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Ook bij vv Woubrugge zien we een 
groot verloop in het aantal leden. Bij 
de senioren en de jeugd komen er 
jaarlijks circa 45-65 nieuwe leden bij. 
Aan de andere kant zien we net 
zoveel voetballers weer afhaken. 
Onderaan, bij de pupillen, is er veel 
aanwas terwijl de uitstroom bij de 
oudere jeugd hoog is. Per saldo 
neemt het leden aantal van vv 
Woubrugge (over de laatste drie jaar 
gezien) wel iets toe. Dit komt vooral 
doordat er meer meisjes gaan 
voetballen. Na een kleine dip in het 
aantal vrouwelijke leden, in seizoen 
2018/19, zijn er in seizoen 2019/20 
(naast het Vrouwenteam) nu ook 
weer drie meiden teams. 
Waarschijnlijk start er in januari 
2020 zelfs nog een nieuw MO11 
team. Plezier en verbinding zijn 
sleutelwoorden om de uitstroom van 
leden te matigen. De bijeenkomsten 
van de KNVB over dit onderwerp zijn 
zeer welkom en bieden hopelijk meer 
inzicht. We zullen er zeker nog heel 
veel over moeten praten opzoek naar 
mogelijkheden dit om te buigen naar 
een situatie waarin het aantrekkelijk 

is om met plezier te blijven 
voetballen. Op 6 december neemt vv 
Woubrugge deel aan de bijeenkomst 
die hiervoor door  
 
 
de KNVB wordt georganiseerd bij sv 
Nieuwkoop. 
Bij plezier past in ieder geval geen 
discriminatie. Daar heeft het voetbal 
regelmatig mee te maken. Het 
bestuur  
van Woubrugge spreekt zich 
nadrukkelijk uit tegen iedere vorm 
van racisme en wil die boodschap, 
zoveel als mogelijk uitstralen. Het 
Kabinet en de KNVB presenteren 
medio januari 2020 een gezamenlijk 
aanvalsplan om racisme in het 
voetbal te bestrijden. Het plan gaat 
onder meer bestaan uit strengere 
straffen, de inzet van slimme 
camera’s, een app voor anoniem 
melden, een meldplicht bij 
stadionverboden en een 
voorlichtingscampagne. We juichen 
dit als vereniging toe en zullen ons 
hier zeker bij aansluiten. 
De vrouwen van vv Woubrugge 
beschikken sinds kort over nieuwe 
trainingspakken, reserve tenues en  
sporttassen. Samen met de 
sponsorcommissie werd besloten om 
het sponsorbudget, beschikbaar 
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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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SCORE 

Voorzet van de Voorzitter 
Hoe zorgen we er samen voor dat zo veel mogelijk spelers en 

speelsters met plezier blijven voetballen. Een belangrijk onderwerp 
voor bijna alle voetbal verenigingen. In de praktijk zijn er veel 
invalshoeken waar langs je hierover kunt praten. De KNVB organiseert 
de komende periode diverse regionale bijeenkomsten over de 
uitstroom van vooral oudere jeugd. 



 

gesteld door Hummel, dit seizoen 
volledig te investeren in het 
Vrouwenteam. Ook op dit vlak 
streven we naar gelijkwaardigheid en 
willen we VR1 een duwtje in de rug 
te geven. Afgelopen zomer zijn er 
(vooral op initiatief van de vrouwen 
zelf) diverse acties op touw gezet om 
nieuwe voetbalsters te werven. Het 
lijkt of alle inspanningen niet voor 
niets zijn geweest want er staat dit 
seizoen weer een heel goed team om 
trots op te zijn. Ook na de winterstop 
zullen we ons blijven richten op het 
beter faciliteren van onze Vrouwen 
en meisjes bij de club. 
Tot slot organiseerde de Gemeente 
Kaag en Braassem met de Driemaster 

op donderdag 21 november een 
avond om te praten over de 
inrichting van het sociaal domein 
2021. Met de nuance dat we hier als 
vereniging geen voortrekkers rol in 
spelen haken we hier wel graag bij 
aan. Uit een analyse die op deze 
avond werd gepresenteerd volgt dat 
één derde van de ouders wel eens 
behoefte heeft aan 
opvoedondersteuning, meer dan één 
op de tien kinderen gebruik maakt 
van jeugdhulp, een hoog percentage 
van onze inwoners te maken heeft 
met overgewicht en circa 10% van de 
volwassenen zich wel eens eenzaam 
voelt. Ook een aantal jongeren 
zouden zich geregeld eenzaam 

voelen. Afgelopen jaren werden in 
Kaag en Braassem 250 kinderen 
geholpen door stichting Leergeld en 
werd er een nog groter aantal 
gesteund door het sportfonds. Vanuit 
deze getallen geredeneerd heeft een 
hoog percentage van onze inwoners 
een matig tot hoog risico op angst of 
depressieve klachten. Meedoen aan 
sport en het organiseren van 
sportactiviteiten moet mijn inziens 
altijd gepaard gaan met het 
bewustzijn van alle mogelijke sociaal 
maatschappelijke aspecten waar we 
mee te maken hebben. 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
Hans Boer 

 

Prestaties van de Nolinaboys 
Chris Verhoef 

Met de winterstop voor de deur kijken de Nolinaboys terug op een wisselvallige seizoenstart. 

Mooie reeksen van overwinningen werden opgevolgd door een vervelende serie nederlagen. Toch 
heeft de ploeg van trainer Barry Buntsma nog alle zicht op een plek in de nacompetitie. Misschien 
zit er zelfs nog wel meer in het vat. Want één ding is wel duidelijk: in deze competitie is geen 
gedoodverfde favoriet en kan iedereen van iedereen winnen. Een overzicht van de laatst gespeelde 
wedstrijden.  

Woubrugge – Warmundia (en een 
klein beetje Football Factory) 
Woubrugge heeft ook zijn tweede 
thuiswedstrijd van de competitie 
weten te winnen. De ploeg van 
trainer Barry Buntsma trakteerde het 
publiek op een vijfklapper tegen 
Warmunda. Daarnaast hoefde de 
groen-witte formatie geen tegengoal 
te incasseren: 5-0. 
 
Op een bij tijd en wijle lastig te 
bespelen hoofdveld was het veldspel 
niet altijd om over naar huis te 
schrijven. Toch liep Woubrugge snel 
uit naar een verdiende voorsprong. 
Bij rust stond het al 3-0 door een 
eigen goal, Shijie Hu en Twan van de 
Geijn. 
 
Een comfortabele ruststand, al moest 
Woubrugge waken voor gemakzucht. 
De tweede helft ging wat stroever, 
maar desondanks liep de thuisploeg 

via Bob van de Geijn en Hu nog uit 
naar 5-0. 
 
Zo blijft Woubrugge ongeslagen in de 
competitie dit seizoen. Afgelopen 
dinsdag stond de inhaalwedstrijd 
tegen Football Factory op het menu, 
maar deze werd door de hevige 
regenval na 24 minuten gestaakt. 
Woubrugge had daar via Thomas 
Osthoff wel de leiding genomen. 
Wanneer het restant van die 
wedstrijd wordt overgespeeld, is nog 
niet bekend. 
 
SJC – Woubrugge 
Woubrugge heeft op bezoek bij SJC in 
Noordwijk zijn eerste 
competitienederlaag geleden. De 
gastheren wonnen met 3-1. 
 
Naja, gastheren… Woubrugge werd 
niet op de meest 
bewonderingswaardige manier 
ontvangen. Wegens bouwvertraging 

heeft SJC een noodgebouw neer 
moeten zetten voor de kleedkamers, 
zonder douchegedeelte. Ook het 
aanvangstijdstip van 16.00 uur was 
niet ideaal. 
 
Zaak dus voor de manschappen van 
Barry Buntsma om vanaf het begin de 
concentratie te pakken en vast te 
houden. Dit lukte matig, want 
Woubrugge kwam er in de eerste 
helft maar moeizaam uit. Hoewel er 
voor beide doelen weinig kansen te 
noteren vielen, had SJC het betere 
van het spel. 
 
Dit veranderde na de thee, toen in de 
rust wat dingen werden besproken. 
Woubrugge wist de thuisploeg iets 
beter onder druk te zetten. In de 64e 
minuut resulteerde dit zelfs in de 0-1 
voorsprong. Mo Sharief kreeg de bal 
in twee pogingen in het doel. 
 



 

Helaas kon Woubrugge niet lang 
genieten van de voorsprong. In de 
70e minuut kwam SJC al langszij na 
een vlotte uitbraak. Tot overmaat van 
ramp moest Woubrugge niet veel 
later met 10 man door en verdween 
de daaropvolgende vrije trap ook nog 
eens in de goal. Na de 3-1 was het 
Woubrugse verzet gebroken en werd 
teleurgesteld de veredelde 
campingdouche opgezocht. 
 
Woubrugge – Hazerswoudse Boys  
Woubrugge heeft op eigen veld een 
pijnlijke nederlaag geleden. 
Hazerswoudse Boys ging er met een 
5-0 overwinning vandoor. Na 45 
minuten stond de teller al op 4. Na 
rust wist Woubrugge zich qua 
veldspel redelijk te herpakken, maar 
kreeg het toch nog een doelpunt om 
de oren. Een wedstrijd om heel snel 
te vergeten. 
 
Woubrugge – Roodenburg 
Woubrugge heeft zijn derde 
wedstrijd op rij verloren. Op het 
eigen Sportpark Bateweg-Noord ging 
de ploeg van trainer Barry Buntsma 
met 2-3 onderuit. Wederom een 
pijnlijke nederlaag, omdat de groen-
witte formatie bij rust nog voorstond 
met 2-1 (twee goals van Chris 
Verhoef). Door de nieuwe 
verliespartij zakt Woubrugge verder 
af op de ranglijst en kan het de 
gedroomde eerste periodetitel 
eigenlijk wel uit zijn hoofd zetten. 
Toch moet de ploeg niet met de 
pakken neerzitten, want er staat nog 
genoeg op het spel om te winnen dit 
seizoen.  
 
FC Boshuizen - Woubrugge 
Woubrugge heeft na drie 
opeenvolgende nederlagen eindelijk 
weer een overwinning geboekt. In 
Leiden werd met duidelijke cijfers 
gewonnen van FC Boshuizen: 5-1. 
 
De voorgaande potjes tegen SJC, 
Hazerswoudse Boys en Roodenburg 
waren allen verloren gegaan en dus 
wist de ploeg van trainer Barry 
Buntsma wat het te doen stond. Een 
vroege treffer van Chris Verhoef na 
goed terugleggen van Thomas 
Osthoff was in ieder geval een goede 
opmaat voor de winst. 
 
