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SCORE 

Voorzet van de 
voorzitter 

         
                                                       Hans Boer 

In december nam Michael van Praag afscheid als bondsvoorzitter 

van de KNVB. Just Spee is vanaf 17 december 2019 zijn opvolger. 
Na 11 jaar met van Praag aan het roer is er veel veranderd. Dat 
merken we ook bij vv Woubrugge.  
 
De KNVB zat vastgeroest. Na de periode Jeu Sprengers nam van Praag het stokje 
in 2008 over. In de landelijke media lees je veel verschillende meningen over "de 
periode" van Praag. De één spreekt over het dichtdoen van de gordijnen in het 
Zeister bolwerk, terwijl een ander juist weer aangeeft dat Michael wist te 
verenigen en de gordijnen juist open deed. Voor mij persoonlijk gooide van 
Praag het roer om en koerst de KNVB in de goede richting. Michael van Praag 
deed ervaring op als scheidsrechter in het amateurvoetbal. Van 1989-2003 was 
hij voorzitter van Ajax, daarna Bondsvoorzitter. Na een voorzichtige 
beginperiode heeft hij er de schouders flink ondergezet. Hij haalde kennis in 
huis en reorganiseerde de arbeidsorganisatie waardoor er veel jonge mensen 
een kans kregen. Hij maakte van de KNVB weer een vereniging waar iedereen 
welkom is en de leden vooraan staan. 
 
Hij pakte mijn aandacht en kreeg mijn sympathie. Tijdens mijn bezoek aan een 
voorzitterscongres, stond hij bij de voordeur. Iedereen persoonlijk op te 
wachten, kennis te maken en te verwelkomen. In het gesprek bleek al snel dat hij 
wist wat er bij de voetbalverenigingen speelt. Daarbij vertelde hij dat hij ooit van 
de één op de andere dag voorzitter was geworden van Ajax. Met enige twijfel 
begon hij eraan, nadat Uri Coronel hem op een verjaardagsfeestje wist over te 
halen. Doordat hij er zo onverwachts inrolde maakte dat hij het voorzitterschap 
met vallen en opstaan moest leren. Daarin zag ik overeenkomsten. Hij gaf tijdens 
het congres zijn telefoonnummer en email adres. Om zo te laten zien dat iedere 
voetbalvereniging er toe doet en hij er voor alle voorzitters en 
voetbalverenigingen wilde zijn. Hoewel ik er nooit gebruik van heb gemaakt gaf 
het wel een gevoel van verbondenheid. 
 
Voorheen had ik een minder goed beeld van de KNVB. Ik herinner me mijn 
eerste KNVB West 2 districtsvergadering in 2013 als voorzitter van vv 
Woubrugge. In de kantine bij DSO in Zoetermeer zaten destijds vier KNVB 
bestuurders op een verhoogd podium. Met respect keek ik naar de heren, alle 
vier waren zij ogenschijnlijk ruim over de pensioenleeftijd en keurig in het pak 
gestoken. Ik kende hen niet maar merkte aan de sfeer en het hele gebeuren dat 
ze al langere tijd aan het podium gewend waren. Vooraf aan de vergadering 
waren de heren het onderling niet helemaal met elkaar eens. Ze kibbelden over 
hoe ze het die avond zouden gaan aanpakken. Dat wekte in alle openheid geen 
vertrouwen. Aan het begin van de vergadering was er een slechte boodschap 
over een gapend gat in de begroting (KNVB district West 2). De campagne 
RESPECT had veel te veel geld gekost. De heren draaiden en een beetje omheen. 
Er werd gezegd dat de RESPECT campagne min of meer was opgelegd vanuit 
Zeist. 

 
 



 

De uitgaven waren niet goed te overzien geweest en toen de overschrijding zichtbaar werd was het te laat. 
Daar kwam nog boven op dat het Bondbestuur in Zeist, met van Praag aan het roer, een nieuw kantoor en 
een opleidingscentrum op de locatie van KNVB campus wilde gaan bouwen. Daar was natuurlijk geld voor 
nodig. Alle districten van het amateurvoetbal moesten een deel voor hun rekening nemen om de nieuwe 
huisvesting van de bond te financieren. Zo ook West 2.  
 
De vergadering besloot eerst het gat in de "eigen West 2" begroting te dichten. De contributie voor alle 
voetballers in West 2 ging daardoor omhoog. Even slikken, maar wat moet je anders in zo'n weerbarstig 
gezelschap. De personen in de zaal die het woord namen waren kritisch in hun betoog en KNVB 
bestuurders verdedigden hun onmacht. Er spookte een beeld door de zaal dat het anders moest en de 
vergadering stokte regelmatig. Over de bijdrage, door district West 2, aan het nieuwe Bondskantoor en het 
opleidingscentrum werden we het niet eens. Althans zo heb ik het beleeft. Die avond vroeg ik mijzelf af 
wat ik als voorzitter van vv Woubrugge daar nu te zoeken had ? en ook wat ik op deze manier kon dragen 
?  Er was totaal geen verbinding tussen de heren op het podium en de genodigden. Dat gold grotendeels 
voor de verenigingsvertegenwoordigers in de zaal.  
 
Tegenwoordig is er veel veranderd. Alles lijkt sindsdien ten goede gekeerd. Tegenwoordig ligt er in de 
Zeisterbossen een schitterend trainings- en opleidingscomplex en staat er een representatief 
bondskantoor. De districten West 1 en 2 zijn deels geïntegreerd en worden centraal aangestuurd. Voor het 
amateurvoetbal is er een nieuw bestuursmodel met een verenigingsraad. Iedere regio (totaal 30) is hierin 
vertegenwoordigd. Het bestuuramateurvoetbal kan geen besluiten meer bekrachtigen zonder instemming 
door de verenigingsraad. Iedere vereniging in Nederland heeft een persoonlijke verenigingsadviseur 
vanuit de KNVB. Tussen de verenigingsadviseur en vv Woubrugge is er regelmatig contact. Als gevolg 
daarvan heeft de KNVB onder andere (kosteloos) verenigingscoaches aan vv Woubrugge beschikbaar 
gesteld. Zij helpen het bestuur om te werken aan het fundament van de vereniging. De KNVB vraag de 
verenigingen ieder jaar om feedback (via een service meting) en vraagt waar vv Woubrugge behoefte aan 
heeft. Als we dan terug gaan naar die eerste vergadering bij DSO is er  ontzettend veel verbeterd. Michael 
van Praag verdient wat mij betreft de buffelbokaal. 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
Hans Boer 

 

kopij van Columnbus 
         Redactie Score              

In deze nieuwe rubriek daagt de redactie van de Score iedereen uit om een column te 

schrijven voor ons mooie clubblad. In deze column kun je een slim ideetje dat je hebt om 
de club beter te maken op papier zetten en delen met de club.  
 
