stukje terug te 
zien in de Score mét vermelding?!

 

Hey, dit is geen Tahoma? 
Zoals je in de afgelopen seizoenen vast hebt gemerkt, is de Score bezig met een transformatie. We 

kregen veel complimenten over de cover van het blad, die Martijn van Luling vaak voor ons in 
elkaar heeft geflanst. Dank daarvoor naar hem, dus! Maar we gaan nog meer doen… 

 

De lay-out van het blad was niet per 
se saai, maar wel wat standaard. Wij 
zijn er op de redactie in ieder geval té 
veel aan gewend geraakt. Tijd voor 
wat nieuws, dachten we! Daarom 
hebben we er wat nieuwe lettertypes 
ingepompt. Geen idee hoe ze precies 
heten, maar geen zorgen: het staat 
ergens genoteerd. 

Hoe zit het precies? De stukjes over 
de senioren en de artikelen over de 
junioren krijgen allemaal een eigen 
lettertype. Waarom we dat doen? Het 
zorgt voor meer duidelijkheid én voor 
een beetje afwisseling. Het lettertype 
Tahoma moet ondertussen ook je 
strot uitkomen. 

 

Daarnaast willen we het wat 
aantrekkelijker maken voor mensen  
om een stukje in te sturen. Je naam 
komt nu bij je stukje te staan! (Als je 
dat niet wil, ook goed. Zet het er even 
bij in de mail en we maken jouw 
stukje ‘anoniem’.) Kijk hierboven 
maar, daar staat mijn naam in 
koeienletters onder de kop.  

Wij hopen dat je nu het blad openslaat 
en positief wordt verrast. Net als toen 
vorig jaar de nieuwe cover op de mat 
viel. Vind je het niks? Heb je vragen of 
tips? Wil je het net iets anders zien? 
Helemaal geen probleem, natuurlijk. 
Wij staan open voor kritiek. Ergens 
verderop – we laten je even zoeken – 
staat het nummer van hoofdredacteur 
Chris Verhoef. De man beantwoordt al 
je Score-gerichte vragen. Beloofd! 

Oh ja, ben jij de trainer van een 
jeugdteam? Veel kids vinden het leuk 
om wat te schrijven voor het clubblad 
van onze Woubrugse vv. Ze hebben 
alleen geen idee hoe of wat ze ervoor 
moeten doen. De nieuwe Score komt 
eind november, dus tegen die tijd 
verwachten wij genoeg stukjes in 
onze mailbak! 

Veel leesplezier, 

Vice-hoofdredacteur Brian Vesseur 
 
& met de kusjes van: 

Hoofdredacteur Chris Verhoef 

Senior redacteur Mick Evers 

Senior redacteur Jelle Kliffen 

Junior redacteur Berend-Jan Bregman
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Nolina en Woubrugge 
verlengen 

sponsorcontract  

 
 

 

 
            Gerben Schouten 

Nolina Kwekerijen BV en Voetbalvereniging Woubrugge hebben onlangs de 

sponsorovereenkomst verlengd. Op zaterdagmiddag 21 september werden de benodigde 
handtekeningen onder een meerjarig contract gezet door Marcel en Steef de Lange namens Nolina 
en voorzitter Hans Boer namens de voetbalvereniging. Tijdens de daarop volgende 
competitiewedstrijd tegen Meerburg werden de nieuwe tenues met het nieuwe logo van Nolina 
voor het eerst gedragen. 

Een Woubrugge shirt met daarop een 
sponsoruiting van Nolina is niets 
nieuws in Woubrugge, maar wel 
bijzonder De kwekerij van de familie 
de Lange is al vele jaren verbonden 
aan de dorpsclub. Al in januari 1978 
schonk Nolina trainingspakken voor 
het eerste elftal. Ruim vijf jaar later 
werd Nolina shirtsponsor. In 
december 1983 werd daarvoor het 
eerste contract getekend. Nu ruim 35 
jaar later zijn de sponsor en de club 
nog steeds niet op elkaar uitgekeken. 
Waarschijnlijk een unicum in het 
hedendaagse voetbal. 
 
Nolina is sinds 1966 gevestigd in 

Woubrugge. Het bedrijf teelt diverse 
sierplanten, waaronder de potroos. 
De kwekerij is vooruitstrevend op 
het gebied van automatisering en 
robottechnologie. Door de 
automatisering in het bedrijf worden 
de planten op een zeer efficiënte 
wijze geteeld, wat resulteert in 
producten van topkwaliteit. Het 
personeel neemt een belangrijke 
plaats in bij Nolina. Daaraan wordt 
veel zorg en aandacht besteed. 
Inmiddels is Nolina uitgegroeid tot 
de grootste werkgever van 
Woubrugge. Tegenwoordig wordt het 
bedrijf geleid door twee broers: 
Marcel en Steef de Lange. 

 
Ook binnen de lijnen zijn leden van 
de familie de Lange actief. Rens, zoon 
van Marcel, is de talentvolle keeper 
van Woubrugge JO17-1. Donna en 
Winston, tegen Meerberg Pupillen 
van de week, spelen voor de 
Woubrugge pupillen, waar beide 
aangemoedigd worden door vader 
Steef. Uiteraard spelen ook zij in een 
Nolina shirtje. 
 
De voetbalvereniging is blij met de 
langdurige verbintenis met de 
sponsor en door de spelers worden 
de shirts met het Nolina logo met 
trots gedragen.

 
 

 





 

Prestaties van de 
Nolinaboys 

Chris Verhoef 
 

Nieuwe ronde nieuwe kansen. Dat moet dit seizoen het motto worden van Woubrugge 1. Na een 

seizoen in de subtop hoopt de ploeg onder leiding van de nieuwe trainer Barry Buntsma de weg nog 
verder omhoog in te zetten. In de voorbereiding is in ieder geval al een mooie basis gelegd. Zo werd 
voor de training meermaals uitgeweken naar het strand van Noordwijk voor een pittige 
conditietraining en werd er aan het groepsgevoel gewerkt in de Ardennen. U leest er hier meer 
over!   
 
Kamp in de Ardennen 
De selectie van Woubrugge ging 
tijdens de voorbereiding Europa in. 
Niet voor een wedstrijd in de 
Champions/Europa League. Nee, in 
de Belgische Ardennen bleken 
glooiende heuvels, (te) lage 
waterstanden en het Luikse 
nachtleven de grootste 
tegenstanders. 
 
Vrijdagavond, vlak na etenstijd, 
startte het Belgische avontuur. 
Kersvers hoofdtrainer Barry 
Buntsma had vader (en voorganger) 
Bram gecharterd om de selectie dit 
weekend in zijn grote gele schoolbus 
door België te chauffeuren. De 
oldtimer had nog een 
betrouwbaarheid waar Max 
Verstappen jaloers op zou zijn 
geweest. 
 
Na een trip vol gezelligheid, biertjes 
en plaspauzes arriveerde de selectie 
omstreeks 23.00 uur in het 
pittoreske Villers-Sainte-Gertrude, de 
thuishaven van het weekend. Toen 
iedereen een slaapplek bemachtigd 
had in het mooie huis kon het 
trainingskamp dan eindelijk officieel 
en feestelijk worden geopend. 
 
Ei met spek 
Met hier en daar wat kleine oogjes en 
pijnlijke hoofden zaten spelers en 
begeleiding zaterdagochtend aan het 
ontbijt. Broodjes ei met kaas en spek 
moesten de bodem leggen voor een 
intensieve dag in Coo, het Walhalla 
voor de outdoor-liefhebber.  

Klokslag 13.00 uur begon de eerste 
activiteit: kajakken. Omdat de zon 
deze zomer ook in België flink had 
geschenen, was het waterpeil in de 
Ardennen flink gedaald. Om deze 
reden kon alleen op hierboven 
genoemd tijdstip gestart worden. 
Dan zou er misschien net aan genoeg 
water zijn. 
Kajakken is leuk... 
Helaas bleek niets minder waar. De 
meegegeven peddel fungeerde meer 
als loswrik-gereedschap dan om 
daadwerkelijk mee te peddelen. 
Iedereen strandde continu op de 
Belgische stenen. Ontegenzeggelijk 
bevorderlijk voor de arm- en 
buikspieren, maar zeker niet voor het 
humeur van de Woubruggenaren.  
Vele uren en een ontelbare 
krachttermen later had iedereen het 
eindpunt gehaald. Daar wachtte 
direct een nieuwe uitdaging: de 
mountainbike. Dit beviel gelukkig 
een stuk beter en zo kon iedereen na 
een paar uur toch met een voldaan 
gevoel aan het welverdiende drankje 
op het terras. 
 
BBQ-Master  
Eenmaal terug bij het huis begonnen 
direct de voorbereidingen voor het 
avondprogramma. Randy Buntsma – 
eveneens zo gek gekregen door broer 
Barry om mee te gaan dit weekend – 
verzorgde een heerlijke barbecue. 
Ondertussen werden de vieze en 
bezwete sportoutfits vervangen door 
blitse uitgaanskleding. Na het eten 
vertrok de selectie namelijk naar 
Luik om daar de lokale clubs en 
barretjes onveilig te maken. 

 
Fysieke staat selectie in orde 
En dat onveilig maken is meer dan 
uitstekend gelukt. Niet alle details 
hierover zullen we onthullen. What 
happens in Luik stays immers in 
Luik. Laten we het er maar op 
houden dat de selectie fysiek prima 
op orde lijkt, zo vlak voor het 
seizoen… 
Zowel de selectie als de Waalse 
ordehandhaving was dan ook blij dat 
rond een uur of half zes alle luiken 
dicht gingen in huize La Chaumière et 
Le Refuge. 
Terug naar Woubrug 
Op een meer dan schappelijke tijd 
(10.00) werd het ontbijt geserveerd. 
Hierna moest (bijna) iedereen nog 
even flink aan de bak, want de 
selectie blinkt niet uit in het 
schoonhouden van een huis. Gelukkig 
was er nog een hoop om over na te 
praten van afgelopen nacht, dus was 
ook dat in mum van tijd geregeld.  
Na een ontnuchterende 
boswandeling startte de gele 
schoolbus rond 14.00 uur zijn 
motoren. Om en nabij 18.00 uur sloeg 
Bram op de Bateweg linksaf, zo het 
parkeerterrein op. Na een laatste 
groepsfoto kwam was het meer dan 
geslaagde kampweekend definitief 
ten einde. 
 