Zeker nadat Verhoef na 20 minuten 
op aangeven van Shijie Hu met het 
hoofd de score verdubbelde, leek het 

eigenlijk al niet meer mis te kunnen 
gaan. Niet veel later vond Hu uit een 
vrije trap ook het hoofd van Bob van 
de Geijn, waardoor de 3-0 op het 
(overigens niet aanwezige) 
scorebord kwam te staan. 
 
Klein minpuntje was de 
aansluitingstreffer van de gastheren 
kort voor rust: 1-3. Zaak dus voor de 
Nolinaboys om in de tweede helft 
scherp te beginnen om de ruime 
voorsprong niet helemaal uit handen 
te geven. 
 
Gesteund door een verraderlijk 
windje in de rug lukte dit uitstekend. 
Woubrugge reeg kans aan kans 
aaneen en het mocht zich eigenlijk 
nog kwalijk nemen dat de score niet 
heel veel verder werd opgevoerd. 
Uiteindelijk waren het Gino Rolfes en 
Thomas Osthoff die het Leidse net 
nog wel wisten doen bollen, 
waardoor de teller stokte op vijf 
goals. Verhoef liet vanaf de 
penaltystip nog na om zijn hattrick te 
voltooien. 
 
SJZ – Woubrugge  
Woubrugge heeft het uitduel met SJZ 
winnend afgesloten. In Zoeterwoude 
werd het 2-0 voor de mannen van 
trainer Barry Buntsma. Thomas 
Osthoff en Kevin Veltman verzorgden 
allebei na rust de Woubrugse 
productie. 
 
Voor rust werd het net dus nog niet 
gevonden, al hadden beide ploegen 
daar zo wel hun mogelijkheden voor. 
Woubrugge was een aantal keer net 
te slordig bij de eindpass, terwijl SJZ 
vooral counterend gevaar stichtte. 
 
Na rust een beetje hetzelfde beeld, 
maar deze keer wist Woubrugge zijn 
eerste kans wel te verzilveren. 
Osthoff frommelde zich knap langs de 
Zoeterwoudse defensie en schoof de 
bal ook nog bekeken langs de 
doelman. 
 
De 0-1 bleek een grote klap voor SJZ, 
want de ploeg van voormalig 
Woubrugge-trainer Arie van Duijn 
zocht vanaf dat moment steevast de 
lange bal om gevaarlijk te worden. 
Deze werden nagenoeg allemaal 
onschadelijk gemaakt door de sterk 
spelende defensie van de 
Woubruggenaren. 
 

In de 70e minuut verdubbelde 
Veltman de score. Hij nam een mooie 
pass van Shijie Hu knap aan met de 
borst en verschalkte de doelman van 
SJZ vervolgens met een fraaie lob. 
Hoewel Woubrugge in die laatste 
minuten de score nog verder uit had 
kunnen bouwen, hield het eenvoudig 
stand en mocht het drie punten 
bijschrijven. 
 
Woubrugge – Kickers’69 
Woubrugge heeft drie kostbare 
punten overgehouden aan het 
thuisduel met Kickers ’69. In een 
aparte wedstrijd bleek een goal van 
Thomas Osthoff in de eerste helft 
genoeg voor de overwinning. 
 
De middenvelder reageerde attent op 
een afvallende bal die in eerste 
instantie met de hand werd gespeeld 
door een verdediger van de 
Leimuidenaren. Of de warrig 
fluitende scheidsrechter de handsbal 
gezien had, zal voor altijd een vraag 
blijven. Het was in ieder geval maar 
goed dat Osthoff geen ruimte voor 
twijfel liet. 
 
De rest van de wedstrijd was het 
vooral knokken geblazen. Op een 
matig bespeelbaar veld waren 
vlotlopende aanvallen slechts 
sporadisch te zien. Maar de ploeg van 
trainer Barry Buntsma hield, stand, al 
was daar soms kunst- en vliegwerk 
voor nodig. 
 
Het maakt de overwinning er 
misschien wel extra lekker op. De 
bezoekers uit Leimuiden waren sterk 
aan het seizoen begonnen en had nog 
maar één keer verloren. Woubrugge 
bezet door de derde overwinning op 
rij de vijfde plek in de competitie. 
Woubrugge – Kickers was tevens de 
eerste wedstrijd van de tweede 
periode. 
 
MMO - Woubrugge 
Woubrugge heeft op ‘Derby-Day’ een 
overwinning geboekt bij buurman 
MMO uit Hoogmade. De Nolinaboys 
stapten na 90 niet al te beste minuten 
met een 2-0 overwinning het veld af, 
zo de sfeervolle kantine in. 
 
Want hoewel het veldspel niet 
bepaald een feest was om naar te 
kijken, was het georganiseerde 
feestje na afloop wel gezellig. Veel 
Woubruggenaren bleven hangen om 



 

de eerste derby in competitieverband 
tussen Woubrugge en MMO goed af 
te sluiten. 
 
Woubrugge scoorde twee keer uit 
een penaltysituatie, beide verdiend 
door Gino Rolfes. De eerste penalty 
schoot Chris Verhoef tegen de 
touwen, bij de tweede keer vond hij 
de keeper uit Hoogmade op zijn weg. 
Gelukkig was Kevin Veltman er als de 
kippen bij om de rebound binnen te 
tikken. 

 



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) 
G. Schouten (2019) 





 

Nieuwe stuurman van de Technationboys 
alweer vertrokken 

Mick Evers 
 

Met ingang van dit seizoen stond Frank van Loon aan het roer van het tweede elftal van VV 

Woubrugge. Wij waren als Score-reporters natuurlijk dolenthousiast bovenop deze scoop 
gesprongen. Blijkt dat hij de maand december niet eens gehaald heeft. Hoe overleven de 
Technationboys dit? 
 
De rustige coach uit Gouda arriveerde met duidelijke plannen in ons dorp onder de rook van Alphen aan den Rijn. 
Een aanvallend spelbeeld, losjes gebaseerd op het spel dat de hoofdtrainer van het eerste elftal Barry Buntsma wilde 
spelen, werd het tweede opgelegd.  
 
Met vlagen zag het er fantastisch uit en werden de creatieve combinaties aan elkaar geregen. Ook werden deze 
combinaties vaak beloond met mooie goals. Toch bleek de aanvallende instelling regelmatig ook funest voor de 
prestaties die de verdediging van VVW 2 boekte. Die werd regelmatig overlopen door een meerderheid van 
aanvallers van de tegenstander. 
 
Dit soort praktijken resulteerden vaak in bizarre uitslagen. De 6-2 thuis tegen ARC werd in het vorige artikel 
uiteraard al genoemd, maar een 3-4 thuis tegen DSO, een 5-2 uit tegen Oudewater en een 2-2 thuis tegen Be Fair zijn 
eveneens tekenend voor het spel van het tweede. In de 5 wedstrijden onder Van Loon werden er liefst 13 goals 
gescoord, maar tegelijk moest de bal ook liefst 13 keer uit het eigen net gevist worden. Dit betekent dat er per 
wedstrijd gemiddeld maar liefst 2,6 keer een doelpunt zowel voor als tegen gescoord werd. 
 
In deze 5 wedstrijden werden er helaas slechts 5 punten (eenmaal winst, tweemaal gelijkspel, tweemaal verlies) 
gehaald. Voor een ambitieuze ploeg als VVW 2 was dit uiteraard pijnlijk. Dit was terug te zien in de 
trainingsopkomst. Toen de selectie daarbovenop ook nog eens een reeks blessuregevallen te verduren kreeg die je 
op twee handen moest tellen, speelde dit het tweede parten. Voor de uitwedstrijd tegen Alphia op 2 november kon 
niet meer dan 9 man gemobiliseerd worden. Dit maakte voor Van Loon veel duidelijk. 
 
Frank van Loon trok zich terug als trainer en coach van de Technationboys. A la Jaap Stam of Leonid Sloetski hield 
de oefenmeester de eer aan zichzelf en nam afscheid van het team. Het is uiteraard heel erg zuur dat het zo heeft 
moeten lopen. 
 
Speler-coach duo 
Na het onverwachte vertrek moest er direct een vervanger geregeld worden. Er moest uiteraard zaterdag gewoon 
weer gevoetbald worden. Uit een overleg met het team is er een interessante constructie voortgekomen. Waar 
Frank van Loon een Leonid Sloetski of Jaap Stam bleek, blijken Koen van der Weiden en Mick Evers eerder een 
Edgar Davids of Vincent Kompany te zijn. Beide heren zijn op dit moment actief als speler-coach. 
 
BSC ’68 5-VV Woubrugge 2: 3-3 
Hoewel de opkomst ondertussen sterk verbeterd is, blijven de resultaten haperen. Wat dat betreft is er geen sprake 
van een groots schokeffect in het tweede elftal. Thuis werd verloren van zowel NSV als TAVV. De Technationboys 
binden vooralsnog hun hoop aan het spectaculaire gelijkspel tegen koploper BSC. 
 
Vanaf minuut 1 was duidelijk dat VVW 2 in deze frisse namiddagwedstrijd wilde gaan stunten en punten wilde 
pakken. De lijstaanvoerders kwamen geen moment onder de druk vandaan, wat in de tweede minuut van de 
wedstrijd al resulteerde in balverlies van de keeper van BSC buiten zijn eigen strafschopgebied. 
 
Waar Woubrugge zo voortvarend begon en zelfs een paar kansen had laten liggen, was het uiteindelijk toch de 
thuisploeg uit Benthuizen die op 1-0 voorsprong kwam. Lang kon BSC daar niet van genieten, daar Marvin Kamping 
de bal vanaf een meter of 30 op de lat pegelde. De bal belandde vervolgens voor de voeten van Leon Hogenboom, die 
koel afrondde en zo zijn 7e goal van het seizoen maakte. 
 
Na de rust wist BSC, wederom tegen de verhoudingen in, weer op voorsprong te komen. Toch bleef Woubrugge 
constant gevaarlijk voor het vijandelijke doel verschijnen. Dit resulteerde uiteindelijk in een fabelachtige goal toen 



 

Rolf van de Berg de bal vanaf de linkervleugel de pot in slingerde. Dat de bal iets achter hem leek te komen, maakte 
Leon niet uit. De nummer 10 wist instinctief met een fantastische omhaal de keeper uit Benthuizen te verschalken. 
Zelfs de scheidsrechter kwam hem een handje geven om hem te feliciteren met dit geweldige doelpunt. Dit was Leon 
zijn 8e goal van het seizoen, waarmee hij zich nog steeds serieus mengt in de strijd om de titel van topscorer van de 
vereniging. 
 
De koploper voelde de hete adem van DOSR op de ranglijst al in de nek en wilde koste wat het kost de 3 punten over 
de streep trekken. Tijdens dit slotoffensief wist Marvin echter Mick de diepte in te sturen, die oog in oog met de 
keeper de bal breed gaf op Etienne. De blonde vedette uit de nieuwbouw twijfelde geen seconde en schoof de bal het 
lege doel in. 
 