Dit kan over van alles gaan. Tot nieuwe trainingsspullen tot nieuwe snacks in de kantine. Van nieuwe 
rubrieken in de Score tot nieuwe luchtverfrissers in de kleedkamers. Heb jij een briljant idee voor een 
vernieuwing bij vv Woubrugge? Zet het op papier en mail het naar scorevvw@hotmail.com. 
 
Alle ideeën zijn welkom. Heb je een briljante ingeving, maar vind je het niet zo fijn om met naam en 
toenaam in de Score te komen? Geen probleem, we plaatsen je stuk dan anoniem. Wil je juist graag dat 
iedereen weet van jouw meesterplan, zetten we je naam er net zo lief met koeienletters boven.  
 
Vind je jezelf niet zo’n meester met het op papier zetten van een geweldig plan? Ook dat hoeft geen 
probleem te zijn. Als je even contact opneemt met de mannen van de Score, zijn zij vast bereid om jouw 
plan uit te tikken. 



 

Prestaties van de Nolinaboys 
           Chris Verhoef 

De strijd om de knikkers is losgebarsten voor Woubrugge 1. De ploeg kwam als nummer 

drie uit de winterstop en heeft nog alles om voor te strijden. Een hoge notering in zowel de 

tweede periode als de reguliere competitie liggen in het verschiet. Hoe brachten de mannen 

van trainer Barry Buntsma het er vanaf? Je leest het hier! 

Woubrugge – Bernardus   
 
Woubrugge is het nieuwe jaar 
goed begonnen. De club versloeg 
Bernardus in eigen huis met 3-1. 
Bij rust keken de Nolinaboys nog 
tegen een achterstand aan, maar 
door goals van Kevin Veltman, 
Gino Rolfes en Chris Verhoef 
bleven de drie punten toch op 
Sportpark Bateweg Noord. 
 
Makkelijk ging het allesbehalve 
op het lastig bespeelbare 
hoofdveld. Het strijdplan van 
Bernardus was duidelijk: 
Woubrugge laten komen en 
loeren op counterkansen. Dit 
resulteerde dus ook inderdaad in 
een aantal gevaarlijke uitbraken, 
waarvan er één fataal bleek. In 
de 36e minuut kwam de ploeg 
uit Hazerswoude-Rijndijk op 
voorsprong. 
 
Onder het genot van een kop 
thee moest trainer Barry 
Buntsma zijn manschappen weer 
op scherp zetten. Woubrugge is 
volop in de race om de bovenste 
plaatsen en bovendien staat de 
ploeg er goed voor in de tweede 
periode. Een misstap tegen 
Bernardus past absoluut niet in 
de aspiraties. 
 
En dus ging Woubrugge na rust 
direct op zoek naar goals. 
Thomas Osthoff, die na 
wekenlang blessureleed zijn 
rentree maakte, was een aantal 
keer gevaarlijk. Een keer werd 
hij oog in oog met de 
Hazerswoudse doelman gestuit, 

maar de scheidsrechter spaarde 
de verdediger van Bernardus. 
 
Maar ook tegen elf man wist 
Woubrugge de gelijkmaker te 
fabriceren. Nadat Verhoef al 
enkele kansen kreeg in iets wat 
op een ouderwetse scrimmage 
leek, belandde de bal voor de 
voeten van Veltman. Hij bedacht 
zich geen seconde en werkte de 
bal van dichtbij tegen de touwen. 
 
Woubrugge rook bloed en kwam 
niet veel later op een 
bevrijdende voorsprong. Een 
knappe opening van Shijie Hu 
werd door Rolfes mooi 
gecontroleerd. De aanvaller bleef 
rustig en schoot de bal langs de 
Hazerswoudse keeper. 
 
Nu moest Bernardus zijn 
strijdplan toch wat aanpassen 
om nog een resultaat mee te 
nemen. Hierdoor ontstond meer 
ruimte voor de Woubrugse 
aanvallers. Na een mooie diepe 
bal van Aron van Klaveren kon 
Rolfes op zoek naar de achterlijn 
om vanuit daar Verhoef een niet 
te missen kans aan te bieden: 3-
1. De wedstrijd zat op slot. 
 
Warmunda – Woubrugge 
 
Woubrugge heeft twee kostbare 
punten laten liggen in Warmond. 
De wedstrijd tegen het 
plaatselijke Warmunda eindigde 
in een 2-2 gelijkspel. Dat terwijl 
de ploeg van trainer Barry 
Buntsma bij rust nog op een 

comfortabele 2-0 voorsprong 
stond. 
Dat het een lastige middag zou 
worden, bleek wel uit de eerste 
paar minuten. Een flinke 
slordigheid in de achterhoede 
zorgde voor de eerste kans voor 
Warmunda. Gelukkig kon Twan 
van der Gein op de doellijn 
herstel bieden. 
 
Gedurende de wedstrijd kreeg 
Woubrugge iets meer grip op de 
wedstrijd, al was het veldspel 
geen moment groots. De eerste 
aanval die een soort van vlot 
liep, leverde direct een goal op. 
Kevin Veltman dook aan de 
rechterkant op en gaf de bal voor 
op Chris Verhoef. Die 
controleerde de bal om het leder 
vervolgens via de kluts tegen het 
net te schieten. 
 
Vlak voor rust verdubbelde 
Woubrugge de voorsprong. Een 
corner van Shijie Hu waaide 
gevaarlijk richting de eerste paal, 
waar Thomas Osthoff genoeg 
oorlog maakte om de bal het 
doel in te werken. Een welkome 
opsteker, zo vlak voor rust. 
 
Maar Woubrugge wist dat er nog 
niets gespeeld was. Warmunda 
kreeg de tweede helft het 
verraderlijke windje wat meer in 
de rug en had de mouwen flink 
opgestroopt. Middels lange halen 
naar voren hoopte de thuisploeg 
dat de bal een paar keer goed 
zou vallen. 
 



 

De Nolinaboys lieten zich 
meevoeren in dit spelletje en  
slaagden er niet in om 
voetballend onder de druk uit te 
komen. Lange tijd hield de ploeg 
verdedigend wel stand, maar in 
het laatste kwartier gebeurde 
waar Warmunda op hoopte: de 
bal viel twee keer goed. Hierdoor 
werd de eindstand bepaald op 2-
2. 
 