Mannen, bedankt! 
Namens de selectie willen we Bram 
en Randy heel erg bedanken voor de 
begeleiding afgelopen weekend. 
Bram natuurlijk ook voor alle 
gereden kilometers en 
noodgedwongen afgeslagen biertjes 



 

en Randy voor de MasterChef-
waardige BBQ en Haagse humor. 
 
Ook nog een speciale shout-out naar 
Technation en het bestuur van VV 
Woubrugge. Zonder hun financiële 
bijdrage had dit onvergetelijke 
kampweekend waarschijnlijk niet 
door kunnen gaan.  
Heeft het geholpen? 
Grote vraag natuurlijk: heeft het 
trainingskamp geholpen? En wat te 
denken van de pittige 
conditietrainingen op het strand. 
Oftewel: is er al een beetje 
gewonnen. In de beker was het 
resultaat wisselvallig, al had dat ook 
te maken met de samenstelling die 
nog niet vast was.  
 
Tegen WDS en Aarlanderveen werd 
verloren, terwijl SIVEO in eigen huis 
met 3-0 werd verslagen. Vooral met 
dat laatste resultaat in het 
achterhoofd, plus een 3-2 
oefenoverwinning op VV Alphen, ging 
Woubrugge met veel vertrouwen van 
start in de competitie. Meerburg was 
de eerste tegenstander.  
 

Het zou een echte vechtwedstrijd 
worden. Voetballend ging het bij 
beide ploegen niet altijd even 
vlekkeloos, dus moesten de mouwen 
worden opgestroopt en worden 
geknokt voor elke grasspriet. 
Woubrugge bleek hier de sterkere in. 
 
Uit een van de spaarzame 
vlotlopende aanvallen scoorde 
Woubrugge al snel de eerste goal. Na 
een snelle tegenstoot kon Thomas 
Osthoff uithalen vanaf de rand van de 
zestien. De middenvelder zag zijn 
poging hard tegen de touwen vliegen. 
 
Het bleek eigenlijk een van de 
spaarzame kansjes de eerste helft. 
Beide ploegen kregen hier en daar 
wel wat mogelijkheden, maar het was 
wachten tot het begin van de tweede 
helft voor er weer wat te juichen viel 
op het zonnige Sportpark Bateweg 
Noord. Bob van de Geijn werd goed 
weggestoken door Shijie Hu en 
frommelde de bal achter de keeper 
van Meerburg. 
 
Door deze 2-0 had de uitploeg 
eigenlijk weinig keus meer. Ze 

moesten iets opportunistischer gaan 
spelen in jacht op de 
aansluitingstreffer. Hierdoor gaven 
ze achterin ruimte weg. Na een uur 
spelen maakte Hu nu op aangeven 
van Bob van de Geijn de 3-0. 
 
Hoewel Meerburg bleef aandrukken, 
hield de Woubrugse defensie stand. 
Keeper Michael Kneulman moest 
alleen capituleren op een fraai 
afstandsschot in de 78e minuut: 3-1. 
Verder dan dit kwamen de bezoekers 
niet. 
 
Zo is Woubrugge na een speelronde 
van de hatelijke (op alfabet 
gebaseerde) laatste plaats af. Op 
doelsaldo staat de ploeg van trainer 
Barry Buntsma nu tweede, achter 
Hazerswoudse Boys. Een goede start 
dus, wat smaakt naar meer. In de 
volgende Score leest u meer over de 
avonturen van de Nolinayboys, maar 
iedereen is altijd welkom om alle 
wedstrijden te komen kijken. Samen 
met alle mogelijke support zou dit 
zomaar eens een heel mooi seizoen 
kunnen worden voor Woubrugge 1!  

 

 
 
 





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) 
 



 

 
 

Nieuwe stuurman aan het roer 
van de Technationboys: Frank 

van Loon 
Mick Evers 

Frank arriveerde net thuis, en had eerst even een minuutje nodig om de blaffende hond tot rust te 

manen. De vader van twee kinderen en een hond woont samen met zijn vriendin en de eerder 
genoemde hond. Hij werkt in Gouda. 
 
In het verre verleden was Frank nog 
actief als voetballer, voor VV 
Moordrecht. Op zijn 17e wist hij al 
het eerste van Moordrecht te halen, 
waar hij speelde tot zijn 24e. Naast 
veldvoetbal deed Frank ook aan 
zaalvoetbal. In de zaal scheurde hij 
zijn enkelbanden, wat een einde 
maakte aan zowel zijn zaal- als 
veldcarrière. Desalniettemin was dat 
niet het einde van de voetbalcarrière 
van Frank. Er bleek een ware 
hoofdtrainer in hem te schuilen. 
 
Toen zijn zoon ging voetballen, ging 
Frank met hem mee. Ze schreven 
hem in bij SV Donk en Frank ging 
daar zelf ook coachen. Na 10 jaar de 
jeugd gecoacht te hebben schoof 
Frank door naar het 2e elftal van 
Donk. Hoewel hij eerst als assistent 
begon, kon hij het stokje van de 
coach na een halfjaar overnemen. 
Ruim tweeënhalf jaar en een 
verhuizing naar Uithoorn later is hij 
gestopt bij SV Donk. Een aantal jaar 
eerder had Frank al Barry Buntsma 
leren kennen, via de trainerscursus. 
Diezelfde Barry Buntsma vroeg Frank 
deze zomer of hij weer een tweede 
elftal op zich wilde nemen. De rest is 
duidelijk geschiedenis. 
 
Zijn eerste indrukken van VV 
Woubrugge zijn zeer positief. Net 
zoals SV Donk is VVW een echte 
familieclub. Bij de gezellige mensen 
voelt Frank zich nu al thuis. Ook de 

spelersgroep valt in 
goede aarde. Naast 
dat de sfeer erg goed 
is, ziet Frank ook veel 
potentie in de groep. 
Na wat doorvragen 
bekent hij dat hij zo 
hoog mogelijk wil 
eindigen met het 
tweede elftal. Hij 
hecht weinig waarde 
aan de kwaliteit van 
de tegenstanders, hij 
wil vooral leuk 
aanvallend spel op de 
mat leggen. 
 
Daarbij volgt hij 
vooral de spelopvatting van Barry. 
Volgens Frank is het tweede elftal 
namelijk vooral een verlengstuk van 
het eerste en daarom is het van 
belang dat het tweede zoveel 
mogelijk als het eerste speelt. 
Toevallig liggen de spelopvattingen 
van Barry en Frank ook niet zo veel 
uit elkaar. Het grootste verschil is dat 
Frank liever op het middenveld de 
punt naar achteren heeft, in plaats 
van naar voren. 
 
VV Woubrugge 2-ARC 9: 6-2 
Het spektakel dat Frank zijn 
spelopvatting belooft werd in de 
eerste competitiewedstrijd direct op 
de mat gelegd. Etiënne de Boer, 
overgenomen van FC Woubie na een 
tumultueuze transfersoap, zag zijn 

schot gekeerd worden door de 
keeper. De keeper tikte de bal tegen 
de lat, maar kopte uit de rebound de 
bal zelf ook het doel in. Een 
razendsnelle 1-0 voorsprong voor de 
Technationboys. Twee goals van 
Leon Hogenboom en een tussentijdse 
tegentreffer wisten de ruststand te 
bepalen op 3-1. 
 
In de tweede helft wisten Bas Gorter, 
Milad Mansour en Mick Evers elk nog 
een goal te maken. Ook deed ARC nog 
iets terug. De eindstand werd 
bepaald 6-2. Een ijzersterk begin aan 
de competitie door VVW 2. Of ze dit 
voort kunnen zetten leest u uiteraard 
in de volgende editie. 

 



 

 

Op pad met 

de dames 

van VV 

Woubrugge 
            Tara van Raavens 
Zoals iedereen weet nemen de dames van Woubrugge het voetballen erg serieus. Een 

teamweekend vol teambuilding, keiharde trainingen en het verkrijgen van tactische inzichten kon 

dan ook dit jaar niet uitblijven. 
Op vrijdag 20 september werd er om 

13.00 uur verzameld bij de 

parkeerplaats van VVW waar 16 

meiden bepakt en bezakt klaar 

stonden om het avontuur met elkaar 

aan te gaan. De laatste 4 dames 

konden helaas geen vrij krijgen en 

kamen later. Met 5 auto’s vertrokken 

de dames richting de Katjeskelder 

waar 3 huisjes voor hen klaar 

stonden. Een ouderwetste verdeling 

van ‘t Zuiphuis, ‘t Theehuis en de 

Vedettes was al snel gemaakt. Nadat 

iedereen een slaappartner had 

bemachtigd werden de eerste tassen 

uitgepakt. De dames werden verder 

verdeeld in 2 teams; “De Maskers” 

V.S. “De Feestbrillen”. Nadat de teams 

bekend waren gemaakt begonnen de 

vedettes aan een strategisch spelletje 

‘Mens erger je niet’ voor gevorderden 

waar de verschillende smaken 

shotjes rijkelijk vloeide. Het blijft 

toch altijd weer een raadsel waarom 

altijd dezelfde meiden van het bord 

worden gegooid en andere eigenlijk 

probleemloos lijken te winnen.  