Terwijl VVW 2 jubelde, bleek de wedstrijd nog lang niet voorbij de zijn. Per abuis gaf de scheidsrechter maar liefs 10 
minuten extra tijd. Hierbij mag zeker vermeld worden dat deze scheidsrechter vermoedelijk een speler uit de 
selectie van BSC 5 was. Toen in de dying seconds Rolf een bal tegen zijn hoofd geschoten kreeg twijfelde de leidsman 
geen seconde. Dit was overduidelijk hands en dus een penalty voor de thuisploeg, aldus de scheidsrechter in Real 
Madrid-trainingspak. Een felrode balafdruk op het hoofd van Rolf werd door de scheids verklaard als handafdruk, 
nadat deze hand door de bal tegen het gezicht geslagen was. Klinkt logisch inderdaad. De bal werd uiteraard door de 
aanvoerder van BSC tegen de touwen geschoten, en na deze 3-3 floot de scheidsrechter dan ook af. 
 
De dikverdiende driepunter tegen de koploper bleek uiteindelijk slechts een gelijkspel te zijn geworden. Maar 
alsnog, als deze wedstrijd iets zegt over de wedstrijd die VVW 2 nog tegen DOSR (de nummer twee) speelt voor de 
winterstop, belooft dat een fantastische wedstrijd te worden. 

 

De historische opstelling van Mees van 
Leersum: ‘Wat anderen met Ajax en Feyenoord 

hebben, heb ik met Woubrugge’ 
Mick Evers 

Terwijl de Score ondertussen zijn 51ste levensjaar viert, 

gaan wij lekker door met de jubileumrubriek van vorig 
seizoen. In deze rubriek interviewen we oudere 
Woubrugge-coryfeeën. We vragen ze kort 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: Mees van Leersum. 
 
Mees en Corrie van Leersum ontvangen mij op een frisse 
decembermiddag in hun woning bij de Batehof. Al direct bij het 
binnenkomen barst Mees los met zijn verhalen over VV Woubrugge. 
Vooral over de derby tegen MMO en het bijbehorende feest was hij 
laaiend enthousiast. Daar het veldspel van beide ploegen volgens 
hem slechts maximaal een 6 haalde, was de sfeer des te beter. Met 
zijn vaste clubje, bestaande uit Siem Kesting, Co Voets, Cees 
Wijhenke, Cor Wijsman en Mees zelf, wordt elke thuis- én 
uitwedstrijd bezocht.  
 
Na als kind met zijn vader al van hot naar her meegereisd te hebben naar wedstrijden van VV Woubrugge, ging Mees 
van Leersum in 1950 als 10-jarige ook voetballen bij de aspiranten van VVW. Officieel was Mees twee jaar te jong, 
maar door een tekort aan spelers mocht hij toch aansluiten. Hij werd als twee jaar ouder ingeschreven bij de bond. 
Als resultaat hiervan was hij ook twee jaar jonger toen hij zich bij de senioren mocht voegen. Eerst speelde hij in het 
tweede elftal, wat hij tevens een hele eer vond. 



 

Rond zijn twintigste mocht hij eerst een paar keer op de bank plaatsnemen bij het eerste. ‘Dan was je ook zo blij als 
wat, dat vond je gewoon een eer’, vertelt Mees. Zijn debuut maakte hij op een onverwacht moment. Hij stond op het 
punt te gaan voetballen met het tweede elftal, toen hij door de leider van het veld gehaald werd en samen met 
keeper Arie Kastelijn zijn debuut mocht gaan maken bij het eerste. Uit tegen VVSB keepte Arie Kastelijn een 
fantastische wedstrijd en Mees kopte in de slotfase de 1-1 binnen. Bij hun debuut kwamen de beide heren direct al 
in de lokale krant. 

Na zijn vliegende debuut als spits heeft Mees wel veel 
wedstrijden voor het eerste gespeeld, maar naar eigen zeggen 
was hij zeker niet de beste.  Hij meent dat hij vooral 
geselecteerd werd vanwege zijn inzet. Toen Mees voor het 
bestuur werd gekozen op zijn 25ste besloot hij zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Wel is hij nog een 
tijd blijven fluiten. Eerst een tijd bij de KNVB tot grofweg 1985. 
Daarna is hij nog 10 jaar doorgegaan als leidsman. 
 
Toen Henny van den Berg gevraagd werd om voorzitter van VV 
Woubrugge te worden, wilde Henny dit slechts doen op de 
voorwaarde dat Mees bij hem in het bestuur van de club 
kwam. Uiteindelijk besloten Mees en Henny op het voorstel in 
te gaan. Mees werd zo in 1995 voor de tweede keer bestuurslid 

van VVW. Als hoofdverantwoordelijke voor onderhoud ging het 
soms zelfs zo ver dat Mees vrij nam van zijn werk om op de club werk te doen. Dit bleek toch teveel van het goede, 
Mees nam naar eigen zeggen te veel hooi op zijn vork. Dit leidde ertoe dat Mees ook weer stopte met zijn werk als 
bestuurslid, maar toch bleef hij veel van het onderhoudswerk in zijn vrije tijd op zich nemen: ‘Op een gegeven 
moment was ik altijd op de club.’ 
 
De dorpse VV is dan ook echt zijn cluppie. Op de vraag of hij hart voor de club heeft, zegt Mees: ‘Wat anderen met 
Ajax en Feyenoord hebben, heb ik met Woubrugge.’ Een echt wit-groen-wit hart dus. Hij vervolgt: ‘De hele week kijk 
ik naar het weekend uit. Ik kijk nu (maandagmiddag) alweer naar aanstaande zaterdag uit.’ 
 
Het samenstellen van zijn droomelftal vond Mees erg lastig. Mees van Leersum is bovendien in het bezit van het op 
één na langst lopende lidmaatschap, na Arie Vrolijk. In de 69 jaar sinds 1950 zijn er ontelbaar veel voetballers de 
Woubrugse revue gepasseerd, en probeer daar maar eens een selectie van te maken. Uiteindelijk is het hem toch 
gelukt. 
 
Als spelsysteem brengt Mees het zogenaamde stopperspilsysteem op de mat. Mees benadrukt dat ik dit vooral moet 
vermelden in het stuk, omdat de oudere garde dit direct zou herkennen: ‘De oudere lezers denken dan, kijk, die 
Mees weet het ook nog.’ Bij deze dus, Mees! Voor de jonge lezers: het stopperspilsysteem is een soort 3-4-3 
opstelling, met een laatste man die al het vuile werk moest opknappen.  
 
Over de keeper heeft Mees niet lang hoeven twijfelen, maar biedt hij wel zijn complimenten direct aan voor twee 
keepers die het net niet zijn geworden: Dennis de Blanken en Michael Kneulman. Desalniettemin is het een keeper 
uit een oudere generatie die het is geworden: Gerard Volwater. ‘In de tijd dat Woubrugge nog onder de Leidse bond 
speelde en promoveerde naar de KNVB stond Gerard Volwater op doel. Ik denk dat als mensen dit lezen in het 
clubkrantje, dan denken ze, potverdorie, Mees heeft gelijk.’ In het jaar dat ze in de 4e klasse van de KNVB speelden 
heeft Gerard volgens Mees meermaals punten gered: ‘Uit bij Randstadsport kwam dokter Nooter zelfs nog het veld 
op om Gerard Volwater te complimenteren met de geweldige wedstrijd die hij heeft gekeept.’ 
 
Als rechtsback staat Martijn van Luling geposteerd: ‘Hij komt nu weer terug en zaterdag (uit tegen MMO, red.) zag je 
meteen dat hij er weer bij was. Snel, agressief, kan een bal afpakken.’ Op de linksback komt Ge Hoogeveen te staan. 
Met de laatste man heeft Mees meer moeite. Hij heeft er zelfs twee man voor gekozen. De ene, het oudste lid van 
VVW Arie Vrolijk, en de ander, de huidige VVW-aanvoerder Chris Verhoef: ‘Arie was de kleinste, maar hij sprong 
overal bovenuit. Een hele goede laatste man.’ Maar aan de andere kant: ‘Chris vind ik ook een hele goede laatste 
man. Ook zaterdag kwam MMO er niet uit toen Chris achterin stond. Ik weet niet hoe je dat oplost, het is Arie Vrolijk 
of Chris Verhoef.’ 

Mees van Leersum op het hoofdveld als 
scheidsrechter 



 

Op het middenveld speelt dus vier man. Als 
buitenste rechter middenvelder speelt Dirk 
Schuilenburg. ‘Die moest je twee keer 
passeren. Hij maakte genoeg overtredingen, 
maar niemand zag het.’ Als buitenste linker 
middenvelder speelt Siem Kesting: ‘Er zijn 
heel veel goeie geweest en dan vind ik Siem 
Kesting er echt een die niet van ophouden 
wist, die bleef gaan. (…) Jij kent Siem 
misschien ook een beetje, het zit er echt in 
bij die jongen.’ Centraal op het middenveld 
speelt rechts Cor Brunt senior, volgens 
Mees een man met een geweldige pass en 
heel veel inzet. Links van Cor Brunt senior 
speelt Jan Burggraaf: ‘Technisch een hele 
goede voetballer.’ 
 
De rechtsbuiten van dit elftal is Pieter Peet: 
‘Pieter Peet was een klein manneke, 
razendsnel met een vreselijk hart schot.’ 
Wederom benadrukt Mees dat de oudere lezers het waarschijnlijk roerend met deze keuze eens zijn. Voor de plek 
van linksbuiten weet Mees het ook zeker: ‘De enige echte linksbuiten die ik heb meegemaakt bij Woubrugge is Rikus 
van Rhenen. Die gaf echt een bal voor. Een echte linkspoot.’ Als spits wordt ten slotte Piet Oele neergezet. ‘Een 
geweldige spits, maakte prachtige goals en haalde nog weleens de krant.’ Als bewijs verscheen Mees een uur nadat 
ik vertrokken was voor de deur met een aantal foto’s van zijn eigen elftallen en een krantenknipsel van, jawel, Piet 
Oele. 
 
Hieronder vindt u het befaamde stopperspilsysteem van weleer. Misschien niet gek om eens met uw amateurelftal 
uit te proberen. Wederom is het een prachtige verzameling van voetballers uit 7 verschillende decennia. Aan u is de 
keuze voor de stopper: wordt het Arie Vrolijk, of toch Chris Verhoef? 
 

Het stopperspilsysteem (3-4-3) van Mees van Leersum: 

 

 

Mees met zijn elftal voor een wedstrijd tegen VVSB. Staand 
v.l.n.r.: Jan Boerenfijn, Mees van Leersum, Arie Vrolijk, Frank 

Treuren, Arie Kostelijn, Jan Verzaal, Frits van Duyl. Zitten 
v.l.n.r.: Henk Slingerland, Joop Wolvers, Piet Geerlof, Bas de 

Wit, Leen Bregman, Jan van Dorp. 