Duur puntenverlies voor 
Woubrugge, dat graag de volle 
buit had bijgeschreven met het 
oog op de strijd om de bovenste 
plaatsten in de competitie én de 
tweede periode. Nog niets is 
verspeeld, maar een 
overwinning in Warmond had de 
ploeg een heel eind op weg 
kunnen helpen om de doelen te 

realiseren. 
 
Woubrugge – FC Boshuizen 
 
Woubrugge heeft de 
thuiswedstrijd tegen FC 
Boshuizen met 3-3 
gelijkgespeeld. De ploeg van 
trainer Barry Buntsma bleef 
door de remise voor de tiende 
wedstrijd op rij ongeslagen, 
maar had toch veel liever gezien 
dat de drie punten op Sportpark 
Bateweg Noord waren gebleven. 
 
Maar eerlijk is eerlijk: 
Woubrugge mocht uiteindelijk 
nog in z’n handjes knijpen met 
een punt. Boshuizen kwam voor 
rust al op een 2-0 voorsprong, 
waardoor Woubrugge in de 
achtervolging moest. Nog voor 

rust werd de schade hersteld 
door goals van Chris Verhoef en 
Kevin Veltman. 
 
De thuisploeg ging na de thee op 
jacht naar de voorsprong, maar 
helaas waren het de bezoekers 
die weer op voorsprong 
kwamen. Tien minuten voor tijd 
kwam Woubrugge weer op 
gelijke hoogte door het tweede 
doelpunt van Verhoef. 
 
De Nolinaboys wilden eigenlijk 
meer, maar moesten vlak voor 
tijd vrezen voor een nederlaag. 
Boshuizen mocht vanaf elf meter 
aanleggen, maar keeper Michael 
Kneulman keerde de strafschop. 
Zodoende moesten beide 
ploegen het doen met een punt. 

 
 

DoE mee aan de VVW 
Sportpoule! 

Klaas Grandia 
 

De komende maanden komen er mooie sportevenementen aan. Het lijkt me leuk dat 

we bij de VVW daarvoor een mooie sportpoule kunnen opzetten. En die is er eigenlijk al. 
Het is een sportspel en geen goksite.  
 
Er komen hele mooie poules aan. Veel wielrennen, tennis, voetbal, darts, EK voetbal. Tot en met december 
staan er 12 poules op. Iedere deelnemer betaalt voor een heel jaar 10,99 euro. Niet op mijn bankrekening 
maar bij Scorito. Ik speel al een aantal jaar mee en het is erg leuk.  
 
We kunnen binnen de VVW een leuke poule opzetten en natuurlijk kunnen naast VVW-leden ook 
familieleden meedoen.  
 
Het is geen goksite, men deelt geen geld prijzen uit. Het is een spel. Wil je meedoen, dan krijg je een 
uitnodiging om mee te doen steeds als er een spel vrij komt. 
 
Stuur een mail naar VVWSportpoule@gmail.com  en dan kunnen we snel beginnen. Ook kunt u vragen 
stellen naar dit E-mailadres. En als er een leuke poule ontstaat kan er natuurlijk wel een prijs beschikbaar 
gesteld worden voor een bepaalde poule.   

about:blank


 

Onder nieuw bewind de tweede 
seizoenshelft in 

Mick Evers 

Het machtsvacuüm binnen het tweede elftal na het vertrek van Frank van Loon is snel alweer 

opgevuld. Per de laatste training voor de winterstop zijn Robert Vuisting en Cees van Rooijen als 
technisch duo ingestapt bij het elftal. Een ongeslagen reeks was het gevolg. 
 
TAVV 4-VV Woubrugge 2: 1-1 
Al vroeg in het nieuwe jaar mochten de jongens van het tweede aantreden voor de competitiehervatting. Op een frisse 
zaterdagmiddag op het Ter Aarse kunstgras moesten wederom een paar leenspelers uit ditmaal het derde elftal 
opgeroepen worden om de selectie te completeren. Niet iedereen bleek even fris uit de winterstop gekomen. 
 
Wat ook zeker niet vergeten mag worden is dat naast het debuterende trainersduo er ook nog een tweetal spelers hun 
debuut zagen. Ten eerste heeft voormalig Woubrugs jeugdexponent Thijmen Flierman zijn voetbalschoenen weer uit de 
wilgen gehaald. Daarnaast heeft de uit het zonnige Engeland afkomstige Seamus Owens zich bij VVW aangesloten. 
Beiden heren trainden al enige tijd mee en waren nu eindelijk speelgerechtigd. Ze maakten bovenal een gretige indruk. 
 
Alhoewel TAVV een paar plekken hoger stond, deed VVW 2 zeker niet onder voor de tegenstander. In de eerste helft 
van deze derby was Woubrugge zelfs afgetekend de bovenliggende partij. Aan de laatste pass schortte het echter en tot 
echt grote kansen in het strafschopgebied kwamen ze niet. De dreiging bleef beperkt tot een aantal pogingen van buiten 
de zestien. 
 
Na de rust kwam TAVV sterker uit de kleedkamer en werd VVW 2 meermaals op de eigen helft vastgezet. Toch wist 
tegen deze verhoudingen in Daniek de Groot de 0-1 te maken, een minuut of 10 na rust. Uit de scrimmage wist hij met 
een volley de Ter Aarse goalie te verschalken. De 0-1 was een directe aanleiding voor TAVV om nog meer druk te 
zetten. Uiteindelijk wist de thuisploeg een kwartier voor tijd de uitstekend keepende Thomas Piket te verschalken. 1-1 
bleek dan ook de eindstand te zijn. 
 
VVW 2-FC Oudewater 5: 6-2 
De jaarwisseling werd na het gelijke spel een week eerder een spectaculair gevolg gegeven. Ditmaal werd er maar liefs 
met 6-2 gewonnen. VVW nam al heel vroeg in de wedstrijd het voortouw. Nadat een steekpass op Thomas Osthoff 
onfortuinlijk door een verdediger voorbij zijn eigen keeper werd verlengd, kreeg Thomas een niet te missen kans om de 
bal op de vijandelijke doellijn spreekwoordelijk binnen te pissen. Niet veel later werd Thomas wederom de diepte in 
gestuurd, waarop hij de bal terug wist te leggen op Mark van der Kolk. Mark had zijn vizier vandaag op scherp en 
maakten snel 2-0.  
 