Nadat de vedettes zich hadden 

verplaatst naar ’t zuiphuis was er 

sprake van enige teleurstelling, er 

werd namelijk niet gezopen.  Wat 

doen vrouwen over het algemeen die 

teleurgesteld zijn? Inderdaad richting 

snackbar en een flinke bestelling 

patat en snacks ophalen. Inmiddels 

waren de laatste 4 dames ook op 

locatie aangekomen en was de groep 

eindelijk compleet. Na het eten 

maakte iedereen zich klaar voor een 

ouderwets spelletje “Ranking the 

Stars of VVWoubrugge”. Want wie is 

nou de grootste verleidster en wie is 

er de ideale schoondochter? Hoewel 

menig lezer zelf een aardige 

inschatting kan maken, geven wij 

verdere resultaten niet vrij. Maar wat 

wij wel kunnen vertellen is dat onze 

jongste aanwinst Danielle als 

winnaar uit de bus is gekomen. 

Gemiddeld deed het team van “De 

Maskers” het toch beter dan het team 

van “De Feestbrillen”, tussenstand na 

1 avond; 1-0 voor “De Maskers”.  

De taxi was gereserveerd en daar 

waar de meeste dames richting 

make-up tafel gingen waren de echte 

All Stars het balgevoel aan het 

verfijnen met een potje Beerpong. 

Rond half 12 brachten 3 taxi’s ons 

richting Breda waar het team 

herenigd werd met een oude 

bekende; Renske. In Breda werd er 

getraind op conditie en 

uithoudingsvermogen en 

gehydrateerd blijven is dan ook erg 

belangrijk.  Er werd die avond flink 

gescoord en na het uitwisselen van 

telefoonnummers met de lokale 

bevolking (om eventuele 

oefenwedstrijden te organiseren 

natuurlijk) was het tijd om richting 

huis te gaan want zaterdag moest 

iedereen weer topfit aan de volgende 

activiteit verschijnen.  

Zaterdag ochtend verliep voor de één 

iets makkelijker dan voor de ander, 

waar de meeste toch redelijk op tijd 

aan het ontbijt zaten waren sommige 

hun bed niet uit te branden. Na een 



 

ontbijtje en het doen van 

boodschappen werd er afscheid 

genomen van Cindy en Karin die aan 

1 nacht teamweekend wel genoeg 

hadden. Om half 2 werd er verzameld 

voor de volgende activiteit, we 

kunnen wel zeggen dat deze activiteit 

het best bewaarde geheim is 

gebleven. Wij houden jullie niet 

langer in spanning, het onderdeel 

techniek stond op het programma ja 

ja, VOETGOLF!  Na een stukje rijden 

door het prachtige Nederlandse 

landschap (weiland, landweggetjes 

en boerenlucht) kwamen de meeste 

aan bij de juiste locatie en voelde zich 

direct thuis tussen de koeien. Bij 

anderen duurde het iets langer, die 

hadden een verkeerde afslag 

genomen en stonden midden in een 

maisveld, wederom geven wij geen 

namen vrij.  

Boer Harmsen heeft ons vervolgens 

in 3 teams verdeeld waarna het 

Voetgolf kon beginnen. Met flink wat 

brandnetels, slootjes springen, 

gescheld en geklaag heeft iedereen 

alle 15 holes afgelegd en kwam 

Brenda als winnaar uit de bus. 

Hoewel Brenda in Team “Feestbril” 

zat was het wederom team “Masker” 

die er met de overwinning vandoor 

ging. Tussenstand; 2-0 voor team 

“Masker”.  

Na anderhalf uur zwoegen tussen de 

weilanden in de brandende zon was 

een koele lafenis en een warme 

versnapering dan ook meer dan 

welkom. Met andere woorden, op 

naar die fastfoodketen met een grote 

gele M. Daarna zijn een aantal het 

zwembad ingedoken, sommige het 

bed in en weer andere hebben 

heerlijk gekletst met een wijntje. 

Rond een uur of 8 werd er gegeten en 

ontstond het plan om het spel 

Jachtseizoen te gaan doen. Voor de 

kijkers thuis; team Feestbril moest 

zich gaan verstoppen en uit handen 

blijven van team Masker. Iedere 5 

minuten kreeg team Masker de GPS 

locatie van team Feestbril door en de 

jacht werd geopend. Het was team 

Feestbril bijna gelukt maar na 

ongeveer 46 minuten werden zij toch 

gegrepen door team Masker. 

Eindstand: 3-0 voor team “Masker”.  

Waar de vedettes stuk zaten van 

“Jachtseizoen” wilden 4 jonge 

bruisende dames (Tess, Maud, Marijn 

en Eva) die in de bloei van hun leven 

zijn, nog wel op (mannen)jacht in 

Breda. Met 4 vrouwen sterk 

vertrokken zij in de taxi richting het 

centrum van Breda, niet wetende wat 

er thuis op hen stond te wachten. De 

overgebleven teamleden bleven 

achter vol met snode plannen. Want 

’t Zuiphuis werd letterlijk op z’n kop 

gezet, bedden in de woonkamer 

geplaatst en met een potje wc papier 

tennis was het feest compleet. De 4 

andere bewoners van ’t zuiphuis 

zagen de bui al hangen, hebben hun 

spullen gepakt en zijn richting de 

andere huisjes gegaan om daar te 

schuilen voor het onheil dat zou 

volgen.  

Na een nacht heerlijk slapen werd 

Tara nietsvermoedend wakker en 

ging richting WC, niet wetende wat 

zij daar aan zou treffen. Waar de 

achtergebleven dames dachten veilig 

te zijn (want hoe konden de 4 jonge 

meiden nou wraak nemen in de 

laatste nacht?) bleek niets minder 

waar te zijn. Omdat de meeste dames 

van het gebonk en geschreeuw van 

de 4 stappers niet wakker werden 

bedachten de stappers een ander 

plan. En onder het toeziend oog van 

de verbaasde overburen hadden zij 

nog de kracht om al het 

tuinmeubilair strategisch op te 

stapelen bij de voordeur en de 

schuifdeur van de Vedettes waardoor 

Tara zich een ongeluk schrok.  

Zo sportief als zij zijn hebben de 

vedettes het tuinmeubilair weer 

netjes terug gezet en de 4 stappers 

van hun bed gelicht; tijd om voor de 

laatste keer te ontbijten met z’n allen. 

Na het ontbijt werden de laatste 

resten WC papier opgeruimd, het 

glaswerk weggebracht en alle huisjes 

weer aan kant gemaakt. Tot slot was 

daar de prijsuitreiking, team 

“Maskers” had met overmacht 

gewonnen en kregen dan ook hun 

welverdiende medaille in ontvangst. 

Daarna vertrokken de eerste auto’s 

weer richting het oh zo mooie 

Woubrugge waarmee dit 

onvergetelijke teamweekend ook 

weer ten einde kwam.  

Voor een aantal van het team was dit 

de eerste keer dat zij mee gingen op 

het beruchte teamweekend. Carla, 

Danielle, Eline, Marieke, Marijn, 

Maud, Melissa, Sophie en Tess 

welkom in ons team en super 

bedankt voor jullie gezelligheid het 

afgelopen weekend! 

 

 

 

 
 





 

Activiteitenkalender 
2019/2020 

Check hieronder welke data u vrij moet houden! 
 

Activiteit Datum 

Bestuursvergadering 8-okt-19 

Bestuursvergadering 14-okt-19 

Woodbridge live 2-nov-19 

Bestuursvergadering 11-nov-19 

ALV 26-nov-19 

Sinterklaas Ukken en Jeugd onder 9  27-nov-19 

Deadline kopij Score 2 29-nov-19 

Bad Santa's Party 7-dec-19 

Bestuursvergadering 9-dec-19 

Jeugd Boutmiddag 21-dec-19 

Volwassen Boutavond 21-dec-19 

Oliebollentoernooi 28-dec-19 

Nieuwjaarsreceptie  4-jan-20 

Bestuursvergadering 13-jan-20 

Deadline kopij Score 3 31-jan-20 

Après-ski feest 8-feb-20 

Bestuursvergadering 10-feb-20 

Bestuursvergadering 9-mrt-20 

Woodbridge live 14-mrt-20 

Deadline kopij Score 4 27-mrt-20 

Bestuursvergadering 14-apr-20 

ZONdig Spektakel 9-mei-20 

Bestuursvergadering 11-mei-20 

Deadline kopij Score 5 29-mei-20 

Voetbalgala  29-mei-20 

F-side toernooi 1-jun-20 

Ouder-kind training 3-jun-20 

Bestuursvergadering 8-jun-20 

ALV 23-jun-20 

Vrijwilligersavond 26-jun-20 

VVW Schoonmaakdag 27-jun-20 

Uitje pupillen onder 9, 10 en 11 27-jun-20 

Kampweekend JO13 en JO15 3-jul-20 

 

 
 



 

Oud papier overzicht t/m 
Augustus 2019 

            Klaas Grandia 
Het lijkt erop dat er in de vakanties tijd is geweest om achterstallig leeswerk door te nemen. Op 

de helft van 2019 was er nog een behoorlijke achterstand met het aantal kilo’s vergeleken met 
2018. In de maanden tot augustus is dit verschil bijna geheel weggewerkt. Prachtig, voor de club is 
dit erg belangrijk. Tot nu toe is er in totaal 177.710 kilo verwerkt dit jaar.  
 
De dagploeg die het in de containers stapelt elke dag, heeft 80.060 kilo verwerkt. De zaterdagploeg die in de 
buitenwijken rijden en de tuinders heeft 45.670 kilo opgeraapt. De zaterdagploeg die het centrum en alle straatjes 
doorlopen heeft 51.980 kilo opgeraapt.  
 
Super bedankt allemaal. 