 

Denk en doe mee met de 
Omgevingsvisie 

Gemeente Kaag en Braassem 

Als inwoner bent u wellicht lid van een vereniging, maakt u gebruik van diensten als de 

Driemaster of Tom in de buurt en zet u zich in voor de inrichting van uw dorp of uw buurt. De 
gemeente speelt ook een rol in onze gemeenschap. Zij heeft beleid vastgelegd van waaruit zij 
haar taken uitvoert zoals wegen renoveren of contracten afsluiten met zorgverleners. 

Vanaf 2020 worden alle ambities en opgaven van de gemeente samengevat in de zogenaamde Omgevingsvisie. Via 
deze visie wil de gemeente zo goed mogelijk de vraagstukken, kansen en uitdagingen in de samenleving, nu en in de 
toekomst, te lijf gaan. 

De komst van de Omgevingsvisie geeft ons de mogelijkheid meer samen te gaan werken met inwoners en 
organisaties. Zo kunnen we gebruik maken van de kennis en expertise buiten het gemeentehuis. Voor het 
vormgeven van de Omgevingsvisie   hebben al 700 inwoners online meegedacht. De resultaten van de eerste 
vragenlijst op www.kaagenbraassemspreekt.nl laten zien dat u die samenwerking ook als meerwaarde ziet, want… 

 

 

 

 

Samen met organisaties die ons beleid uitvoeren (de Driemaster, Tom in de Buurt, Hoogheemraadschap etc.) zijn we 
om tafel gegaan om invulling te geven aan de inhoud van de Omgevingsvisie. 

De gemeenteraad bespreekt de Omgevingsvisie in 2020. Daarna kunnen we in lijn van de Omgevingsvisie gaan 
denken en handelen. We willen samen met de inwoners keuzes gaan maken voor een goed, gezond en veilig woon-, 
werk- en leefklimaat. We hopen dan ook dat u mee wilt (blijven) denken over zaken die u aangaan, die u interessant 
en belangrijk vindt voor onze gemeenschap. Een mogelijkheid hierin is dat u meewerkt aan initiatieven van de 
gemeente, vereniging of uw buurt. U mag zelf ook een initiatief uitwerken en hiermee aan de slag gaan. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen met elkaar in staat zijn om uw buurt, uw wijk, uw dorp en ons Kaag en 
Braassem in te richten zoals de inwoners dat wensen, zodat er voor iedereen plek is om mee te doen en dat we ook 
voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar zij fijn kunnen samenleven. 

 

 

 

69% van de deelnemers wil graag geïnformeerd worden over gemeentelijke projecten. 

68% van de deelnemers wil graag geraadpleegd worden bij projecten. 
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Fc woubie zag (bijna) alle plekken in 
de competitie al na 7 speelronden 

Brian Vesseur 

FC Woubie begon de competitie met een nederlaag. Een gedeelde laatste plek, dus. Dat stond in de 

vorige Score ook al, dus daar hoeven we geen woorden meer aan vuil te maken. Daarna ging het 5e 
van vv Woubrugge winnen! Er werd zelfs zoveel gewonnen, dat de koppositie even in zicht was. 
 
Na 6 speelronden – we spoelen even een stukje door – stond FC Woubie op 4 overwinningen. Omdat de concurrentie 
ook niet alles won, was de koppositie 4 punten weg. En dat met een wedstrijd minder gespeeld. Als de wedstrijden 
tegen Be Fair en Alphia dan werden gewonnen, was FC Woubie de koploper. 
 
Zenuwen in de kleedkamer voor de wedstrijd tegen Be Fair. Het is heerlijk Woubrugge-eigen dat er bij een beetje 
spanning niet wordt gewonnen. Het mag u ook niet verbazen dat FC Woubie op eigen veld met 1-3 onderuit ging tegen 
Wees Eerlijk.  
 
En dus moest de rug gerecht worden tegen Alphia. Dit artikel is op vrijdag 29 november geschreven, de wedstrijd tegen 
Alphia is op 30 november. De schrijver zit dus met een pilsie in zijn klauwen zijn zenuwen weg te drinken. Bij een zege 
is de koploper is het gat wederom 4 punten, wederom met een wedstrijd minder gespeeld. 
 
Maar bij een nederlaag is FC Woubie (in ieder geval voor even) geen titelkandidaat meer. Zo eerlijk moeten we dan ook 
gewoon zijn. 

 

Een rectificatie voor mevrouw 
Walraven, de oma van Dan  

Brian Vesseur 

Dan Cohen was niet zo blij met de Score na de eerste uitgave van het nieuwe jaar. “Mijn doelpunt 

stond er niet in!” En toegegeven: zijn doelpunt tegen WVC werd als enige overgeslagen! Per 
ongeluk, natuurlijk, maar dat maakte de pijn bij Dan niet minder. 
 
“Zo kan ik het niet aan mijn oma laten zien”, zei de buitenspeler van FC Woubie. Dat begrijpen we bij de Score wel. 
Daarom wijden we dit stukje speciaal aan Dans oma. 
 
Beste mevrouw Walraven, uw kleinzoon doet het fantastisch op de Woubrugse velden. In totaal staat de teller op 2 
doelpunten en 1 assist. Dat ene doelpunt viel dus in het bekerduel met WVC, die we vergeten waren te melden. Maar 
ondertussen heeft Dan Cohen er een doelpunt én een assist bij!  
 
Zijn doelpunt scoorde hij op prachtige wijze tegen Floreant. Wij dachten stiekem allemaal dat het een voorzet was die 
er per ongeluk in ging, maar hij zelf zegt van niet! U moet trouwens ook de groetjes van Berend-Jan hebben, die zit hier 
naast me. Bedankt voor het lezen, mevrouw Walraven! 



 

De Woubrugge-competitie 

Jelle Kliffen 

Het seizoen nadert bijna de winterstop. Sinterklaas is in het land gekomen en de eerste 

kerstbomen zijn opgezet. Het is ook meteen een goed moment om de balans opstellen hoe de 
vertegenwoordigende elftallen van Woubrugge weer hebben gepresteerd de afgelopen tijd. Het 3e 
is ambitieus genoeg om het trucje van vorig seizoen te herhalen. Zij pakten in de eerste Score al de 
koppositie en weten ook in deze Score de lijst aan te voeren. 
 
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 eerste elftal heeft bijvoorbeeld 15 punten gepakt in 8 wedstrijd. Dat is gemiddeld 1,9 punt per wedstrijd. 
 

1. Woubrugge 3  19 punten gem. 2,38 24-11  8 gespeeld (1) 

2. Woubrugge 4 (zaal) 19 punten gem. 1,9 61-63  10 gespeeld (11) 

3. Woubrugge 1  15 punten gem. 1,88 19-13  8 gespeeld (4) 

4. Woubrugge VR1  12 punten gem. 1,71 18-12  7 gespeeld (8) 

5. Woubrugge 5  12 punten gem. 1,71 16-13  7 gespeeld (7) 

6. Woubrugge JO17-1 11 punten gem. 1,57 21-21  7 gespeeld (5) 

7. Woubrugge JO11-2 6 punten gem. 1,5 24-7  4 gespeeld (14) 

8. Woubrugge JO17-2 7 punten gem. 1,4 14-24  5 gespeeld (21) 

9. Woubrugge JO19-1 9 punten gem. 1,29 3-6  7 gespeeld (9) 

10. Woubrugge 2 (zaal) 12 punten gem. 1,09 33-58  11 gespeeld (20) 

11. Woubrugge 4  6 punten gem. 1  13-16  6 gespeeld (12) 

12. Woubrugge JO11-3 4 punten gem. 1  11-15  4 gespeeld (15) 

13. Woubrugge VE1  8 punten gem. 1  18-27  8 gespeeld (6) 

14. Woubrugge VE2  7 punten gem. 0,78 13-28  9 gespeeld (2) 

15. Woubrugge 3 (zaal) 6 punten gem. 0,75 37-53  8 gespeeld (10) 

16. Woubrugge JO13-1 5 punten gem. 0,71 10-23  7 gespeeld (17) 

17. Woubrugge JO11-1 2 punten gem. 0,67 10-13  3 gespeeld (13) 

18. Woubrugge 2  5 punten gem. 0,63 17-24  8 gespeeld (3) 

19. Woubrugge JO15-1 4 punten gem. 0,5 8-39  8 gespeeld (19) 

20. Woubrugge JO15-2 0 punten gem. 0  3-28  6 gespeeld (16) 

21. Woubrugge JO13-2 0 punten gem. 0  5-57  7 gespeeld (18) 

Dit artikel is geschreven op 29 november. Dit betekent dat de uitslagen zijn bijgewerkt t/m 29 november. 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. Zaal 1 is opgeheven en is dus 
uit de stand gehaald. 



 

Onpersoonlijk 
Michael Kneulman 

 
Naam: Michael Kneulman  
Functie bij de VVW: keeper VVW 1 en vrijwilliger achter 
de bar. 
Geboren: 14-05-1987, Leiderdorp  
Woonplaats: Alphen aan den Rijn 
Broers/ Zussen: Miranda 
Beste vriendin: nvt 
Beste vriend: heb er meerdere 
Relatie: vrijgezel 
Kinderen: nee 
Werk: Horeca op Schiphol 
Opleiding: Sport en Bewegen 
Hobby’s: Naast het voetbal, spaar ik petten, en vind ik het 
leuk andere sporten te volgen zoals wielrennen en tennis 
Favoriete Auto: Porsche  
Muziek: Nederlandstalig.  
Hekel aan: Onnodige linksrijders 
Geloof: nvt 
Bewondering voor: mijn ouders 
Film: The Shawshank Redemption 
Tijdschriften: lees ik nooit 
Drank: Bacardi Razz met fanta en Licor 43 
Eten: onbeperkt spareribs 
Vakantie: zon, zee, strand 
Opwindend: Oranje in de finale! 
Ambities: nacompetitie halen dit seizoen. 
Beste eigenschap: sta altijd voor andere klaar. 
Slechtste eigenschap: Ik ben vaak net een klein 
kwartiertje later dan dat is afgesproken. 
Lijfspreuk: De nul voor Kneul 
Typisch Woubrugge: thuis douchen 
Hoogtepunt: afgelopen seizoen verkozen worden tot 
mvp van de A selectie. 
Dieptepunt: de 0-5 tegen hazerswoudse boys afgelopen 
maand. 
Wat vind je van VVW 1: Een gezellige groep en een 
goede mix tussen jong en oud. 
Wat vind je van VVW 2: Hopelijk kunnen ze het dit 
seizoen bij elkaar houden. Zou heel vervelend zijn als die 
gasten straks tussen wal en schip raken.  
Wie vind je de beste trainer VVW 1: ik heb pas 2 
trainers gehad en daar is het moeilijk kiezen tussen. Maar 
dan hou ik het op Koos. 