Alhoewel tussendoor nog wel 2-1 viel, ging VVW toch met een meer dan ruime voorsprong rusten. Eerst pakte keeper 
Thomas zowel een goed ingeschoten strafschop als de rebound. Vervolgens wist gelegenheidslinksbuiten Rolf zich aan 
de andere kant van het veld goed te positioneren in de zestien van Oudewater en schoot zijn eerste doelpunt van het 
seizoen binnen. Vijf minuten later verzorgde Thomas nog het slotakkoord van de eerste helft door op aangeven van 
Leon de keeper uit een lastige hoek te verschalken. Met 4-1 gingen de teams aan de thee. 
 
In de tweede helft ging VVW 2 lekker door met voetballen. De ene goal was nog mooier dan de andere. Waar Harry de 
bal fantastisch in de verre kruising wist te draaien, wist Leon uit een voorzet van Mick met een geweldige halve omhaal 
(waarom zou je koppen?) de bal langs de keeper te schieten. Helaas werd er ook nog een tegengoal geïncasseerd, 
doordat de spits van Oudewater een bijzonder mooie stift over Thomas wist te krijgen. Desalniettemin een afgetekende 
6-2 overwinning. 
 
ARC 9-VV Woubrugge 2: 1-1 
VV Woubrugge 2 wist in de derde wedstrijd na de winterstop de ongeslagen reeks wederom een wedstrijd te verlengen. 
Onder een ontzettend gure wind werd de wedstrijd op het Alphense kunstgras afgewerkt. De bekkies van de 
Alphenaren zagen er bleek en gespannen uit. De 6-2 op Sportpark Bateweg-Noord was door de heren allerminst 
vergeten. 



 

 
Net als in de heenwedstrijd was VV Woubrugge de sterkere partij. Het voetbal was daarentegen niet altijd even leuk om 
naar te kijken. Heel makkelijk is het dan om de wind de schuld te geven, dus dan doen we dat ook gewoon. De kansen 
waren daarbij dan ook voor het grootste deel voor VVW. Arjan wist een bal op de lat te werken en uit de hoekschoppen 
van Marvin ging het een aantal keer net goed voor de Alphenaren. 
 
Uiteindelijk wist VVW uit een corner van ARC toch te scoren. Nadat de bal in de eigen 16 werd veroverd, werd er een 
counter uit het boekje op de mat gelegd. Door middel van een razendsnelle omschakeling stond Woubrugge ineens met 
4 man in het strafschopgebied van ARC. Harry bediende Leon, die vervolgens zonder veel twijfel zijn 11e goal van het 
seizoen binnenschoot.  
 
Voor rust kwam ARC toch nog gelijk. Na rust golfde het spel redelijk op en neer, maar met enige pech wist VVW de 
eigen kansen niet af te ronden. Harry mikte de bal op de kruising en schoten van Arjan en Leon werden beiden door een 
been van een verdediger gekraakt. Ook vergat de scheids in de absolute slotfase een overtreding op Vincent Verjaal te 
belonen met een strafschop. De eindstand was uiteindelijk 1-1. 
 
VV Woubrugge 2-Kamerik 3: 4-1 
Tegen het gelijk geplaatste Kamerik kon het tweede een slag slaan bij hun opmars de middenmoot in. Beide ploegen 
stonden voor de wedstrijd nog op 11 punten en een overwinning zou Woubrugge 2 over de opponent uit Kamerik laten 
springen. Al snel in de eerste helft wist Woubrugge deze intentie in doelpunten om te zetten. Daan Kliffen wist de bal uit 
de draai geweldig in de kruising te werken en Harry wist de bal uit de rebound binnen te schieten. 
 
Na de thee ging VVW op dezelfde voet verder, totdat de Britse terriër Seamus tweemaal in 2 minuten dezelfde 
linksbuiten een zaag uitdeelde. De eerste keer zag de scheids het nog door de vingers, maar de tweede keer leverde dit 
hem een gele kaart en 10 minuten zitten op. In deze fase werd Kamerik sterker en wisten ze snel 2-1 te maken en een 
offensief op te zetten. Nadat Seamus weer het veld in was gekomen was het echter toch snel Daniek die 3-1 wist te 
maken uit een steekbal van Aron van Klaveren. De goal nam de wind behoorlijk uit de zeilen van de bezoekers, waarna 
in de slotfase Mick nog de bal over de keeper lobte uit een perfecte pass van Seamus. 4-1 was dan ook de eindstand en 
zodoende is het tweede na de winterstop ongeslagen gebleven. 
 
  
 

Oud Papier en Karton 
Klaas Grandia 

 

Het jaar 2019 heeft de club 1385 kilo meer papier en karton opgebracht. Opnieuw blijkt dat 

leeswerk, zoals kranten en bladen minder zijn verbruikt. Vooral de bedrijven hebben meer karton 
ingeleverd doormiddel verpakking materiaal. Maar toch tevreden zijn maar, en iedereen erg enorm 
bedankt voor al de moeite dat is gedaan.  
 
Het totaal aantal kilo wat door alle vrijwilligers is verwerkt is 274.235 kilo. Bas van Rooyen en zijn team en de dagploeg 
en de zaterdaglopers enorm bedankt. Er zijn landelijk nogal ontwikkelingen rond het verzamelen van Oud Papier en 
Karton. Het bestuur zal hier over berichten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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) 



 

IN de wandelgangen: Deens-
Tsjechische middenvelder gespot in 

Woubrugge 
Anonieme clubwatcher 

Deze week is de Deens-Tsjechische middenvelder Danijel Petrison gespot op de Woubrugse 

trainingsvelden. Of er sprake is van een mogelijk contract bij de dorpsclub of slechts een 
trainingsstage is nog niet duidelijk. Uiteraard blijft het ook mogelijk dat de oud speler van Slavia 
Praag en FC Nordsjaelland slechts zijn conditie op peil houdt. 
 
Een warrige bos blond haar op zijn hoofd, een versleten Slavia 
Praag trainingspakkie aan. Zo verscheen de ervaren 
middenvelder vorige week dinsdag op de training van het tweede 
elftal van VV Woubrugge. Handen werden geschut met de spelers 
en de coaches van het tweede. Na afloop waren de spelers van het 
tweede enthousiast. Naast de technische kwaliteiten van de 
Scandinaviër viel ook zijn ervaring op. In gebroken Nederlands 
was hij al vanaf minuut 1 de lijnen aan het uitzetten op de 
training. 
 
De geruchten zijn op dit moment dat Petrison met zijn vrouw op 
de zolder van een Woubrugs echtpaar verblijft. De paparazzi 
hebben het stel daar echter nog niet op de plaat kunnen zetten. 
Bij de dorpssuper Spar Bregman zijn meneer en mevrouw echter 
wel gespot, zie afbeelding.  