 

Kampweekend 2020 
           Karen Smit 

 

Je leest het goed, we zijn net weer begonnen met voetballen en we hebben het al over het einde van het 

seizoen! Toch even wat belangrijke informatie voor de deelnemers op een rijtje. Je wilt het 

kampweekend natuurlijk niet aan je neus voorbij laten gaan! 
 

Het kampweekend zal plaatsvinden van vrijdag 3 t/m zondag 5 juli. Waar het is horen jullie bij de inschrijving. We sturen jullie 

in ieder geval het bos in. Er is op die locatie namelijk nog nooit een voetbalkamp van vv Woubrugge geweest. 

 

Alle speelsters en spelers van de JO13 en JO15 teams, de MO13-1 en de MO17-1 zullen via hun leiders nadere informatie 

ontvangen over het kampweekend. Begin 2020 kunnen de deelnemers zich gaan inschrijven met behulp van het 

kampweekendinschrijformulier op de vv Woubrugge website. 

 
 
 

 





 

Onpersoonlijk 
             Maud Hoving 

 
 
  
Naam: Maud Hoving   
Functie bij de VVW: Speelster bij de dames 
Geboren: 26 augustus 2001 in Woubrugge 
Woonplaats: Woubrugge 
Broers/ Zussen: De enige echte Marek Hoving 
Beste vriendin: Marijntje 
Relatie: Single 
Kinderen: Laten we daar nog even mee 
wachten… 
Werk: Serveerster bij restaurant Kom Eten in 
Hoogmade 
Opleiding: Integrale Veiligheidskunde 
Hobby’s: Voetballen en uitgaan 
Favoriete Auto: Mini Cooper 
Muziek: GoldLink, Frank Ocean 
Hekel aan: Langzaam lopende mensen 
Film: I Am Legend 
Drank: Een lekker wijntje gaat er vaak wel in 
Eten: Bloemkoolschotel…. 
Vakantie: Naar Slowakije of Spanje 
Ambities: Mijn propedeuse halen 
Beste eigenschap: Sociaal  
Slechtste eigenschap: Slordig 
Typisch Woubrugge: Mogguh 
Hoogtepunt: Teamweekend dames 2019 
Wat vind je van VVW  1: Op naar promotie 
Wat vind je van Dames voetbal: Het leukste en 
gezelligste  

Wie vind je de beste trainer VVW: Hein/Paul 
Verbetering VVW: Meer FEESTUH 
Beste voetball(st)er VVW: Onze aanvoerster 
Suzanne Michels 
Onderschatte voetball(st)er VVW: Danielle 
Lekx 
Favoriete club: Doe ik niet aan 
Beste voetballer Nederland: Virgil van Dijk 
Beste voetballer Buitenland: Lionel Messi 
Beste voetballer aller tijden: Diego Maradona  
Bondscoach: Koeman 
Beste trainer: Mourinho 
Oranje: De kleur van mijn haar 
Opstelling oranje: Beter dan eerst 
Kunstgras: Het lekkerste veld om op te 
voetballen 
Hans Boer: Heeft mooi uitzicht op veld 3 
Jan v.d. Salm: Top scheids 
Hein visser: Bedankt namens het hele 
vrouwenteam 
Erna v.d Meer: Altijd aanwezig 
Senioren commissie: Werken hard 
F-side: Mooie feesten! 
Score: Lache!   
Heb je nog een tip voor de VVW: Lekker 
nuchter blijven

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              



 

Verplicht 
vrijwilligerswerk? 

 

Verplichten? Dat doen we liever niet, maar zonder jouw hulp redden we het niet! 

Veel tijd hoeft het niet te kosten: als je één keer per acht weken twee tot vier uur kunt 
helpen, meld je dan aan! v.v. Woubrugge is een vereniging waarin gemiddeld ongeveer 200 
vrijwilligers zich actief inzetten om het voetbal en alle overige verenigingsactiviteiten mogelijk te 
maken. We merken dat het moeilijk is om voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden, waardoor 
huidige vrijwilligers overbelast raken. Op dit moment zijn we voor onderstaande functies nog op 
zoek naar meerdere vrijwilligers:          

            Ingrid Bakker 

 
 
 
 
Barmedewerker  
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur, van 12.00 - 15.45 uur of van 15.30 - 19.30 uur. 
8 vacatures ochtend, 10 vacatures middag en 4 vacatures avond 
 
Samen met een andere barmedewerker sta je achter de bar en voorzie je klanten van drankjes en andere 
versnaperingen. Voor de ochtenddienst ben je minimaal 16 jaar, voor de middag- en avonddienst moet je 18 jaar zijn. Je 
wordt in principe één keer per zes of acht weken ingedeeld voor één dagdeel, maar meer of minder inzet is altijd 
bespreekbaar.  
Aanmelden bij: Erna van der Meer / 06 – 52 06 81 24 / ernavandermeer@t-mobilethuis.nl  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Keukenmedewerker  
Zaterdag van 11.00 – 14.30 of van 14.30 – 18.00 
4 vacatures ochtend/middag en 2 vacatures middag 
 
Je bent in de keuken bezig met het maken van broodjes, tosti’s en het bakken van snacks en friet. Het is handig als je 
stressbestendig bent, want op sommige momenten kan het flink druk zijn! Je wordt in principe één keer per zes of acht 
weken ingedeeld voor één dagdeel, maar meer of minder inzet is altijd bespreekbaar. De minimum leeftijd is 16 jaar. 
Aanmelden bij: Erna van der Meer / 06 – 52 06 81 24 / ernavandermeer@t-mobilethuis.nl  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Velddienstmedewerker:  
Zaterdagochtend van 7.30 – 10.00 of van 10.00 uur tot 12.00 uur   
8 vacatures 
 
Als velddienstmedewerker zorg je ervoor dat er op zaterdag gevoetbald kan worden; je opent de kleedkamers en 
checkt of de cornervlaggen er staan, de grote doelen uitgeklapt zijn en de kleine doeltjes na de pupillenwedstrijden 
opgeruimd worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de teams en scheidsrechters: je ontvangt ze hartelijk en 
maakt ze wegwijs op ons terrein. Na afloop van wedstrijden geef je eindstanden door via de wedstrijdzaken-app. Je 
wordt één keer per zes of acht weken ingedeeld voor twee uur, vroeg of laat in de ochtend, of meer als je dat wilt, 
natuurlijk. 
Aanmelden bij: Karen Smit / 06 – 40 16 82 28 / wedstrijdcoord@vvwoubrugge.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Scheidsrechter jeugdwedstrijden 
meerdere vacatures 
 
Ben jij dé voetballiefhebber (jong of oud) die het leuk vinden om op zaterdagochtenden de wedstrijden goed te laten? 
Meld je dan aan als scheidsrechter of als spelbegeleider. Ervaring is niet noodzakelijk: je wordt opgeleid en begeleid 
door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen houden we, indien van toepassing, rekening met je eigen wedstrijd. Je 
kunt zelf aangeven hoe vaak je een wedstijd wilt fluiten.  
Aanmelden bij: Jan Kranenburg / 06 – 12 17 12 13 / jan.kranenburg@hotmail.com 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kampleider 
1 vacature 
 
Dit seizoen gaan we het weekend van 3 tot 5 juli 2020 met de jeugd O13 en O15 op kamp. In je rol als kampleider bereid 
je samen met de kamporganisator en kampbegeleiders het kampweekend voor. Er is een draaiboek voor het 
kampweekend aanwezig en ook de locatie is al geregeld. We zoeken iemand die in voorbereiding op en tijdens het 
kampweekend de algemene leiding neemt.  
Aanmelden bij: Karen Smit / 06 – 40 16 82 28 / wedstrijdcoord@vvwoubrugge.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lid Jeugdcommissie 
2 vacatures 
 
In de jeugdcommissie vindt de organisatie van het jeugdvoetbal plaats. Hier komt veel bij kijken. Op dit moment 
kunnen we hulp gebruiken in de administratie van de leden in de juiste teams, instructie van jeugdleiders/-trainers 
over bijv. evenementen, coördinatie van de velddienst, uitnodigen pupillen van de week, organiseren van uit- en 
thuistoernooien. Zie je kans hieraan bij te dragen? We zien je graag! 

Aanmelden bij: Gaby Hulst / 06 – 46 47 48 28 / gaby.hulst@ilent.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verzorger selectie 
1 vacature 
 
Voor de begeleiding van het eerste elftal bij de wedstrijden op zaterdag is Voetbalvereniging Woubrugge op zoek naar 
een Verzorger die de spelers tijdens de wedstrijden verzorgt en kan tapen en masseren. De verzorger die we zoeken 
heeft affiniteit met voetbal, is flexibel en enthousiast en vindt het leuk om nauw bij de selectie van v.v. Woubrugge 
betrokken te zijn.  
Aanmelden bij: Fred van der Meer / 06 - 27 05 72  52 / fred@floritec.eu 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gastheer/-vrouw 
Zaterdagmiddag van 12.00 – 15.00 of van 15.00 uur tot 18.00 uur   
 
Als gastheer ontvang je in de bestuurskamer de verenigingen die op bezoek komen en de scheidsrechters die de 
wedstrijden leiden. Je maakt ze wegwijs in onze vereniging en biedt de scheidsrechter in de rust en na de wedstrijd een 
drankje aan. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je per seizoen gastheer wilt zijn. 

Aanmelden bij: Frank Dreef / 06 – 2039 53 56 / f.dreef@ziggo.nl 
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De Bol 
De Bol 

Seizoen 2019-2020 staat voor de deur! Wat gaat het dit jaar worden voor onze senioren? Kan de 

platte kar uit de schuur, is het tijd voor promotie, of gaat er gespeeld worden om de poedelprijzen? 
De Bol vertelt het je! 
 