Verbetering VVW: verlichting van het trainingsveld. 
Beste voetballer VVW 1: Chris Verhoef 
Onderschatte voetballer VVW 1: ik vind onderschat niet 
echt het juiste woord, maar Twan v/d Geijn scoort altijd 
een voldoende. 
Hoe bevalt het bij Woubrugge: ik ben vorig jaar naar 
deze mooie club gekomen en tot nu tot bevalt het mij 
super goed. Ik heb het naar mijn zin en blijf graag een 
biertje na afloop drinken. 
Favoriete club: Ajax 
Beste voetballer Nederland: Virgil v Dijk 
Beste voetballer buitenland: Lionel Messi 
Beste voetballer aller tijden: Diego Maradona 
Beste bondscoach: Ik hoop dat Ronald Koeman dat word 
komende zomer.  
Beste trainer: Pep Guardiola 
Oranje: mijn huis tijdens het komende Europees 
kampioenschap. 
Opstelling Oranje: Cillessen, Tete, De Ligt, Van Dijk, 
Blind, F. de Jong, Wijnaldum, Pröpper, Stengs, Depay, 
Promes 
Kunstgras: voor een amateurclub uitstekend alternatief 
zodat er altijd getraind kan worden. Als bvo zou je altijd 
in staat moeten zijn om een goede grasmat te hebben, 
want uiteindelijk speel je het liefst op echt gras. 
Hans Boer: vrijwilliger van het jaar 
Barry Buntsma: trainer met ambities. 
Arjan Dijkshoorn: een fantastische leider voor ons team 
en iemand waarmee je kan lachen. 
Cor Buntsma: heeft mij meerdere malen uitstekend 
geholpen met al mijn pijntjes en super dat die ons dit 
seizoen regelmatig uit de brand helpt met de verzorging 
op zaterdag. 
Bart Kroes: heel jammer dat die niet meer de verzorging 
kan doen op donderdag. Liep altijd op donderdag even 
langs voor een praatje ook al had ik niks om te verzorgen. 
Siem Kesting: fantastische man en altijd enthousiast.  
Seniorencommissie: doen uitstekend werk. 
F-side: maken er altijd een mooi en goed georganiseerd 
feest van in de kantine. 
Score: leuk om te lezen. 
Heb je nog een tip voor de VVW: ga zo door. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





 

De Blauwe Zeelt stopt op 31-12-
2019 na 48 jaar 

Meneer Windhorst 
Ja, u leest het goed na 48 jaar wordt de onze visclub van de vissers uit Woubrugge  opgericht in de 

voetbalkantine dan toch ontbonden. De  reden hiervoor is het ouder worden van onze leden en 
geen aanwas / verjonging van vissende leden. 
 
De oprichter was in 1971 Herman 
van Egmond die in die jaren het 
beheer van de kantine met daarbij 
benodigde bezetting onderhield. De 
naam De Blauwe Zeelt was dan ook al 
snel geboren als je aan de bar met 
een biertje een naam zoekt kom je 
met een beetje fantasie uit op deze 
toch smaakvolle naam die onze club 
vanaf het begin bekend stond in ons 
dorp en daarbuiten. Enkele leden zijn 
vanaf het begin tot vandaag nog 
steeds lid van de visclub, dit zijn 
Mees van Leersum, Dirk Groot en  Jan 
de Fey, getrouwe leden dus die we 
ook zeer dankbaar zijn 

voor hun jaarlijkse lidmaatschap en 
inbreng in de vereniging. Mees heeft 
een lange periode de 
voorzittershamer gehanteerd op een 
mooie en goede en mag 
wel zeggen zeer sociale wijze, dank 
aan Mees, ook Henk Windhorst heeft 
zijn verdiensten voor de Visclub als 
penningmeester en later voorzitter 
vele jaren met plezier gedaan. De 
laatste jaren zag je de leden afvloeien 
door de leeftijd en het moeilijker 
gaan krijgen met de gezondheid 
jammer maar hieraan ontkom je niet 
zeggen ze dan. De jaarlijkse 
kerstverloting in kantine van de 
voetbalvereniging zijn voorbij, een 

gezellige zaterdagmiddag waarnaar 
reeds weken vooraf werd uitgezien, 
jammer is dat wel. Het bestuur en 
haar leden van De Blauwe Zeelt 
bedankt iedereen die de visclub altijd 
een warm hart heeft toebedacht en in 
het bijzonder de Voetbal Vereniging 
van Woubrugge waar de visclub haar 
thuis was met vergaderingen en 
feestjes, dat kon in de gezellige 
kantine waar ook de barbezetting 
altijd klaar stond, BESTE MENSEN 
ALLEN HEEL VEEL DANK. Het gaat 
jullie en de voetbalclub heel goed. 
 
Bestuur en Leden van DBZ.. 

   

   

Van de Scheidsrechters-commissie 
Teus de Graaf 

 

De donkere maanden voor 

kerst zijn inmiddels alweer 
aangebroken. De winterstop is 
inmiddels alweer in zicht. De 
scheidsrechterszaken verlopen 
echter niet altijd even soepel. 
Het aanstellen van 
scheidsrechters bij de 
wedstrijden brengt regelmatig 
veel problemen met zich mee. 
Mede door de blessures van 
enkele scheidsrechters waar 
vaak een beroep op kon 

worden gedaan, is de spoeling 
zeer dun geworden. Hierdoor 
moeten onze scheidsrechters 
coördinatoren vaak heel veel 
inspanning leveren in hun vrije 
tijd, om alle wedstrijden van 
een scheidsrechter te kunnen 
voorzien. Dit maakt deze 
vrijwilligerstaak er niet altijd 
leuker en gemakkelijker op. Bij 
de jeugdwedstrijden is 
momenteel het scheidsrechters 
probleem het grootst.  
 
Dus wil je zo nu en dan wel eens een 

wedstrijd fluiten? Meld je dan aan bij 
Jan Kranenburg! En help de 
coördinatoren uit de brand! Lijkt het 
je nu net iets te spannend of heb je 
geen ervaring? Geen probleem! Er is 
altijd begeleiding mogelijk! 
 
Het is belangrijk om alle wedstrijden 
tot een goed einde te brengen. 
Gelukkig zijn er bij de vv Woubrugge 
nog geen noemenswaardige 
onregelmatigheden gebeurd. Dit 
willen wij natuurlijk graag zo 
houden! 
 
We zien jouw hulp graag tegemoet!  
Namens de 
Scheidsrechterscommissie 



 

 

De scheidsrechters 
Ruud Pieterse 

Deze score is het de beurt aan Ruud Pieterse. 

 
Waarom ben je begonnen met 
fluiten? 
Ik ben begonnen toen mijn zoon 
overging naar een seniorenteam en 
dat was in 2005. 
 
Wie is je favoriete scheidsrechter? 
(En waarom?) 
Mijn favoriete scheidsrechter is Peter 
van Lith uit Zevenhoven omdat we 
veel met elkaar overleggen en 
dezelfde mening hebben in het veld. 
 
Bij welke beslissing heb je zelf 
even gejuicht? 
Dat zijn er een paar en dat zijn dan de 
wedstrijden waar een  team alleen 
maar aan het zeuren en met grofspel 
bezig zijn en dan met 1 doelpunt 
verliezen. 
 

Welke spelregel zou jij 
veranderen? 
Ik zou de buitenspelregel weg doen 
want sommige kunnen gewoon niet 
vlaggen. Heb je wel een hoop 
trammelant minder. 
 
Wat is het leukste team om te 
fluiten? 
Leukste team om te fluiten is 
senioren Woubrugge 5 omdat dat 
team gewoon een leuk team is 
zonder commentaar. 
 
Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 
scheidsrechter? (teams en 
stadion) 
De leukste wedstrijd om te fluiten is 
Liverpool tegen Manchester City in 
het Wembley stadion.  

 
Wat is de gouden tip voor een lang 
en gelukkig scheidsrechtersleven? 
De gouden tip is blijf jezelf en fluit zo 
eerlijk 
mogelijk en 
niet 
partijdig. 

 

 
 

Mailbak Score stroomt vol met 
topideeën 

De Score-redactie en Gerrit Buntsma 

De Score kan beter. Dat vinden wij bij de Score, maar dat vindt ook Gerrit Buntsma. De beste man 

kwam met een paar ideeën om de Score een injectie te geven. 
 
Gerrit kwam met het idee om het leiders weer te verplichten om na elke wedstrijd een stukje in te sturen naar de Score. 
Ook al is-ie maar vier zinnen.  
 
Hij heeft groot gelijk, aangezien er in deze Score alleen maar jeugdstukjes van de JO11-1 en de JO11-3 staan. Top van 
beide teams, maar jammer voor (en van) de andere teams! Welke (jeugd)speler vindt het nou niet leuk om over zijn 
eigen team te lezen? 
 
Wij gaan er in de aankomende periode achteraan om dit idee bij de leiders kenbaar te maken. Hé leider, mocht je dit 
lezen: zorg ervoor dat jij of iemand anders uit het team een stukje instuurt voor de Score! In elk team zitten wel jongens 
die dat willen doen, denken wij. 



 

Pupil van de week 
Jaco van den Oever 

Ruben was samen met Donald op 26 oktober jl. pupil van de week. Ruben vond de warming up  met 

het eerste ontzettend gaaf. Het maken van de eerste goal samen met Donald was heel tof! Ruben is 

heel blij met zijn bal met daarop alle handtekeningen en is natuurlijk ook heel blij met zijn officiële 

VVW sjaal die hij ook zeker om zal doen als we naar VVW gaan kijken! Kortom een super toffe 

middag. Bedankt VVW! 

 

           

 

Oud Papier  
en Karton 

Klaas Grandia 
 

De kilo`s van oktober waren niet mis, 
25.120 kilo.  

Een geweldige opbrengst. 
De stand is nu 222.095 kilo in 2019. 

Super bedankt allemaal. 

 





A-selectie 
Wedstrijdsecretaris   vacant 
Trainer 1e elftal    Barry Buntsma   06-52492412 
Leider 1e elftal   Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal  Peter Buntsma  
Trainer 2e elftal   Vacant   
Leider 2e elftal   Edwin van de Berg 
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma (dinsdag)  06-30657154 
     In Balance  (donderdag)   
                                                  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   Cindy van Schagen   06-11588326 
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 
 



 
 
 
 
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 

MO17-1. Roosemalen Afbouw 

JO15-1. Westmaas Interieur 

JO15-2. Spar Bregman  

MO13-1. WG 

JO13-1. Loek van Vliet 

Keurslagerij 

JO11-1 Dickies 

JO11-2 Dura Vermeer 

JO10-1 Floritec 

JO9-1 Nolina 

JO9-2. La Pura Vida 

JO8-1 Nolina 

JO8-2 Nolina 
 
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 in de vorige Score. Gelukkig zijn er deze editie al een stuk 

meer stukjes ingezonden, daar zijn we heel blij mee! Maar we willen 

altijd meer! 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 

about:blank




 

Hoe gaat het met de 

JO19-1? 
 