 
 
 
 
 



 

Onpersoonlijk 
 
Naam: Vincent Verjaal 
Functie bij de VVW: Speler VVW 1 
Geboren: 6 mei 2000  
Woonplaats: Woodbridge 
Broers/ Zussen: Broertje Thomas 
Beste Vrienden: Rolf, Guus en Thijs 
Relatie: Single  
Kinderen: Zo lang mogelijk uitstellen 
Werk: VDE Plant 
Opleiding: Watermanagement 
Hobby’s: Beetje voetballen, beetje feesten, 
beetje 
kletsen 
Favoriete 
Auto: Seat 
Alhambra 
Muziek: 
House en pop 
Hekel aan: 
Narcisten 
Geloof: / 
Bewondering 
voor: 
Mensen die 
zichzelf 
wegcijferen  
voor anderen (Voor de mensen die 

het niet weten, dit is 
een narcis) 

Film: / 
Drank: Halfvolle melk   
Eten: Kip Madras de Papá 
Vakantie: Nieuw-Zeeland 
Opwindend: 3 Punten 
Ambities: Een wereldreis maken 
Beste eigenschap: Rustig 
Slechtste eigenschap: Te laat op een afspraak 
komen 

Lijfspreuk: Doe normaal 
Typisch Woubrugge: Trouwe supporters 
Hoogtepunt: M’n debuut in 1 
Dieptepunt: Vorig jaar het verlies tegen 
Floreant thuis, dit was een belangrijke 
wedstijd voor de mogelijke nacompetitie 
Wat vind je van VVW 1: Leuke mix van jong 
en oud 
Wat vind je van VVW 2: Kunnen veel beter 
Wie vind je de beste trainer VVW 1: Barry 
Buntsma 
Verbetering VVW: / 
Beste voetballer VVW 1: Thom Buntsma 
Onderschatte voetballer VVW 1: Mark vd Kolk 
Favoriete club: Ajax 
Beste voetballer Nederland: Frenkie de Jong 
Beste voetballer Buitenland: Lionel Messi 
Beste voetballer aller tijden: Lionel Messi 
Bondscoach: Koeman 
Beste trainer: Jürgen Klopp 
Oranje: We zijn er weer bij!! 
Opstelling oranje: Cillessen, Blind, van Dijk, de 
Ligt, Roosemalen, Ihattaren, de Jong, 
Wijnaldum, Promes, Memphis en Stengs 
Kunstgras: Volle schoenen 
Hans Boer: Juiste man, op de juiste plek 
Barry Buntsma: De gedrevenheid siert ‘m  
Arjan Dijkshoorn: Kan je niet boos op worden 
Cor Buntsma: Slimme vogel, bedankt Cor!! 
Robert Vuisting: Rustig en zeer vriendelijk 
Cees van Rooijen: Enthousiasme spat eraf 
Koen v.d Weiden: Houdt VVW 2 bij elkaar 
Senioren commissie: / 
F-side: Nu al zin in ‘t Apres-ski feest 
Score: Leuk joh!! 
Heb je nog een tip voor de VVW: Een leuk 
vervolg op de VVW onderbroek – en sjaal 

  



 

 
De scheidsrechters 

Hans Steenbergen 
 
Waarom ben je begonnen met fluiten? 
Omdat ik zelf gevoetbald hebt en dat niet meer ging door een knieoperatie,wilde ik wel met het voetbal verbonden 
blijven. Toen heb ik een scheidsrechters cursus gevolgd en ben gaan fluiten. 
 
Wie is je favoriete scheidsrechter? (En waarom?) 
Bas Nijhuis, hij laat lekker door voetballen en verder geen gezeik. 
 
Bij welke beslissing heb je zelf even gejuicht? 
Bij een handsbal in het strafschopgebied door laten spelen met een 
doelpunt als gevolg. Dus geen strafschop toegekend. 
 
Welke spelregel zou jij veranderen? 
Aangeschoten hands of bal naar de hand of hand naar de bal. Dus 
hands is hands ongeacht of dit bewust gebeurt. 
 
Wat is het leukste team om te fluiten? 
Heb in principe geen voorkeur, maar liever seniorenteams bij de 
heren. 
 
Wat is voor jou de ultieme wedstrijd voor een scheidsrechter? (teams en stadion) 
Finale champions league in Camp Nou. 
 
Wat is de gouden tip voor een lang en gelukkig scheidsrechtersleven? 
Eerlijk en oprecht fluiten, want dan hou je het lang vol zonder problemen. 

 
 

Ton Steenbergen 
 
Waarom ben je begonnen met fluiten? 
Vanwege een rugblessure kon ik zelf niet meer voetballen en besloot ik te gaan fluiten. 
 
Wie is je favoriete scheidsrechter? (En waarom?) 
Kuipers, vanwege zijn uitstraling. 
 
Bij welke beslissing heb je zelf even gejuicht? 
Ik kan me niet herinneren dat ik heb staan te juichen bij een genomen beslissing. 
 
Welke spelregel zou jij veranderen? 
Handbal, gewoon hands is hands. Dus niks aangeschoten hands. 
 
Wat is het leukste team om te fluiten? 
Heb geen voorkeur of het jeugd of senioren teams zijn. 
 
Wat is voor jou de ultieme wedstrijd voor een scheidsrechter? (teams en stadion) 
Feyenoord-Ajax in de Kuip. 
 
Wat is de gouden tip voor een lang en gelukkig scheidsrechtersleven? 
Eerlijk fluiten en af en toe een beetje doof zijn. 
 



Spelregelpubquiz 
                                                                                      Chris Verhoef 

 

Op woensdag 12 februari werd in de kantine van Woubrugge een scheidsrechtersavond 

georganiseerd. Als onderdeel van de avond werd een heuse spelregelpubquiz gehouden. 

En de vragen waren pittig! Denk jij dat je alles weet over de spelregels? Probeer de 

volgende vragen dan maar eens goed te beantwoorden! De antwoorden volgen in de 

volgende Score!  

1. Wat is de afstand van de penaltystip tot het halve cirkeltje van het 
strafschopgebied? 
 
2. Iemand van de staf op de bank van een team misdraagt zich dusdanig 
dat de scheidsrechter hem wil bestraffen met een gele kaart. Alleen, de 
scheidsrechter weet niet precies wie zich nu precies misdroeg. Aan wie 
geeft hij nu de gele kaart? 
A) Degene van wie hij het grootste vermoeden heeft dat hij het gedaan 
heeft 
B) Aan de hoofdcoach van het desbetreffende team 
C) Aan niemand 
D) Aan de aanvoerder van het desbetreffende team 
 
3. Een aanvallende speler gooit een inworp richting doel. Deze verdwijnt 
wonder boven wonder direct in het vijandelijke doel. Wat is het nu? 
A) Een goal 
B) Een doeltrap 
C) Een nieuwe ingooi 
D) Een scheidsrechtersbal 
 
4. Het is pleuriswarm buiten. Toch wordt er gevoetbald. De scheidsrechter 
besluit een drinkpauze in te lasten. Hoe lang mag deze maximaal duren? 
 