VVW 1 
Na een vorig seizoen dat helaas 
net te lang bleek om nacompetitie 
te halen, gaat ons vlaggenschip 
opnieuw proberen de weg naar 
boven te vinden. Met een nieuwe 
trainer zou het dit jaar moeten 
gaan gebeuren. Er zijn enkele 
nieuwe spelers bij, hoewel de 
selectie grotendeels gelijk bleef. 
De competitie is weer lekker in 
de buurt met meerdere clubs die 
vorig jaar nog op zondag 
speelden, zoals Bernardus, SJZ en 
onze buur MMO. Wat heerlijk dat 
deze derby nu 2x in de competitie 
kan worden uitgevochten! Ook zal er 
4x naar Leiden worden afgereisd. Het 
eerste beeld is dat deze 4e klasse A 
zwakker is dan vorig jaar, maar dat 
moet natuurlijk blijken. De oefen- en 
bekerresultaten waren niet om over 
naar huis te schrijven. De Bol 
voorziet een plek in de subtop, 
waarbij een (vervangende) periode 
moeilijk wordt, maar niet onmogelijk 
lijkt. Helaas geen promotie. 
Eindstand: 4e 
 
VVW 2 
Het 2e is weer ingedeeld in de 
Reserve 5e klasse. Als de Bol het goed 
heeft (er zit toevallig net een kleine 
waas in de Bol), dan zijn ook hier de 
spelers voor een groot deel gelijk 
gebleven. Het ligt dus voor de hand 
om het niveau vergelijkbaar met 
vorig(e) seizoen(en) in te schatten. 
Maar met de ambitie om het 2e 
dichter bij het 1e te laten komen, zal 
het niveau omhoog moeten gaan. Het 
lastige is, dat dit al 75 jaar de ambitie 
is, en het niet vaak zo ver is gekomen. 
Lukt het wel dan zou een hoge 
klassering mogelijk moeten zijn, 
maar de Bol voorziet dat niet. Paar 
keer winnen, paar keer verliezen, dan 
kom je weer op een plaats in de 
middenmoot uit. Eindstand: 7e 
 
VVW 3  

De kampioen (!) van vorig seizoen in 
de Reserve 6e klasse gaat het dit jaar 
een treetje hoger proberen in de 
Reserve 5e klasse. Met aanvallend 
enkele versterkingen, en de gebleven 
routine in de andere linies ziet het er 
weer goed uit. De uitdaging is om het 
spul bij elkaar te houden in the-year-
after. De resultaten in de beker 
waren hoopgevend, en de Bol heeft 
er dan ook vertrouwen in. Dit jaar 
wordt het 3e net geen kampioen, 
maar een prima seizoen wordt als 
runner-up afgesloten. Eindstand: 2e 
 
VVW 4 
Een heus trainingskamp in de vorm 
van een team-BBQ heeft het 4e er al 
op zitten. Niet dat dat heel veel zal 
veranderen aan het voetballen, maar 
het is altijd goed voor de sfeer. Veel 
nieuwe namen zul je bij dit team niet 
tegenkomen, en een ander 
voetbalniveau ook niet. De 
gemiddelde leeftijd drijft wel 
langzaam weg van de jeugdige jaren, 
maar dit team kan nog jaren vooruit. 
Gewoon in de Reserve 8e klasse een 
beetje winnen en verliezen, een 
makkie voor de Bol! Eindstand: 8e 
 
VVW 5 
De jeugd heeft de toekomst, dat geldt 
zeker voor ons 5e elftal. Maar na een 
jaartje aardig meedraaien in de 
middenmoot van de Reserve 8e 
klasse vindt de Bol dat het dit jaar 
beter moet, en kan! Veel zal afhangen 

van de motivatie van de 
dag, en de resultaten de 
avond ervoor, dan moet 
er vaker gewonnen 
kunnen worden. Een 
echte topklassering 
levert het niet op, maar 
de subtop moet toch 
mogelijk zijn voor de 
Woubies. Eindstand: 4e 
 
 
 

Veteranen 1 
Na een matig vorig seizoen in de 2e 
Veteranenklasse moet het dit jaar 
beter met ons 1e veteranenteam! 
Hoewel de ziekenboeg uitpuilde, en 
het soms schrapen was met spelers, 
was ook het niveau niet best. Een 
beetje trainen zou voor deze heren 
geen kwaad kunnen. Of dat gaat 
lukken hangt mede af van oppassen, 
boodschappen doen, weekendjes 
weg, en andere niet-voetbal 
gerelateerde zaken. De Bol voorziet 
wederom een seizoen dat ergens in 
de middenmoot zal eindigen. 
Eindstand: 6e 
 
Veteranen 2 
Wat er vorig seizoen voor de 
winterstop met ons 2e 
veteranenteam gebeurde, zal 
menigeen zich nog goed kunnen 
herinneren. In een serie van 7 
wedstrijden werden door het 
‘verjongde’ elftal maar liefst 14 
punten gehaald! Het werden er na 
een lange competitie uiteindelijk 
zelfs 24! De bijbehorende 1-na-
laatste plaats voelde toch wat karig. 
De reis omhoog zet zich echter voort, 
en de Bol voorziet daarom een plaats 
tegen de middenmoot aan. In de 3e 
Veteranenklasse zitten dezelfde 
tegenstanders als vorig seizoen, dus 
het moet kunnen! Eindstand: 10e 
 
Dames 1 



 

De Bol weet het, formeel gezien is het 
Vrouwen 1, maar Dames 1 klinkt en 
loopt gewoon beter! En dat het nog 
wat beter gaat lopen, hoopt de Bol 
ook voor onze dames. De jonge groep 
is een jaartje wijzer, en heeft wat 
meer ervaring. Benieuwd ook wat de 
vernieuwde technische staf gaat 
brengen. Het zou daarnaast mooi zijn 
als er nog meer meisjes gaan 
voetballen, zodat iedere 
leeftijdsgroep een team heeft, en die 
voetbalpiramide zorgt voor meer 

doorstroming. In dezelfde 4e 
Vrouwenklasse wordt het opnieuw 
een plek in de middenmoot. 
Eindstand: 6e 
 
Overige zaken 
- De nieuwe voorzitter is een 39-
jarige vrouw! 
- Het lijkt de Brexit-soap wel, de 
nieuwe kleedkamers moeten er toch 
komen! 
- Grote paniek, de kiloprijs van oud 
papier daalt naar het nulpunt! 

- Iedere maand weer een heerlijk 
feestje, maar de F-side valt aan het 
eind van het seizoen uit elkaar! 
- VVW gaat fuseren met MMO! 
- Alle velden gaan 4 weken op slot 
vanwege externe factoren! 
- VE1 wint de 3e helft, de Dames 
worden verrassend 2e, net vóór 
VVW5, VVW3 degradeert 
 
Voorspelbare groeten, 
 
De Bol 

 

 

FC Woubie begint 
rommelig aan het nieuwe 

seizoen 
Brian Vesseur 

Het 2e seizoen voor de FC Woubie-spelers is inmiddels afgetrapt. Rommelig, zo kunnen we 

concluderen. Na een lekker debuutseizoen nam het 5e van Woubrugge afscheid van Daan Kliffen en 
Etienne de Boer. De technische staf van FC Woubie ging dus op zoek naar anders spelers die – om het 
op z’n Mees’ te zeggen – konden prikken. 

In de eerste wedstrijd ging dat fout. 
FC Woubie begon het seizoen – na 
zeker 4 trainingen – met een 2-0 
nederlaag tegen RCL. De ploeg uit 
Leiderdorp was vorig seizoen 
kampioen geworden in een 8e klasse, 
maar zij besloten om ook dit seizoen 
in die klasse actief te blijven. De 
eerste wedstrijd met zulke cijfers 
verliezen van een kampioen? Prima, 
was het oordeel. 

Een week later liet FC Woubie zien 
dat er kon worden gescoord. Op 
bezoek bij WVC werd het 3-5! De 
thuisploeg uit Roelofarendsveen 
kwam met 2-0 voor, waardoor er een 
grote lach op hun gezicht verscheen. 
“Die verdediging kan er niks van!”, 
riep de aanvoerder van WVC. Dat hoef 
je geen 2 keer tegen FC Woubie te 
zeggen… 

Na de rust – toen de score al 2-1 was – 
barstte het los. Bas Borst kreeg het 
volledig op zijn heupen en scoorde 
tweemaal. Jens Bogaard trof ook doel, 
maar met een gelukje. De bal kwam 
zonder dat-ie het wist tegen zijn 
hoofd. Het 5e doelpunt komt van een 
verrassende naam: Jeroen Jouvenaar. 

De rechtsbuiten van FC Woubie 
scoorde zijn eerste treffer in dienst 
van het team. Dat niet alleen: het was 
zijn eerste doelpunt in de 5 jaar dat 
hij bij de senioren zit. Mocht u de heer 
Jouvenaar nou tegenkomen in de 
kantine, feliciteer hem dan met deze 
fantastische prestatie! 

Ook de laatste bekerwedstrijd werd 
gewonnen. Alphia werd op het 
hoofdveld met 3-0 verslagen. 
Daarmee begon FC Woubie prima aan 

het seizoen, met 2 zeges en 1 
nederlaag. Maar vervolgens stond de 
eerste competitiewedstrijd op het 
programma… 

Tegenstander in die wedstrijd was 
Floreant. Zij hadden in de beker met 
9-1, 7-1 en 7-1 gewonnen. Ook tegen 
FC Woubie bleken ze te sterk. In 
Boskoop werd het 3-1. Een valste 
start dus voor de ploeg uit 
Woubrugge in de competitie. 

Op het moment van schrijven is het 
bij die ene competitiewedstrijd 
gebleven, maar ongetwijfeld zullen er 
meer potjes zijn gespeeld als u de 
Score leest. Check dus even voetbal.nl 
of de website van vv Woubrugge, 
want hopelijk staan er momenteel wél 
wat overwinningen achter onze naam. 