Peter Bekkering 
De winterstop komt er aan, tijd om de beker en eerste competitiehelft te evalueren. Vrijwel de gehele 

JO-17 van afgelopen seizoen, die afgelopen jaar na een sterke start toch naast de prijzen greep, maakte 

dit jaar de overstap naar de JO-19. Aangevuld met vier tweede jaars spelers werd een jong maar 

talentvol team neergezet. 
 

Onder leiding van Henny, ondersteund 

door een brede staf met Jantine, Bart, 

Peter en de altijd (te) eerlijke 

grensrechter Iwan werd vol ambitie 

aan het nieuwe seizoen begonnen. Een 

verrassend goed uitgebalanceerd team 

met veel vaardigheid, snelheid en 

voetbal inzicht waarvan de meeste 

knapen al jaren bij elkaar in teams van 

de VVW met elkaar spelen. Door het 

team werd de ambitie uitgesproken 

veel te willen leren en goede resultaten 

neer te gaan zetten. Hennie is een 

echte voetbal liefhebber en geeft pittige 

trainingen gericht op snel combineren, 

inzicht en positiespel. Weinig ruimte 

voor verslappen en een hoog tempo, 

dat zullen de regelmatig meetrainende 

spelers uit de selectie ook gemerkt 

hebben. In beker en eerste competitie 

helft is wisselend gepresteerd. Mooie 

winstpartijen werden afgewisseld met 

teleurstellend verlies zodat we ergens 

in de middenmoot geëindigd zijn. 

Voetballend vaak de bovenliggende 

partij maar vooral tegen fysiek sterkere 

en oudere teams resulteerde dit niet in 

winst. Sterke winst partijen tegen 

Lugdunum, RCL, Alphen en de Kickers 

afgewisseld met verlies tegen WVC, 

Kagia en TAVV.  Een resultaat waar we 

tevreden op terug kogen kijken en met 

vertrouwen straks de tweede 

competitie helft kunnen aanvangen. De 

sfeer in de groep is uitstekend en na de 

wedstrijd blijven de meesten hangen in 

de bar met cola of een 0.0, sterkers zit 

er helaas voor deze knapen niet in het 

vat. Ook vanaf de kant worden we 

enthousiast aangemoedigd door de 

ouders, voor mij als begeleider een 

verademing na er vorig jaar met de staf 

toch vaak alleen voor te hebben 

gestaan. Begonnen met 16 spelers, 

helaas twee spelers kwijt geraakt maar 

gelukkig kwam Lerry als versterking 

voor onze aanval er weer bij. Tim onze 

keeper heeft sterke reflexen en houdt 

met zijn lange armen en benen veel 

ballen uit zijn goal. Onder leiding van 

onze aanvoerder Stan hebben we een 

stevige verdediging met Thijs, Nick en 

Jeroen. Een creatief middenveld met 

Sander, Aydan en Jesse. En een aanval 

met Tim D, Riko en topscorer Robbin. 

Met Jelle, Tim v. R, Jinne hebben we 

bovendien 3 supersnelle spelers die in 

iedere linie kunnen spelen naargelang 

de tactiek van de wedstrijd. 

Ondanks een druk jaar voor de boeg in 

een team met eerste jaars studenten 

en examen klanten hebben de jongens 

veel zin om aan het eind van het 

seizoen straks ook nog samen met de 

JO-17 naar een internationaal toernooi 

in Lommel (B) te trekken. Dat belooft 

een top weekeinde te worden 

alhoewel er nog veel te voorbereiden 

is. 

 

Kortom een leuk team met veel 

voetbal.

 

  



 

Woubrugge JO17-1 is 

nog lang niet uitgeleerd 
 

Gerben Schouten 
Woubrugge JO17-1 is een mengeling van eerste- en tweedejaars B-junioren. Na een wat aarzelend 

begin van het seizoen door vakanties en blessures is het elftal inmiddels aardig op elkaar ingespeeld. 

 
Het seizoen werd afgetrapt met de 

beker. De thuiswedstrijd tegen 

Oegstgeest werd gewonnen, de 

uitwedstrijd in en tegen Woerden 

werd zeer onverdiend verloren. De 

laatste wedstrijd tegen RVC werd 

eveneens verloren. Met 0-2 waren de 

gasten te sterk en werden terecht 

eerst in de poule en bekerde zij dus 

verder.  

De eerste competitie wedstrijd werd 

gespeeld in Leimuiden tegen Kickers’69 

JO17-1. Een gelijk opgaande wedstrijd 

maar een vroeg opgelopen achterstand 

kon niet meer ongedaan gemaakt 

worden. Verliezen is nooit leuk, maar 

met 1-0 en zelf veel goede 

mogelijkheden onbenut laten, dat is  

vervelend. Ondertussen snakte het 

elftal wel weer eens naar een goed 

resultaat. De tweede wedstrijd werd 

gespeeld op Bateweg Noord tegen 

UVS JO17-2. Een goed spelend 

Woubrugge won zeer overtuigend met 

5-1. Mooi om te zien dat een aantal 

elementen uit de trainingen van de 

afgelopen weken terug kwamen in deze 

wedstrijd.  

Vol zelfvertrouwen werd een week 

later afgereisd naar Rijpwetering. 

ROAC kwam op voorsprong  maar 

Woubrugge toonde veerkracht en 

boog de achterstand met twee 

schitterende doelpunten van Javier en 

Jort om. Jammer genoeg kon ROAC 

nog gelijk maken en werd de eindstand 

2-2. Met 4 punten uit drie wedstrijden 

overheerste toch wel het gevoel dat er 

5 punten verloren waren. Wedstrijd 

nummer 4 was weer in eigen huis. 

Meerburg werd al snel op een 4-0 

achterstand gezet. Vanaf dat moment 

vergat Woubrugge te voetballen en 

werd het zelfs nog een onnodig 

spannend. Met een 4-2 eindstand kwam 

Woubrugge zelfs nog goed weg. Met 

de wedstrijden tegen AVV Alphen en 

Voorschoten op het programma keek 

de ploeg stiekem omhoog. Maar daar 

kon na de wedstrijd tegen Alphen wel 

een streep door heen. Na een 

tumultueuze wedstijd stond er een 

teleurstellende 3-3 eindstand  op het 

scorebord. Het complete verslag van 

deze wedstrijd kunt u nog teruglezen 

op de website. Gelukkig konden we 

een week later de nare smaak die we 

overhielden aan deze wedstrijd 

wegspoelen. Op eigen veld werd 

Voorschoten met 5-2 verslagen. Met 

de kraker tegen Alphia in het 

vooruitzicht stond de ploeg op een 

keurige derde plaats met 11 punten uit 

5 wedstrijden. Tegenstander en 

titelkandidaat Alphia met 5 punten 

meer op een tweede plaats. Hoewel de 

titel al uit het zicht was, kwam  

Woubrugge naar Alphen om te 

winnen. De wedstrijd zou echter 

uitlopen op een deceptie. Na een 

uitstekende eerste helft en een 2-1 

ruststand, raakte de ploeg in de 

tweede helft het spoor volledig bijster. 

Een beschamende 10-2 nederlaag was 

het gevolg. Uit huilen en opnieuw 

beginnen. Die kans zou een week later 

komen. Jammer genoeg heb je voor 

een wedstrijd twee elftallen nodig. 

Roodenburg liet telefonisch weten 

geen elftal op de been te kunnen 

brengen. Deze wedstrijd zal op een 

later moment misschien nog ingehaald 

worden. Op het moment van schrijven 

was de eerste volgende wedstrijd tegen 

de nog ongeslagen koploper Floreant. 

Hoe leuk zou het zijn om de 

Boskopers de eerste verliespunten te 

bezorgen. 

Na drie maanden voetballen mogen we 

constateren dat de JO17-1 zich 

uitstekend staande houdt in de tweede 

klasse. Alleen de wedstrijd tegen Alphia 

werd uiteindelijk kansloos verloren. De 

najaar competitie zal, als het goed is, 

worden afgesloten met een keurige 

plek in het linker rijtje.  

 

  



 

De avonturen van 

Woubrugge JO11-1 
Albert van der Veldt  

JO11-1 Op stage bij Ter Leede 

Afgelopen woensdag (16-10) zijn de 

mannen van de JO11-1 op stage 

geweest bij Ter Leede in Sassenheim. 

Het was voor de spelers een unieke 

ervaring want ze speelden voor het 

eerst op een groot veld. Dus met grote 

doelen en grensrechters voor 

buitenspel. Met een 0-0 ruststand werd 

er uiteindelijk met 4-2 verloren. Op de 

terugweg nog kunnen zwaaien naar 

enkele tractoren en toch nog lekker op 

tijd weer thuis.  

 

Spectaculaire competitiestart 

Woubrugge JO11-1   

Woubrugge JO11-1 heeft op zaterdag 

2 november in een spektakelstuk het 

eerste punt binnengehaald. Op 

zaterdag 2 november jl. speelden de 

mannen hun eerste 

competitiewedstrijd in Alphen aan den 

Rijn tegen Alphense Boys JO11-2.  

 

Na in de bekerronde op een 

verdienstelijke 4e plaats te zijn 

geëindigd was de indeling in de 

Hoofdklasse een feit. En dat mag toch 

ook als een beloning worden gezien. 

Nu maar kijken hoe “zwaar” dit gaat 

worden want in de bekerronde moest 

er immers voor elk punt hard gewerkt 

worden.  

 

Het team van Alphense Boys was het 

zogenaamde talententeam. Dat is voor 

dergelijke clubs inmiddels een beproefd 

recept door de beste spelers van hun 

leeftijd een leeftijdsjaar hoger in te 

delen om zodoende meer (fysieke) 

tegenstand te krijgen (hier was men bij 

Woubrugge uiteraard aan het goede 

adres..). 

 

Al vanaf de aftrap bleek dat de 

tegenstander goed kon voetballen en 

het niet vreemd was dat ze alle 

bekerwedstrijden hadden gewonnen. 

Stuk voor stuk balvaardige spelers die 

geen ruzie met de bal hadden. Nu is 

dat bij Woubrugge ook niet het geval 

dus was er sprake van een gelijk 

opgaande strijd waarbij het spel van 

Woubrugge er als team verzorgder 

uitzag. Met mooie combinaties en zelfs 

splijtende steekpasses waardoor spits 

Florian alleen voor de keeper kon 

komen.  