5. Wat is de enige spelhervatting die de scheidsrechter nog mag laten 
nemen wanneer de officiële speeltijd is verstreken? 
 
6. Een speler neemt de aftrap en speelt hem richting zijn keeper. De bal is 
nog niet aangeraakt door andere spelers, en de keeper maait per 
ongeluk volledig over de bal heen en de bal rolt in het eigen doel. Wat 
nu? 
A) Doelpunt 
B) Aftrap wordt opnieuw genomen 
C) Hoekschop 
D) Indirecte vrije trap 



 
 
7. Kun je buitenspel staan bij een hoekschop? 
O Ja O Nee 
 
8. Hoeveel seconden mag de keeper de bal in zijn handen houden voordat 
hij de bal weer in het spel brengt? 
 
9. Mag de scheidsrechter officieel zijn beslissing om iemand een gele kaart 
te geven na de wedstrijd terugdraaien? 
A) Ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is 
gegeven. 
B) Ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat. 
C) Nee, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op 
de hoogte te stellen. 
D) Nee, dit is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 
 
10. In de 35e minuut van de eerste helft wordt een speler zijn tweede gele 
kaart getoond. Het ontgaat de scheidsrechter alleen even dat dit zijn 
tweede is. Hij komt er pas in de rust achter. Wat moet hij doen? 
A) Hij kan niets meer doen. 
B) Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen. 
C) Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval 
bij de bond. 
D) Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals de gele of rode kaart 
wordt getoond. 
 
11. De scheidsrechter moet een wedstrijd tijdelijk onderbreken, als de tijd 
die verloopt tussen het zien van een bliksemflits en de daaropvolgende 
donderslag minder is dan: 
A) 20 seconden. 
B) 15 seconden. 
C) 12 seconden. 
D) 10 seconden. 
 
12. Een toeschouwer probeert binnen het doelgebied de bal tegen te 
houden, die in het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze 
verdwijnt toch in het doel. Wat is de spelhervatting? 
A) Een aftrap na geldig doelpunt. 
B) Een doelschop. 
C) Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd. 
D) Een scheidsrechtersbal. 
 
13. De VAR is er in principe om bij 4 situaties in te grijpen: Doelpunt/Geen 
doelpunt, Strafschop/Geen strafschop, Rode kaarten, en …??? 

 





 

 
Fc woubie blijft door portie geluk 

meedoen om de titel 

Brian Vesseur 
 

Je zou voor de gein wekelijks de stand van Woubrugge 5 moeten checken. Dan is het weer 

bovenaan (of met de minste verliespunten), een week later is het weer de 4e plek. En zo zijn er na 
14 speelronden nog 6 titelkandidaten. 
 
Dat iedereen van iedereen kan winnen werd afgelopen zaterdag (8 februari) bijna pijnlijk duidelijk voor FC Woubie. De 
nummer laatst in de competitie, BSC, had tot dan toe nog geen punt gepakt. Toch kwamen zij vlak na rust met 2-1 voor 
op eigen veld. Het is dat Berend-Jan Bregman met zijn puike spitsenwerk tweemaal prikte, anders hadden zij hun eerste 
punt(en) gepakt.  
 
Eind goed, al goed: FC Woubie won met 3-2. En dus staat het op het moment van schrijven 3e in de competitie. Wel met 
een wedstrijd minder dan de nummer 1 en 2; de nummer 1 staat 3 punten voor. Maar daaronder staat Alphia, met weer 
2 wedstrijden en 3 punten minder dan FC Woubie.  
 
Een blik op het programma verraadt dat FC Woubie nog speelt tegen de huidige nummer 2 (Rohda ’76), de nummer 4 
(Gouda), de nummer 5 (Alphia), de nummer 6 (Be Fair), de nummer 8 (Haz. Boys) en de nummer 10 (TAVV). Als we 
kijken naar de heenwedstrijden tegen die clubs, verloor FC Woubie van Gouda en Be Fair.  
 
Lang verhaal kort: het wordt nog spannend genoeg. 
 
PS. Beste oma van Dan, uw kleinzoon heeft weer gescoord! Het was weer een heerlijke treffer, moet worden gezegd. De 
doelman van de tegenstander wilde de bal wegschieten, maar leek hem verkeerd te raken. De bal krulde voor de voeten 
van Dan, die opeens voor open doel stond. Hij moest snel schieten, want er waren verdedigers onderweg om de bal weg 
te werken. Dan handelde snel en scoorde de 1-0 tegen BSC. Na zijn doelpunt riep hij: ‘Deze is voor u, oma!’  

 
 
 
 



 

Goudhaantje gino blikt terug op 
z’n eerste score-itnerview 

Brian Vesseur 
 

Het was mei 2017 toen Gino Rolfes als goudhaantje werd bestempeld in de Score. Niet gek: als 16-
jarig pikkie viel hij in februari van dat jaar in bij Woubrugge 1 en daar liet hij direct zijn kwaliteiten 
zien. In 12 minuten leverde hij een doelpunt en een assist af. Hoe is het nu met Gino? 
 
Nog steeds gaat de spits door het leven als tiener. Pas op 11 juli passeert hij de magische grens en gaat hij van tiener 
naar twintiger. In het eerste artikel was Rolfes een B-speler, of zoals ze tegenwoordig zeggen: een JO17-speler. Hij zei te 
hopen op meer speelminuten in de seizoenen die volgden. 
 
In het jaar erna ging Gino in de A (JO19) voetballen. Het team van Barry Buntsma werd bijna kampioen. Samen met 
Buntsma ging Gino het seizoen erop naar het eerste: Gino als speler, Barry als assistent-trainer. Waar hij in het bijna-
kampioen-seizoen in de A al met enige regelmaat mocht invallen bij het eerste, was hij het seizoen erop vrijwel direct 
basisspeler. 
 
Basisklant 
Dit wordt zijn 2e volledige seizoen bij de hoofdmacht van Woubrugge. Wat is er veranderd na het vorige interview? “Ik 
ben nu vaste basisspeler, dat had ik toen niet verwacht. Dit seizoen heb ik 4 keer gescoord in de competitie, in totaal 
staat de teller volgens mij op 10.” 
 