  





De Woubrugge-

competitie 
                                                                             Jelle Kliffen 

Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw begin van de Woubrugge-competitie. De 

ranglijst is opgeschoond en iedereen begint weer op nul. Elk team maakt weer een kans 

om de mooiste prijs van het seizoen te pakken. Vorig jaar was deze eer toebedeeld aan 

de mannen van het 3e. Weten deze mannen hun titel te verdedigen, of gaat er toch een 

ander team er vandoor met de titel? 

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. Vorig jaar zijn de zaalteams buiten beschouwing gelaten in de 

Woubrugge-competitie. Dit jaar zijn ook deze teams opgenomen in de Woubrugge-competitie. 

 

1. Woubrugge 3  6 punten gem. 3  6-1  2 gespeeld 

2. Woubrugge VE2  6 punten gem. 3  6-4  2 gespeeld 

3. Woubrugge 2  3 punten gem. 3  6-2  1 gespeeld 

4. Woubrugge 1  3 punten gem. 3  3-1  1 gespeeld 

5. Woubrugge JO17-1 3 punten gem. 1,5 5-2  2 gespeeld 

6. Woubrugge VE1  3 punten gem. 1,5 9-7  2 gespeeld 

7. Woubrugge 5  3 punten gem. 1,5 3-3  2 gespeeld 

8. Woubrugge VR 1 3 punten gem. 1,5 3-4  2 gespeeld 

9. Woubrugge JO19-1 3 punten gem. 1,5 3-6  2 gespeeld 

10. Woubrugge 3 (zaal) 3 punten gem. 1  16-19  3 gespeeld 

11. Woubrugge 4 (zaal) 3 punten gem. 1  17-22  3 gespeeld 

12. Woubrugge 4  0 punten gem. 0  0-0  0 gespeeld 

13. Woubrugge JO11-1 0 punten gem. 0  0-0  0 gespeeld 

14. Woubrugge JO11-2 0 punten gem. 0  0-0  0 gespeeld 

15. Woubrugge JO11-3 0 punten gem. 0  0-0  0 gespeeld 

16. Woubrugge JO15-2 0 punten gem. 0  1-3  1 gespeeld 

17. Woubrugge JO13-1 0 punten gem. 0  2-6  1 gespeeld 

18. Woubrugge JO13-2 0 punten gem. 0  5-9  2 gespeeld 

19. Woubrugge JO15-1 0 punten gem. 0  2-13  2 gespeeld 

20. Woubrugge 2 (zaal) 0 punten gem. 0  3-18  3 gespeeld 

21. Woubrugge JO17-2 0 punten gem. 0  2-17  2 gespeeld 

22. Woubrugge 1 (zaal) 0 punten gem. 0  14-46  3 gespeeld 

Dit artikel is geschreven op 29 september. Dit betekent dat de uitslagen zijn bijgewerkt t/m 29 september. 

Van de JO10, JO9 en JO8 houdt de KNVB geen stand bij, dus deze teams zijn daarom niet opgenomen in de 

stand. Alleen de uitslagen in de competitie zijn meegenomen in de stand, bekeruitslagen zijn dus buiten 

beschouwing gelaten. 



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

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

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

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

  
 

 
 

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

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

Commissie Zaal   
  

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

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

Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Commissie PR en sponsoring  

Bestuurslid en website   Andre Köster  06-53599975     andrekoster@vvwoubrugge.nl 
Commissiesecretaris Trienke Köster  06-55500904    
Commisielid    Erna van der Meer 
                                          Jasper Swarts    
                                          Gerben Schouten 

06-52068124   sponsor@vvwoubrugge.nl  
 

    
        
Commissie Onderhoud    

    

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

06-20482220    vrolijk@dds.nl  

Bestuurslid en                   Ralph de Graaf  
penningmeester    

 06-10209219  Ralph_de-graaf@hotmail.com 

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

06-10507190    facturen@vvwoubrugge.nl  

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

Adviserend lid                Fred van der Weiden  06-11064807    fredvdweiden@gmail.com  
Algemeen lid                Arjan Dijkshoorn   
                                          Ineke van Rooijen                   
Vertrouwenspersonen    

06-13769056      

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

06-20825899    jose.1953@live.nl  

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

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

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

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  € 131,00  
O15, O13, O11   € 119,00  
O9 en O8 € 100,00  
Ukken   € 72,00 

 

Sponsors jeugdteams  

JO19-1. Dirk Kinkel 

Jachtschilders 

JO17-1. De Keyer Zekerheid 

JO17-2 

MO17-1. Roosemalen Afbouw 

JO15-1. Westmaas Interieur 

JO15-2. Spar Bregman  

MO13-1. WG 

JO13-1. Loek van Vliet 

Keurslagerij 

JO13-2. Dickies  

JO12-2. Dura Vermeer 

MO12-1 HBC 

Boxspring&Matrassen  

JO11-2 Floritec 

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 

 

Help de Score-boys! 

 
Heb je een deja-vu? Nee hoor, we hebben dit berichtje al eerder 

gedeeld deze Score. Dat komt: voor deze editie van de JeugdScore 

hebben we welgeteld 0 inzendingen gekregen.. Doodzonde natuurlijk!   
 

Want als jeugdteam is het erg leuk om een eigen stukje te lezen in ons mooie 

clubblad! Wedstrijdverslagen, teamuitjes, leuke gebeurtenissen op de training.. In 

elk team is er wel iets gebeurd wat meer dan de moeite waard is om in de Score 

te vermelden.  
 

Vind je het als leider of trainer moeilijk om zelf stukjes te schrijven, dan hier een 

kleine tip: laat je spelers de stukjes maken! Wijs elke week één speler aan die een 

leuk wedstrijdverslagje maakt. Dit hoeft echt niet lang te zijn, vijf zinnen kan in 

principe al genoeg zijn.  

 

Zo ontstaat er niet alleen een leuk stukje voor in de Score, maar zijn de spelers 

onderling ook leuk bezig met de afgelopen wedstrijd(en)!  

 

Misschien denk je wel: ik vind dit een hartstikke leuk idee, maar waar moet ik dat 

stukje dan precies kwijt? Misschien is dat wel iets te onduidelijk, dat is dan onze 

schuld. Elke twee weken voor de nieuwe Score-deadline versturen wij een mailtje 

waarin we vragen om kopij.  

 

Wij kunnen jouw mailadres toevoegen aan ons mailbestand, waardoor je op tijd 

weet dat er weer een nieuwe Score aankomt. Mail dus gewoon even naar 

scorevvw@hotmail.com! Dit is ook de plek waar je uiteindelijk je stukjes naartoe 

stuurt.  

 

Je kunt je mailadres ook even sturen naar 0649254981. Voor al je overige vragen, 

opmerkingen, tips, rectificaties en alle andere Score-gerelateerde gedachtes ben je 

ook op dit telefoonnummer aan het juiste adres. 

 

Veel succes de komende weken en hopelijk zit onze mailbak de volgende Score 

(omstreeks eind november) lekker bomvol!  

 

Met sportieve groet, 

 

De Score-redactie 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:scorevvw@hotmail.com


  

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     
Trainer/coach Henny kluivers  06-25498099 

Trainer  Peter Bekkering  06-43708226 
 

JO17-1     
Trainer/Coach Gerben Schouten 06-53248606 

Leider  Jeroen van de Vliet 06-53215643 

 
JO17-2 

Trainer  Kelvin Hoogendoorn 06-57327562 
Leider  Heiko Tinga  06-37199247 

 

MO17-1 
Trainer  Cees Rietveld  06-36453450 

Trainer  Gerben Schouten 06-53248606 
Vlagger  Milko Zuijdendorp 06-21521470 

 
JO15-1     

Trainer/Coach Dennis Boer  06-39134149  

Leider  Andre Köster  06-53599975 
Vlagger  Richard Bek  06-83222925 

 
JO15-2             

Trainer  Harry Gijzen  0172-414980 

Trainer/coach Johan Vitters  06-15001186 
   

JO13-1        
Trainer/Coach Martijn van Luling 06-57880720 

 

JO13-2        
Trainer/Coach Milko Zuijdendorp 06-21521470 
 

MO13-1  

Trainer   Joëlla de Rijk 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 

Leider  Robert Roosemalen 0641817273
      

JO12-1      
Trainer   Jeroen Stronkhorst    

   Tim van der Doef 

Leider  Joost Nieuwenburg 
 

              
 

 

 

 

 
JO11-1 
Trainer/Coach Evert van der Horst 06-51540577 

Trainer  Fred van der Meer 06-27057525  
   Stan de Groot 

   Robbin van der Hulst  
 

JO11-2 
Trainer/Coach Evert van der Horst 06-51540577 

Trainer  Fred van der Meer 06-27057525  
   Stan de Groot 

   Robbin van der Hulst  
JO11-3 

Trainer/Coach Wilco Klootwijk  

 
JO10-1       

Trainer  Edward van Dijk 06-21130142 
Trainer  Corné Brunt  0172-518863 

 

JO10-2  
Trainer  Corné Brunt  0172-518863  

Trainer  Dennis de Blanken 0172-518969 
Trainer  Sander de Graaff 

 
JO9-1 

Trainer  Barry Venker  06-27143217 

Trainer   Richard Bek  06-83222925 
 

JO9-2   
Trainer  Barry Venker  06-27143217 

Trainer   Richard Bek  06-83222925 

 
JO9-3M 

Trainer  Janet Griffioen  
 

JO8-1 
Trainer  Barry Venker  06-27143217 

Trainer   Richard Bek  06-83222925 

 
JO8-2 

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

 

JO7-1 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 

Trainer  Jeroen Jouvenaar 06-37480863 
 

Keeperstrainer JO19-JO17 

Marco Gerrits 
 

Keeperstrainer JO15-JO14-JO13 
Thomas Piket 

 
Keeperstrainer JO12-JO10 

Matthijs van der Doef 

 



 

’t Balletje 
Piet Mourinho 

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. 
 