 

Iets voor rust kwam dan het eerste 

doelpunt van de competitie. Na een 

paar keer net niet was het nu wel raak 

en dus stond de 0-1 op het scorebord. 

Dit was ook tevens de ruststand. Na 

de rust wederom goed voetbal van 

beide kanten en met nog 15 minuten te 

spelen was het Alphense Boys dat de 

gelijkmaker scoorde.  

 

Maar later bleek dat dit de opmaat was 

naar een waar spektakelstuk. Met nog 

circa 10 minuten te spelen en inmiddels 

hevige regenbuien die over het veld 

heentrokken was het wederom Florian 

die de 1-2 maakte. Dit liet de 

tegenstander niet zomaar gebeuren en 

het was Alphense Boys dat flink 

aanzette en met schoten van afstand en 

door hard werken de nodige kansen 

creëerden. Met kunst en vliegwerk (bal 

tegen het hoofd van Thomas, de bal 

van de doellijn tegengehouden door 

Jasper en goed keeperswerk van Jop) 

bleef Woubrugge lang op de been. 

Maar helaas. De 2-2 werd toch 

gemaakt.  

 

Dit leek dan ook de uitslag te worden. 

De mannen van Woubrugge pakten het 

echter gewoon weer op en met nog 1 

minuut te spelen werd er vanaf de 

motor van het middenveld Timo een 

vloeiende aanval opgezet. Via Timo, 

Stijn en eindelijke Florian werd Leon in 

stelling gebracht en hij maakte de 2-3! 

Wat een sensatie. Met eigenlijk geen 

tijd meer te spelen was het toch weer 

Alphense Boys die een allerlaatste 

slotoffensief startte. En helaas (maar 

niet minder gegund aan de 

tegenstander hoor) dit lukte hen ook. 

Een hard afstandsschot werd door Jop 

wel gepareerd maar door de natheid 

had hij hem niet klemvast en zo werd 

het uiteindelijk 3-3. Als je zo dichtbij 

bent is dat natuurlijk jammer. Maar wat 

bijblijft is een mooie en vooral 

spannende pot voetbal.  

 

Woubrugge JO11-1 - DOSR  

Woubrugge JO11-1 heeft op zaterdag 

16 november na een gelijkspel het 2e 

punt in de hoofdklasse behaald en is na 

twee wedstrijden nog ongeslagen.  

 

De wedstijd werd gespeeld tegen 

DOSR uit Roelofarendsveen en het 

was dit keer niet het vertrouwde 

kunstgrasveld maar het gras van veld 2 

waarop we onze kunsten mochten 

vertonen.  

 

Een training geeft een extra dimensie 

als hetgeen je oefent in de wedstrijd 

ook echt zijn vruchten afwerpt. Het 

eerste doelpunt was hier een goed 

voorbeeld van. De avond ervoor (de 

mannen trainen op de woens- en de 

vrijdagen) was er namelijk op corners 

getraind. Extra aandacht ging uit naar 

de keuze voor de “afdraaiende” corner 

om te voorkomen dat de almaar beter 

wordende keepers de bal als prooi 

kunnen vangen en het positioneren 

voor de goal. Ook het niet “er al 

staan” maar het komen werd onder de 

aandacht gebracht. Na ca. vijf minuten 

spelen was de eerste corner een feit. 

Deze werd vanaf rechts genomen door 

Floris en het was Thomas die de bal in 

1 keer op zijn schoen kon nemen en 

zodoende de 1-0 op het scorebord 

zette. Een mooi ingestudeerde corner 

zeg maar.  

 

Hierna leek Woubrugge direct door te 

drukken, het verzilveren van de kansen 

lukte echter niet. Hierdoor kwamen 

“de Veners’ terug in het spel en zo was 

er sprake van een gelijk opgaande strijd 

met kansen over en weer. Na een 20 

minuten was er even een vreemd 

moment voor onze goal en door een 



 

misverstand tussen keeper Jop en 

verdediger Thomas werd het zo 1-1. 

Dit was tevens ook de ruststand.  

 

Na de extra korte pauze (de spelers 

werden met de limonade in de hand 

het veld opgestuurd want de 

scheidsrechter van dienst had wat 

haast om, na wat later blijkt, getuige te 

zijn van een Bekerkraker bij een 

andere mooie club die ook in het 

groen/ wit speelt) begonnen we aan de 

2e helft. Die liet zich zien als een beter 

spelend en kansen creërend 

Woubrugge met daarbij gevaarlijke 

counters van DOSR. Zo was het na 

een 10 minuten spelen ineens 1-2 en 

dat was toch wel even slikken. 

Aangemoedigd door de leiders Evert 

en Martin (leider Fred was bloemen 

aan het verzorgen op Sicilië) en 

gesteund door de trouwe supporters 

gingen de mannen op jacht naar de 

gelijkmaker. Nu was het de goed 

keepende sluitpost van DOSR die daar 

niet aan wilde meewerken. De schoten 

op doel werden, al was het met kunst 

en vliegwerk, tegengehouden.  

 

Met nog zo’n vijf minuten te spelen was 

het dan toch raak. Na een mooie 

combinatie door de as van het veld 

met Jasper kwam Stijn alleen voor de 

keeper en werd met een mooie stift 

gescoord. Dit leidde tot een bevrijding 

en zo gingen de mannen zelfs op zoek 

naar de volle winst. Meer dan een paar 

hachelijke situaties voor de goal 

leverde dit niet op en zo was het 2e 

gelijkspel een feit. Volgende week staat 

de uitwedstrijd tegen ARC op het 

programma. Dat zal een lastige 

wedstrijd worden want tegen hen 

hebben we al eerder gespeeld 

(bekerronde) en met 1-2 verloren. 

Mocht u denken ik ga zaterdag eens 

even naar Alphen u bent van harte 

welkom. De wedstijd begint om 

10.15uur.  

 

 

Woubrugge JO11-1 - ARC  

Woubrugge JO11-1 heeft op zaterdag 

22 november in de uitwedstrijd tegen 

ARC JO11-1 in de slotfase alsnog 

moeten buigen voor een sterk spelend 

ARC.  

 

De derde competitiewedstijd speelden 

we uit, tegen ARC JO11-1. ARC was 

inmiddels koploper dus wisten we 

vooraf dat we flink aan de “bak” 

moesten. ARC was geen onbekende 

voor ons want we hadden ze ook al 

getroffen in de beker en toen met 1-2 

verloren.  

 

Om 10.15uur was de aftrap op het 

kunstgrasveld pal gelegen naast de 

welbekende kleedkamerhal. Deze was 

inmiddels ook voorzien van een mooi 

ingerichte koffiecorner dus stonden de 

trouwe supporters, incluis de staf 

bestaande uit Evert en Martin (Fred 

was idd nog steeds met zijn bloemen 

bezig), met een heerlijke koffie aan de 

kant om de mannen aan te moedigen.  

 

ARC liet zien dat het niet zomaar aan 

kop stond en de eerste kansen waren 

dan ook voor ARC. Een prima 

voetballende ploeg die al combinerend 

goede kansen creëerden. Na een paar 

minuten spelen was het dan ook 

terecht 1-0 voor ARC.   

 

Daarna was het Woubrugge dat de rug 

rechtte en ook ging spelen vanuit de 

kwaliteiten die het team zowel 

individueel als qua samenspelen in bezit 

heeft. Zo was er sprake van een 

technisch zeer goede wedstrijd van 

beide kanten en dus ook kansen aan 

beide kanten. Het was spits Florian die 

voor de 1-1 zorgde. En na een 2-1 

achterstand was het Florian die ook 

weer voor de 2-2 zorgde. Daarna dan 

toch weer een doelpunt voor ARC en 

leken we met een 3-2 achterstand de 

rust in te gaan.  

 

Maar daar dacht onze Leon heel anders 

over. Na beide vanuit het middelveld 

mooie voorbereidende acties was het 

Leon die twee maal achter elkaar 

scoorde en zo was er ineens sprake 

van een 3-4 stand bij rust.  

 

Deze ruststand was natuurlijk een 

stand die ARC niet aanstond dus 

konden we een enerverende 2e helft 

verwachte. En die kwam er ook. 

 

De mannen konden lang stand houden 

echter kon ARC toch tot scoren 

komen en dus stond het 4-4. En dat 

werd al snel daarna zelfs 5-4 voor 

ARC. Nu moest Woubrugge weer ten 

aanval en dat viel niet mee want de 

spelers van ARC gingen zelfs over tot 

het welbekende tijdrekken. Laten we 

het maar als een compliment zien als 

het “grote” ARC (en tevens koploper) 

gaat tijdrekken tegen de buren uit 

Woubrugge.  

 

Met nog 5 minuten te spelen was het 

wederom Florian die de terechte 

gelijkmaker scoorde en zo stond het 

zomaar 5-5. Hier kon Woubrugge wel 

mee leven maar ARC dus niet en zij 

gingen dus weer flink aandringen. De 

mannen konden lang stond houden en 

met goed keeperswerk van Jop bleven 

we op de been. Maar uiteindelijk viel 

dan toch we 6-5 voor ARC. Daarna 

dan nog een laatste poging vanuit de 

kranige mannen van Woubrugge om de 

gelijkmaker te scoren. Met kansen 

voor Stijn (goed gepareerd door de 

keeper van ARC) en een kans uit een 

net iets te scherpe voorzet van Leon 

op Florian lukte dat bijna. Met nog 

twee counters van ARC werd het nog 

8-5 maar dat gaf de verhoudingen op 

het veld dus niet geheel terecht weer. 

 

  





 

JO11-3: Wedstrijd tegen 

ARC 
Natasja Westgeest 

 

Afgelopen zaterdag konden we aan de bak bij ARC thuis. ARC altijd moeilijk, ARC blinkt uit door het 

positie spel en het tempo  in het voetbalspel dus ik hield m’n hart vast. 
 

Het weer zat ook niet echt mee en het feit dat er geen lege kleedkamer beschikbaar was hielp ook niet echt in de 

voorbereiding op de wedstrijd. Uiteindelijk staat iedereen netjes aangekleed en opgewarmd klaar voor de wedstrijd. En wat 

ik al dacht gebeurde ook inderdaad, binnen de eerste minuten komen we al op achterstand door een goal van ARC. Wij 

waren nog niet wakker of niet voorbereid op het spel van ARC. Maar deze goal van ARC maakt wel iets wakker in het team 

en de linies op het veld gaan beter aansluiten en de verdediging pakt hun taak ook goed op. Langzaam maar zeker komt er 

ruimte voor ons en komen we tot vlak bij de keeper. De keeper van ARC is een echte killer waardoor onze kansen net het 

net niet raken. Gelukkig is het geluk met ons en lukt het Daniel om de stand gelijk te trekken naar 1-1. 