Gino vindt het leuk om het oude artikel weer te lezen. Er is in de tussentijd veel veranderd, ook al is het pas 2 jaar 
geleden. “Het is lachen om zo een soort terug in de tijd te gaan. Ik gaf bijvoorbeeld die assist op Thom Buntsma, die is in 
de tussentijd weggegaan en teruggekeerd bij het eerste.” 
 
Narcissen 
Ook vroegen we Gino nog waarom teamgenoot Vincent zo'n hekel heeft aan narcissen. "Ik begrijp het ook niet, het is 
een prachtige bloem. Laatst heb ik nog een bolletje narcissen gekocht. Sindsdien wil hij niet meer bij me thuis komen 
voor een bakkie koffie."    
 

 
 
 
 
 



 

De Woubrugge-competitie 
Jelle Kliffen 

Ondertussen zijn de teams alweer even uit de startblokken in 2020. Daar waar sommige teams met hun 

hoofd nog bij het kerstdiner zitten, zijn andere teams niet meer te stoppen. Het heeft er bovendien voor 
gezorgd dat er na 1,5 jaar een nieuwe koploper is in de Woubrugge-competitie. De vrouwen hebben in de 
afgelopen periode de ene zege na de ander aaneen geregen en hebben daardoor de koppositie overgenomen 
van het derde. Daarnaast is ook de JO11-2 bezig met een goede reeks. Al met al ligt de competitie nog helemaal 
open en kan er nog van alles gebeuren. Wie kroont zich aan het einde van het seizoen als winnaar van de 
Woubrugge-competitie 2019/2020. 
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 VR1  30 punten gem. 2,31 61-23  13 gespeeld (4) 

2. Woubrugge JO11-2 18 punten gem. 2,25 53-14  8 gespeeld (7) 

3. Woubrugge 3  26 punten gem. 2,17 31-18  12 gespeeld (1) 

4. Woubrugge JO19-1 27 punten gem. 2,08 39-27  13 gespeeld (9) 

5. Woubrugge 1  30 punten gem. 2  38-23  15 gespeeld (3) 

6. Woubrugge 5  25 punten gem. 1,92 32-26  13 gespeeld (5) 

7. Woubrugge 4 (zaal) 30 punten gem. 1,58 87-102  19 gespeeld (2) 

8. Woubrugge JO11-1 9 punten gem. 1,5 21-16  6 gespeeld (18) 

9. Woubrugge VE1  20 punten gem. 1,43 36-35  14 gespeeld (14) 

10. Woubrugge JO17-2 16 punten gem. 1,4 36-56  12 gespeeld (8) 

11. Woubrugge MO13-1 16 punten gem. 1,23 50-35  13 gespeeld (10) 

12. Woubrugge JO13-1 17 punten gem. 1,31 10-23  13 gespeeld (17) 

13. Woubrugge JO11-3 10 punten gem. 1,25 24-29  8 gespeeld (13) 

14. Woubrugge 2  14 punten gem. 1  33-37  14 gespeeld (19) 

15. Woubrugge JO17-1 14 punten gem. 1  35-48  14 gespeeld (6) 

16. Woubrugge 4  9 punten gem. 0,9 20-29  10 gespeeld (12) 

17. Woubrugge 2 (zaal) 13 punten gem. 0,82 42-88  16 gespeeld (11) 

18. Woubrugge VE2  11 punten gem. 0,73 20-53  15 gespeeld (15) 

19. Woubrugge 3 (zaal) 11 punten gem. 0,65 71-111  17 gespeeld (16) 

20. Woubrugge JO13-2 7 punten gem. 0,58 13-75  12 gespeeld (22) 

21. Woubrugge JO15-2 4 punten gem. 0,33 8-54  12 gespeeld (21) 

22. Woubrugge JO15-1 4 punten gem. 0,29 16-67  14 gespeeld (20) 

23. Woubrugge MO17-1 3 punten gem. 0,27 12-63  11 gespeeld (23) 

24. Woubrugge MO11-1 0 punten gem. 0  0-12  2 gespeeld (-) 

Dit artikel is geschreven op 9 februari. Dit betekent dat de uitslagen zijn bijgewerkt t/m 9 februari. 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. MO11-1 is na de winterstop nieuw bij de club gekomen en is daarom ook in de competitie bijgevoegd. 

 

 

 

 



De historische opstelling van 
Fred van der Meer: ‘Ik had mijn 
meubels nog niet of henny van 

den berg stond al aan de 
deur’. 

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: Fred van der Meer. 

Ik spreek Fred op een voor hem zeer drukke zaterdag. 

Omdat zijn zaterdagplanning goed laat zien wat een 

clubman optima forma Fred is, neem ik jullie er even in 

mee. Voor zijn werk was hij eerder die week in Oeganda 

en hij was die zaterdagochtend om 6 uur op Schiphol 

teruggekeerd van deze zakelijke reis. Vervolgens zal hij 

vast blij zijn geweest dat hij een paar uurtjes in het 

vliegtuig heeft kunnen slapen, want om 8:45 speelde 

JO11-1 uit tegen Gouda. Het team waar Fred zijn zoon in speelt en waarvan Fred ook nog eens de leider is 

wist met 5-1 te winnen. Let wel: ze spelen eerste klasse!  



Na deze wedstrijd had Fred gelukkig een klein gaatje voor een interviewtje van een halfuur. Vervolgens 

moest hij snel weer door naar het elftal waar hij speler is, de Veteranen 1 van Woubrugge. Daarmee heeft 

hij op zaterdagmiddag Sportlust met 4-2 verslagen. Vervolgens had hij even tijd om bij te komen bij het 

apres ski-feest van de F-Side en misschien lekker een avondje op de bank te liggen als het even mee zou 

zitten. Er kon echter niet te lang ontspannen worden: de volgende dag moest er weer gewerkt worden. Er 

stond namelijk een zakenreis naar Vietnam op het programma. Een moordend schema. Naast dit alles is 

Fred ook nog eens lid van het bestuur van VV Woubrugge. Gelukkig voor hem kwam het bestuur die 

zaterdag niet voor een vergadering bijeen. 

Alhoewel Fred niet geboren is in Woubrugge of omgeving, is de goedlachse Brabander(!) toch een echte 

Woubruggenaar. De 45-jarige Fred woont al sinds 1996 in de omgeving. Voordat hij bij VVW kwam te 

voetballen, had Fred er al een paar jaar selectievoetbal op zitten bij VV ONI(Ontspanning na Inspanning) 

uit ’s Gravenmoer. In dit dorpje vlak naast Oosterhout werd derde klasse gevoetbald. Maar uiteindelijk 

kwam Fred dus in ’96 in Alphen aan den Rijn wonen. 