Het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 is gestart, en dat betekent dat het ook weer tijd is voor een verse ballentest. Aan 
het einde van het vorige seizoen waren er lichte twijfels of deze rubriek moest blijven bestaan, maar na overleg met het 
bestuur van de ballentestcommissie, is besloten om vooral dóór te gaan. Bij sommige voetbalverenigingen leidde een 
positief ballentestresultaat tot ongekende taferelen met lange wachtrijen, speciale bal-eetwedstrijden en hunkerende 
balbunkeraars. Daar waar een lager cijfer werd gescoord, ging de betreffende keuken gelukkig op zoek naar de 
balnodige verbeteringen. Waar wij als ballentestteam nog wél voor willen waarschuwen, is het zeker niet ongevaarlijke 
obalsitas, want zoals het bekende spreekwoord luidt: ‘Beter 1 bal in de hand, dan 10 in de mond!’. 
 
Voor deze eerste test moest uw favoriete ballentestteam weer eens een balleneind rijden! Deze keer niet met de 
lesauto, maar met de degelijke ballide van ongetekende. Een rit óver het fietstunneltje in Ofwegen, door het 
Limesaquaduct, de Ketheltunnel, Beneluxtunnel, Botlektunnel, en óver de Hartelbrug, om na ca. 60 km (!) uiteindelijk in 
Spijkenisse uit te komen. Gelukkig zit de Esso daar om de hoek, dus brandstofproblemen zouden we niet krijgen. 
Wat wel een uitdaging kon worden, was het overbruggen van de laatste kilometer. Er was namelijk ook een 
politietriatlon (echt waar!) aan de gang op het sportpark. Het parkeren zou dus wel eens problemen op kunnen leveren. 
Gelukkig kwamen we daar al na onze laatste donderdagtraining bijtijds achter, en dus werd er besloten om nog een 
kwartiertje eerder te vertrekken: 10.30 uur! En ja hoor, nix geen problemen, vóór de deur geparkeerd, en mooi op tijd 
voor een potje ballen(testen). 
 
Het was weer even wennen, want hoe ging dat ook alweer, dat ballentesten? Gelukkig wist Joost feilloos te vertellen wat 
de aandachtspunten waren, en dus konden we na een kansloze voetbalbietenbak richting de kantine, om ons over te 
geven aan zo’n bruine ‘vriend’. 
 
En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 14 september 2019 
Voetbalclub: sc Botlek uit Spijkenisse, een beetje verwarrend, want Spijkenisse ligt (net) niet in de Botlek. Maar (en dat 
is één van de leuke dingen van deze rubriek) na enig zoekwerk op de clubwebsite blijkt, dat het vroeger vooral 
werknemers van Esso Botlek waren, die lid werden. En na in vroegere jaren samen te zijn geweest met andere 
sportverenigingen, is sc Botlek anno 2019 vooral een voetbalclub. 
Website: www.scbotlek.nl 
Terrein: Sportpark De Brug, en zoals de naam al doet vermoeden, ligt dit sportpark inderdaad naast een brug, namelijk 
de Spijkenisserbrug. Deze brug is onderdeel van de Groene Kruisweg, de oude hoofdweg van Rotterdam naar Brielle 
(voordat later de A15 van Rotterdam naar de Europoort en Maasvlakte werd aangelegd). Het sportpark ligt mooi in het 
groen, en het terrein van sc Botlek ziet er keurig verzorgd uit. Een mooie kantine ligt direct aan het terras naast het 
hoofdveld, en de andere 3 velden liggen er netjes direct omheen. 
Sfeer: Lekkere voetbalsfeer in de nette kantine. Hier wordt duidelijk met enige regelmaat onderhoud en renovatie 
uitgevoerd. 
Weer buiten: GE-NIE-TEN (met hoofdletters)! Het is september en de temperatuur ligt nog ruim boven de 20 graden, 
met een lekker zonnetje en nauwelijks wind. 
 
En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: om te janken! Het broodje bal is zó los op een servetje gelegd, waar is het bakje?! Vorkjes krijgen we ook 
al niet, waardoor we genoodzaakt zijn om plastic koffieroerstaafjes te gebruiken! Boehoeeeee 
Het broodje: gelukkig hier wel een dikke voldoende, want het broodje is heerlijk vers. 
 
Baltechnisch: 
- Grootte: goed 
- Structuur: stevig, middelfijn 
- Geur: geurloos, een slecht voorteken 
- Temperatuur: beetje lauwig 
- Kleur: bleekscheterig 
Smaak: geen! Smakeloos deze bal, deze heeft overduidelijk niet in de jus gelegen, kraak noch smaak! 
De saus: Joost merkt meteen op dat er Remia fritessaus is gebruikt. Wij willen mayonaise, dus dit is wel jammer, maar 
ook weer niet echt schokkend. En het zou iets meer saus mogen zijn. 

http://www.scbotlek.nl/


 

Eindcijfer: 4 
Een smakeloze bal, waarbij het lijkt alsof je op allemaal zemeltjes zit te sabbelen. Aan het einde van de test roepen we 
altijd, wat als eerste in ons opkomt, en dat is deze keer een 5, sowieso een onvoldoende. Maar op de terugreis krijgen 
we in de auto last van oprispingen van die bal, bah! 
Het resulteert uiteindelijk in het laagste cijfer ooit gegeven! 
Joost zegt: balgelijk! 
 
Stand ballentest: 

1 sv Aarlanderveen 2018 9 
2 SVC ’08 2017 8 
3 CVC Reeuwijk 2019 6,5 
4 FC Lisse 2018 6,5 
5 vv Moerkapelle 2018 6 
6 vv Koudekerk 2019 6- 
7 Van Nispen 2018 5,5 
8 sc BZC/Zuiderpark 2017 5 
9 sc Botlek 2019 4 

 
De ballen! Piet Mourinho 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notulen ALV 2 juli 2019 
 

1. Opening door de voorzitter 

Afmeldingen zijn ontvangen van Chris Verhoef, Jan Kranenburg, Mathijs van der Doef en Eldert van Luling. Er zijn 23 
leden aanwezig. Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 

 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2018 

Cees Wijhenke heeft in de notulen de plannen van het bestuur gelezen voor dit seizoen en vraagt naar de stand van 
zaken van die plannen, met name het sponsorplan en het financiële plan voor de toekomst. Hans Boer geeft aan dat 
deze onderwerpen vanavond op de agenda staan. 

De notulen worden met een kleine tekstuele verbetering t.a.v. de voorziening van de sponsorgelden vastgesteld. 

 
3. Bestuursverkiezing  

Hans Boer geeft aan voor een periode van een jaar herkiesbaar te zijn, omdat de combinatie met werk te belastend is en 
op sommige momenten te veel kan vragen in relatie tot verplichtingen van een gezinsleven met jonge kinderen. Ook Jan 
stelt zich voor de periode van een jaar herkiesbaar. De aanwezige leden stemmen in met de herkiezing. 

4. Nieuwbouw en renovatie kleedkamers 

Er is een duurzaamheidsplan opgesteld. Hierin zijn zonnepanelen en LED verlichting voor de velden opgenomen. De 
LED verlichting heeft een lange terugverdientijd (mogelijk 20 jaar) en kun je het beste op een moment doen dat 
vervanging noodzakelijk is. 

Het bestuur wil vanavond met de aanwezige leden de nieuwbouw van kleedkamers heroverwegen i.v.m. cijfers over de 
demografische ontwikkeling van Woubrugge waaruit afname van kinderen blijkt. Het aantal jeugdleden van de 
vereniging loopt ook af: van 300 jeugdleden in 2016 naar 250 in 2019. Als we dit doorrekenen leidt dat tot mogelijk 
180 jeugdleden in 2024.  

André Köster stelt daarom voor de nieuwbouwplannen stil te leggen, maar wel te investeren in het verduurzamen en 
renoveren van de kleedkamers naar de huidige normen met o.a. een kleedruimte voor de meisjes en daar komende 
periode een plan voor op te stellen. Daarnaast wordt dan ook in gesprek gegaan met de sporthal om te verkennen of het 
huurcontract verlengd kan worden.  

Een aantal leden merkt op dat hierover in de vorige vergadering ook vragen zijn gesteld over de noodzaak en vindt het 
jammer dat het toen niet opgepakt is, want dan had op dit moment de renovatie mogelijk al uitgevoerd kunnen worden. 
Cees Wijhenke merkt op dat mogelijke nieuwbouw in Alphen Noord tot extra leden kan leiden. Hans Boer antwoord dat 
we daar op kunnen anticiperen als het zover is en nieuwbouw start. André Köster stelt voor de renovatieplannen in 
november te presenteren, incl. afspraken met de sporthal, zodat er dan door de leden over besloten kan worden. 

5. Overdracht velden vanuit Gemeente K&B naar VVW 

De Gemeente K&B en de verenigingen zijn bezig met afspraken om de grond over te dragen van Gemeente naar 
verenigingen. De grond houdt een sportbestemming. De verenigingen worden in de nieuwe situatie verantwoordelijk 
het onderhoud en renovaties van de velden, infrastructuur en de opstallen. Hierin zit ook het onderhoud de renovatie 
van het kunstgrasveld.  