 

Na de rust pakken we ons spel op en vallen aan beide zijden goals, waardoor het een leuke open wedstrijd wordt. Daniel 

scoort zijn eerste hattrick waardoor de stand op 3-3 komt. Helaas komt ARC weer voor met een goal van hun kant. Maar 

daar komt Nigel die de stand weer gelijk trekt naar 4-4. 

 

We tellen de seconden totdat er afgefloten wordt, maar als je erop wacht dan duurt dat zolang……. 

Helaas breekt het tempospel van ARC ons toch langzaam op en komen er her en der blessures aan de oppervlakte waardoor 

er voor ARC ruimte komt om de wedstrijd naar zich toe te trekken en dat doen ze dan ook. De eindstand wordt 6-4, had ik 

deze uitslag verwacht? Absoluut niet, zeker niet na de eerste minuten van de wedstrijd. Onwijs trots op de prestatie van ons 

team, de spelers en vooral Twan die onwijs veel ballen uit het doel heeft weten te houden. 

 

Ranglijst doelpunten: 

Daniel 10, Nigel 4, Kris 4, Ali 3 

 

Ranglijst penalty: 

Rens 5, Ali 5, Daniel 5, Twan 5, Kris 3 
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’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. 
 
De smaak van de eerste bal van dit seizoen zat nog vers ergens achter onze kiezen, of het was alweer tijd voor test 
numero dos. En gezien onze voetbalpoule-indeling is het verstandig om iedere testkans te benutten, want met 5 
geplande Scores dit seizoen, hebben we dus ook 5 ballentesten nodig. Nu is uw favoriete testduo daar absoluut 
enthousiast over, en dus togen wij eind september richting het roerige Gouda voor alweer een nieuwe ballentest. Een 
reis die gepaard ging met een enorme bak regen en wind, en waarbij wij blij waren met een veilige aankomst aldaar. 
 
Het testen van de bal werd een uitdaging, aangezien de ballenkooptent in het winderige open gedeelte tussen de 
hoofdkantine en de kleedkamers stond. Een bestelde bal was dus binnen enkele seconden afgekoeld tot herfstachtige 
temperaturen, en dat is natuurlijk niet erg smakelijk. Alhoewel, tegen de tijd dat u dit leest, vermoed ik dat u met uw 
oren in de pepernoten en banketletters zit, en dat een gevoelstemperatuur van slechts 8 graden voor u klinkt als lekker 
bakken in Torremolinos. Wij lieten ons in elk gebal niet ontmoedigen, en ondanks een verdrietige nederlaag op zak 
werd de ballentest aangevangen. 
 
En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 28 september 2019 
Voetbalclub: CVV De Jodan Boys uit Gouda. CVV staat voor Christelijke VoetbalVereniging. In de volksmond vallen CVV 
en De eraf, en zeggen we simpelweg Jodan Boys. Overigens staat Jodan voor JOngemannenvereniging DANiël; ik zou 
zeggen, kijkt u zelf eens op internet, en u vindt een kleurrijke geschiedenis. Ook Jodan Boys is in het verleden een omni-
vereniging geweest, maar nu is het vooral een voetbalvereniging. 
Website: www.cvvdejodanboys.nl 
Terrein: Sportpark Oosterwei, naar de gelijknamige roerige wijk in Gouda-oost. Het sportpark ligt ingeklemd tussen de 
flats en de Hollandsche IJssel. Er loopt een openbare weg door het sportpark heen, en parkeergelegenheid is beperkt. 
Velden 5/6/7 liggen op het wat armoedige, maar boomrijke noordelijke deel van het sportpark (waar ook GSV 
voetbalt), en waar dug-outs ontbreken. Veld 7 staat niet eens getekend op de plattegrond (zie website), maar blijkt 
maar liefst 414 m. vanaf de kleedkamer te liggen, een warming-up is dus niet nodig! 
Op het zuidelijke mooiere deel ligt de hoofdkantine met voldoende nette kleedkamers, en enkele kunstgrasvelden. Let 
hier wel goed op: werkelijk óveral op het terrein liggen terrasverhogingen/drempels. Je moet blijven opletten dat je je 
enkels niet verzwikt, gevaarlijk! 
Sfeer: het 1e elftal van hoofdklasser Jodan Boys speelde ook thuis, dus was het aardig druk ondanks de regen, maar in 
de kantine was die drukte te overzien. De kleedkamers zijn netjes, en de kantine ziet er best gezellig uit. 
Weer buiten: WAAR-DE-LOOS (met hoofdletters)! Graadje of 14 met veel wind en nog meer regen! Wat een verschil 
met 2 weken geleden, toen het nog 20+ was! 
 
En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: eindelijk weer eens op een keurig (‘stikstofarm’, ‘CO2-arm’ en ‘milieutechnisch verantwoord’) kartonnen 
schaaltje, mét papieren servetjes en plastic vorkjes erbij, zo hoort het! 
Voor de liefhebbers waren er zelfs augurkjes. 
Het broodje: ok, vers 
Baltechnisch: 
- Grootte: middel, voldoende 
- Structuur: stevig grof 
- Geur: goed, de bal heeft duidelijk in de jus gelegen, maar kan nog iets smeuïger 
- Temperatuur: goed warm 
- Kleur: goed bruin 
Smaak: goed, de bal is lekker gekruid, en heeft zeker smaak. Minpuntje is dat de bal ietwat droog is. 
De saus: wéér die Remia fritessaus, Joost herkent het weer direct. Onze voorkeur is mayonaise, maar vooruit. Pluspunt 
deze keer is de zelf op te scheppen/pompen onbeperkte hoeveelheid saus rechtstreeks uit de emmer. 
Eindcijfer: 7- 
Één van de vrolijk luidruchtige ballenverkopers vindt zelf, dat de ballen ‘gortdroog’ zijn, en dat ze ‘niet te nassen’ zijn. 
Maar, het bekende polderen tussen uw favoriete ballentesters Joost (6,5) en ondergetekende (7) geeft een gemiddeld 

about:blank


 

eindcijfer, dat momenteel een podium oplevert. Een broodje bal met veel goede punten, dat net iets minder droog mag 
zijn. De toevallig naast ons mee-etende snufbalstagiair kan zich vinden in de voldoende. 
Joost zegt: een nette baldoende 
 
Stand ballentest: 

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

10 sc Botlek 2019 4 
 
Misschien nog leuk om te melden: bij het maken van de traditionele ballenfoto werd Joost gevraagd werd om eens een 
andere pose aan te nemen dan de standaard dubbele ‘peace’-vingers. Zie bijgevoegd het fantastische resultaat! 
 
De ballen! Piet Mourinho 

 

 
 
 
 
 
 



 

Een voorspelling: Zo gaat de bad 
santa party eruitzien 

De Score-redactie 

Het is te betreuren, maar de Score komt waarschijnlijk net uit nadat het volgende kantinefeestje is 

geweest. En dat terwijl de Score vóór dat geweldige festijn al gemaakt is. Daarom geen verslag, 
maar een voorspelling voor de Bad Santa Party! 
De Score-redactie verwachten dat minimaal de helft van onderstaande dingen gaat gebeuren: 
 
Ben jij die avond zo scherp gebleven om ze achteraf nog allemaal af te vinken? 
 

- Arjan Dijkshoorn heeft een biertje op zijn buik laten rusten. 

- Michael Kneulman heeft – ondanks dat-ie geen bardienst had – toch het meeste opgeruimd van iedereen. 

- Aron van Klaveren trok zijn shirt in de loop van de avond uit. 

- Het team met de meeste aanwezigen op het evenement was Dames 1. 

- Gijs den Hertog en Martijn van der Mark gooiden meer dan twintig bierdopjes door de kantine heen.  

- Jan van Klaveren gooide per ongeluk een biertje kapot. 

- Rick Stoof kwam total loss tegen je ouwehoeren terwijl je probeerde te pissen.  

- Daan Kliffen deed een adtje, ook al kon hij niemand vinden die met hem mee wilde doen. Vervolgens deed-ie er 

nog een. En nog een. 

- Tara van Raavens deelde per ongeluk een selfie op Facebook, toen ze een sfeerimpressie wilde geven van het 

evenement. 

- Barmedewerker Jacqueline (Smak!) vertelde aan minimaal drie mensen dat ze wel eens een portje drinkt. 

- Martijn van Luling probeerde minimaal driekwartier iedereen uit de kantine te krijgen. 

 
En dan de iets minder waarschijnlijke voorspellingen: 
 

- Woubrugge 2 kwam met meer dan vijf spelers naar het feest. 

- Kleedkamer 3 is gebruikt voor wat seksuele handelingen en was daarna drie weken dicht wegens ontreiniging. 

- Er danste iemand op de bar. Iemand! 

- Een ander team dan de Dames zette de eerste pasjes op de dansvloer. 

- Woubrugge 4 en Woubrugge 3 deden een panna knock-outtoernooi in de kantine. 

- Een speler van Woubrugge 5 haalde voor meer dan drie teamgenoten een rondje bier. 

- Thomas Osthoff en Thomas Piket deden samen een duet op het podium en braken daarmee geen enkele ruit. 

 
 
 
 
 



 

Kerstquiz: Jezus Quiztus 
De Score-redactie 

De winter valt over het schitterende Woubrugge. Zonneschijn, het terras en de zonnebril maken 

ruimte voor sneeuw, glühwein en het warme haardje. Tijd om bij dat vuur eens een quiz te maken. 
Mag met de hele familie! 
We gaan hier een potje quizzen over voetballers waarvan hun naam iets met Kerstmis te maken hebben.  

- De voornaam van Manchester City-spits Jesus (1) 

- Deze Mexicaanse Jesus speelde voor FC Twente en sinds 2015 voor FC Porto. (2) 

- Deze Spaanse Jesus is inmiddels al 34 jaar. (3) 

- Deze 2 spelers van Chelsea hebben allebei ‘Christ’ in hun voor- of achternaam. Voor het spelletje zoeken we de 

achternamen. (4 en 5) 

- Vitesse heeft een speler uit Israël in zijn selectie. Zijn achternaam. (6) 

- We zoeken de voornaam van Israël. (7) 

- We zoeken de achternaam van de Romano die jaarlijks weer in uw woonkamer staat. (8) 

- Hij haalde de kerst bij Feyenoord niet. Tevens het middelste deel van een Romano. (9) 

- CA Rosario, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain. We zoeken de laatste vijf letters van 

de speler die bij dit rijtje hoort. (10)  

- Kogellang en speelde jaren voor Twente. Ook 14 interlands voor Oranje. (11) 

- Speelde voor NAC, PSV en Manchester City. Soort Spaanse versie van ‘engel’. (12) 

2 naar rechts, 4 naar beneden. 8 naar beneden, 6 naar rechts. 
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