Onderdeel van de afspraken is dat de Gemeente circa 50% van de onderhoudskosten voor het kunstgras op zich neemt 
en v.v. Woubrugge het overige deel zelf bijdraagt. Deze afspraken gelden voor een periode van dertig jaar. Tegen het 
eind van deze periode worden nieuwe afspraken gemaakt tussen de voetbalverenigingen en de Gemeente. Per jaar 
moet v.v. Woubrugge 18-20.000 euro reserveren om naast het onderhoud ook de renovatie van het kunstgrasveld uit te 
kunnen voeren, wanneer dat nodig is. De Gemeente wil haar bijdrage afkopen door eenmalig het gehele bedrag uit te 
betalen. In de afspraken is ook de continuering van de lopende afspraken met de SBGB voor het onderhoud van de 
grasvelden, dat via deze stichting door de verenigingen gezamenlijk wordt uitgevoerd, opgenomen. 

De Jurist van de Gemeente is op dit moment bezig om per vereniging een privaatrechtelijke overeenkomst op te stellen. 
Hoewel wij op dit moment nog niet precies weten hoe overeenkomst er uit gaat zien ligt het in de lijn der verwachting 
dat er ook afspraken/randvoorwaarden worden opgenomen over het realiseren van een verbeterde stalling voor 
fietsen, over de zendmast, over het onderhoud van de slootkant etc. 

6. Contributie 



 

In verband met de reservering voor het onderhoud van de kunstgrasveld wordt aan de leden gevraagd in te stemmen 
met een verhoging van de contributie van 10 euro per lid. De leden stemmen in met het voorstel.  

7. Lid van Verdienste 

Hans Boer stelt voor om Gerben Schouten lid van verdienste te maken. De leden stemmen hiermee in.  

8. Voorlopig resultaat 2018 en concept begroting 2019-2020 

De baten en de lasten van het afgelopen seizoen worden door Hans Boer kort toegelicht. Het afgelopen jaar heeft VVW 
het goed gedaan en het seizoen positief afgesloten, waarbij het ook nog mogelijk is geweest om te reserveren voor 
renovatie kleedkamers, voor onderhoud van kunstgras en voor de uitvoering van een project voor meisjesvoetbal. Op 
basis van deze informatie is ook een begroting voor komend seizoen opgesteld.  

 
9. Mededeling uit de commissies  

Technische commissie  

Selectie: Het eerste heeft een goed seizoen gedraaid. Wel is er afscheid genomen van Koos Disseldorp en Harry vd 
Weiden. Aad vd. Linde en Gerard van Kampen worden bedankt om te helpen bij het begeleiden van het tweede. Er 
wordt voor op de zaterdag nog gezocht naar een fysiotherapeut (in opleiding). Bezetting van het tweede voor komend 
seizoen is krap. De begeleiding moet nog ingevuld worden. 

Implementatie technisch Jeugdplan: Er zijn nieuwe coördinatoren in de jeugd aangesteld. Komend jaar wordt veel 
energie gestoken in de training van de jeugd. Alle jeugd krijgt dezelfde trainingen en oefeningen. De Technisch Jeugd 
Coördinator zal meer op het veld aanwezig zijn om hier invulling aan te geven.  

Materialen: Omdat er teveel ballen kwijt raken, wordt er nagedacht over een regeling waarbij teams verantwoordelijk 
worden voor de eigen ballenset. Cor Brunt jr. verzoekt of er betere ballen voor de jeugd kunnen komen. Arie Vrolijk 
merkt op dat er ook gestuurd kan worden op het halen van ballen door de reservespelers, zodra er een bal ‘wegvliegt’. 

Invulling TC: De Technische commissie is beperkt in samenstelling. Komend seizoen wil Fred van der Meer de 
commissie verbreden. 

Seniorencommissie  

Mooi seizoen met kampioenschap voor het derde! Nieuwkomer was dit seizoen het 5e elftal. Met veel passie en 
beleving is de club een mooi elftal rijker geworden. Het 4e, de twee veteranen elftallen en de dames hebben een vrij 
constant seizoen gedraaid zonder veel uitschieters 

Komend seizoen wordt gestart met het 3e, 4e en 5e elftal, een dames elftal en twee veteranen teams. Het tweede en 
derde gaan in de vijfde klasse spelen. 

Jeugdcommissie  

Kampioenschappen zijn gevierd voor de prestaties van JO17-1 (winter) en JO17-2 (zomer). Overige teams zijn 
geëindigd in de middenmoot en hebben een goed seizoen gespeeld. De jeugdtoernooien zijn m.u.v. veelal niet 
doorgegaan, omdat er geen deelnemers te vinden waren. Mogelijk wordt komend seizoen daarom afgezien van de 
organisatie van jeugdtoernooien bij VVW. 

Jacqueline Verkerk, Aad vd Linde, Miranda vd Linde en Glenn Elstgeest nemen afscheid van hun werkzaamheden voor 
de jeugdcommissie: opvolging gezocht! Gaby bedankt deze leden in de vergadering met een bloemetje.  

Sponsorcommissie  

De sponsorcommissie heeft dertien nieuwe sponsoren binnengehaald en met vier sponsoren het contract verlengd. 
Nolina blijft hoofdsponsor. Daarnaast zijn er plannen voor een jeugdsponsorplan met Nolina en VDE Plant. Komend 
seizoen wordt het plan uitgewerkt met als doel de complete jeugd in outfit van deze sponsoren te kunnen steken vanaf 
seizoen 2020-2021. De leden geven complimenten voor het werk van de sponsorcommissie. 

Commissie Velden en terrein 

Er is heel veel gedaan in het dagelijks onderhoud van de velden en terrein. Ook zijn er planken in de dug-outs van veld 1 
aangebracht. Op dit moment wordt veld 1 gerenoveerd en is veld 2 bijgezaaid. André Köster dankt de vrijwilligers voor 
het onderhoud tijdens het seizoen, maar zeker ook nu, in de zomerperiode. Op de planning voor vervanging staan de 
losse stoeltjes veld 1 en de verlichting van het Polderfloraveldje.  

Commissie Gebouwen 

André Köster vertelt dat er voor het eerst een schoonmaakochtend gehouden is bij de afsluiting van het seizoen. Deze 
was succesvol. Een aantal leden zou het waarderen als er een volgende keer nog meer (ouders van) leden komen 
helpen op deze ochtend! 

Barcommissie 



 

Jan Hogeveen is naar een nabespreking van het horecaconvenant geweest. Wederverstrekking blijft een probleem, niet 
alleen bij vvw. 

Er zijn nieuwe stoelen voor in de kantine aangeschaft en de tafels zijn opgeknapt. Ook is er een nieuwe vriezer 
aangeschaft. 

Plannen voor komend seizoen zijn om een muziekcomputer te vervangen. Ook willen we in het assortiment overgaan 
naar een gezonde kantine. Jan Hogeveen bedankt Erna van der Meer voor de prettige samenwerking.  

Zaalcommissie 

Er is een kampioenschap gevierd door Zaal 4. Komend seizoen wordt wederom met vier teams in de zaal gevoetbald. 

Scheidsrechterscommissie 

Drie VVW leden hebben de verenigingsscheidsrechtercursus door de KNVB met goed gevolg afgerond.  

Bezetting in de scheidsrechterscommissie is minimaal. Er wordt al langer gezocht naar vrijwilligers, maar het vinden 
van vrijwilligers wil nog niet lukken. Mogelijk krijgt het consequenties voor wat de commissie kan doen als er geen 
vrijwilligers gevonden worden. Komend seizoen organiseert de scheidsrechterscommissie wederom ook de gastheren 
op zaterdag en voeren zij de consultaken uit. 

F-side 

Afgelopen seizoen zijn er acht evenementen georganiseerd. Het voetbalgala is dit jaar op een vrijdag georganiseerd en 
in een iets ander concept. Dit is heel positief ontvangen. Het F-side toernooi zat met 16 ingeschreven teams vol en was 
ook zeer geslaagd. Er is voor evenementen een vergunning aangevraagd, waardoor er ook minder klachten zijn. Ook 
heeft de F-side financieel bijgedragen aan het kamp door de opbrengsten van een loterij aan de kamporganisatie te 
geven. De F-side sluit het seizoen af met een positief saldo. 

10. Rondvraag 

Hans Boer bedankt de oud-papier ploeg. José Wilderink merkt op dat het inzamelen van plastic in de keuken ook goed 
gedaan wordt, waardoor het restafval afneemt. 

Mike Prangers vraagt zich af of er nog genoeg vrijwilligers zijn en of het instellen van verplicht vrijwilligerswerk aan de 
orde is. Hans Boer geeft aan dat we vooralsnog vrij veel vrijwilligers hebben, de opvolging soms wel lastig is, zeker 
wanneer bepaalde expertise nodig is. Op dit moment hoeven we nog geen verplicht vrijwilligerswerk in te stellen. 

 
Arie Vrolijk bedankt, als oudste lid van de vereniging, het bestuur.  

 
11. Sluiting  

Hans Boer sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 
 
 
 
 
  





 

Kruiswoordje! 
Dit is een leuk kruiswoordje om lekker de herfst mee door te komen. En het is niet zomaar een 

puzzeltje! Dit is een heuse ode aan de hoofdsponsor Nolina, die wederom de sponsorovereenkomst 
heeft verlengd! Nou pak die pen, vul in, stuur op en win niks! 

             BJ Bregman 
 
 

(het antwoord is Nolin) 



BOMENTUIN DELANGE FEESTJES 

GROEN KRATTEN LOGO 

MARCEL PAARS POTROOS 

SPONSOR STEEF VISSEN 

VOETBAL VRACHTWAGEN 
 

 

Woordzoeker! 
           Chris Verhoef 

Wat is de Score zonder een woordzoeker? Juist! Een bijeengeraapte bundel 

papier. Dus daarom ook deze editie: een heuse woordzoeker. En ook deze 

staat in het teken van onze hoofdsponsor Nolina. Misschien zitten er in deze 

puzzel wel hints die je kunt gebruiken bij het oplossen van de 

kruiswoordpuzzel! 

 

Let op! De overgebleven letters vormen samen NIET een nieuw woord! 
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