Hij woonde net in Alphen en had nog geen meubel binnen, maar toen stond er al iemand aan de deur. 

Voormalig VVW-voorzitter Henny van den Berg had via het kerkbestuur vernomen dat er een goede 

voetballer in Alphen zou komen wonen en had er direct werk van gemaakt om deze binnen te hengelen 

voor de VVW. Na doortastend handelen van Van den Berg kon Fred uiteraard niet meer terug. Hij is 

halverwege het seizoen 96/97 aangesloten bij de selectie van onze dorpsclub. Hij is in 2010 bij de selectie 

gestopt, waar hij vooral als voorstopper of linksback speelde. Daarna is hij eerst een tijdje bij het derde 

gaan voetballen, toch weer teruggegaan naar de selectie, toch weer naar het derde gegaan, toch weer naar 

de selectie gegaan en daarna in 2015 bij de Veteranen aangesloten. Toch pakt hij elk seizoen nog zomaar 

een handvol wedstrijden mee in het tweede elftal wanneer er daar sprake is van een tekort aan spelers. 

In die periode van dik 20 jaar dat Fred nauw bij de selectie betrokken is geweest, is het een komen en 

gaan van spelers geweest. Van Fred van der Weiden en Leo van de Wetering tot Joris van der Hoorn en 

Thom Buntsma, Fred heeft er allemaal mee gevoetbald. In al die jaren heeft hij een hele rits toppers de 

revue zien passeren. Wie stelt hij op en in welk systeem wil Fred spelen? 

Fred is er al snel duidelijk over dat 4-3-3 toch echt zijn favoriete spelsysteem is. Echter is hij ook 

pragmatisch en heeft hij tijdens het fantaseren over zijn historische opstelling afgelopen week in Oeganda 

opgemerkt dat er maar weinig echt goede rechtsbuitens in zijn tijd in het eerste gevoetbald hebben. 

Hiervandaan kwam Fred tot de conclusie dat het beste elftal daarom een 4-4-2 zou moeten zijn, zodat er 

verder op het gebied van spelers zo min mogelijk concessies gedaan hoeven te worden. 

Tijdens ons gesprek over zijn tijd bij de selectie en zijn tijd nu bij de Veteranen begint Fred al gauw over 

zijn favoriete Woubrugse keeper. Onder andere Sven Tourné, Lars van Halteren en Michael Kneulman 

worden op waarde geschat door Fred, maar er is er volgens hem geen keeper zo goed geweest als zijn 

huidige ploeggenoot Dennis de Blanken: ‘Hij heeft het jaar in jaar uit altijd goed gedaan. (…) Als er een 

spits 1-op-1 met Dennis ging, dan had Dennis de bal altijd. 1-tegen-1 is hij zo goed, hij blijft zo lang staan 

dat de spits gaat twijfelen.’  

Als rechtsback posteert Fred Martijn van Luling. Martijn is volgens Fred niet alleen verdedigend, maar ook 

opbouwend erg goed: ‘Als het een keer lastig wordt, heeft hij ook de techniek om het voetballend op te 

lossen. Dat vind ik heel belangrijk bij een back.’ De laatste man vervolgens is als het aan Fred ligt de beste 

voetballer van Woubrugge aller tijden. Met een periode in VVW 1, maar ook in bijvoorbeeld ARC 1 is 

Walter van der Weiden de keuze voor deze positie. Naast Walter speelt Chris Verhoef als voorstopper. 

Sterk in de lucht, voetballend goed. De verdediging wordt vervolmaakt door linksback Matthijs van 

Ellinkhuizen. Wederom een goede opbouwer die bovendien altijd aanspeelbaar is. 

Op het middenveld begint Fred met Erwin Kesting aan de rechterkant. Net als Walter heeft Erwin een 

goede carrière bij ARC gehad en ook nog een periode bij VVW 1 gevoetbald uiteraard. Helaas kwam het 



door blessureleed er niet altijd helemaal uit, maar toch is het een ontzettend goede voetballer. Een hele 

harde werker die ook technisch goed onderlegd is. Centraal op het middenveld spelen Randy Buntsma en 

Thomas Osthoff. Volgens Fred zijn dit beiden slimme voetballers: ‘Naast het genetische talent is ook 

gewoon het feit dat er een goede kop op zit bepalend. Zeker op dit niveau kan je daarmee het verschil 

maken.’ Links op het middenveld, ten slotte, staat Stan Verwoerd. Wederom een speler met 

loopvermogen, een goede kop erop en doorzettingsvermogen. 

Voorin speelt als linkerspits Danny Schijf: ‘Dat is een hele bijzondere voetballer. Een beetje een 

rommelaar. Hij liep niet heel veel, maar wanneer hij liep was het altijd goed. Hij kwam er altijd langs.’ Ten 

slotte als rechterspits speelt Piet Oele: ‘Als spits is er voor mij echt maar één en dat is Piet. Hij liep ook niet 

al te veel, maar hij was ontzettend balvast. Hij kon links wegdraaien, rechts wegdraaien, kaatsen, hard 

schieten, stiffies, loppies, hij kon het allemaal. De enige reden dat hij niet veel hoger gevoetbald heeft is dat 

hij daar net wat te lui voor was.’ Desalniettemin  voor VV Woubrugge een echte topspits. 

Voordat ik hieronder de opstelling van Fred plaats, heb ik nog een oproep namens Fred. Na het interview 

vroeg hij mij om in dit stuk het belang van vrijwilligerswerk te benadrukken. Zoals besproken, had Fred 

een ontzettend drukke zaterdag, en logischerwijs verwacht hij niet dat iedereen zijn of haar agenda zo vol 

plant als hij zelf doet. Maar toch vraagt Fred middels deze alinea u toch om te proberen waar het kan uw 

steentje bij te dragen bij de club. Elk kleine taakje wat door een vrijwilliger opgepakt wordt is er toch weer 

eentje en de club is daar enorm mee geholpen. 

Dan nu ten slotte de definitieve opstelling. Niet alleen namen uit de jaren ’90 en ’00 nemen hierin plaats, 

maar ook een drietal voetballers die nu nog in het eerste voetballen. De achterhoede en het middenveld 

zijn zowel fysiek als technisch. De voorhoede is misschien fysiek wat minder aanwezig, maar toch zijn het 

twee absolute toppers en stilisten die hier hun plek innemen.  

Het 4-4-2-systeem van Fred van der Meer: 

 



 

Het laatste kerstbrood van De 
Blauwe Zeelt 

Hans Boer 

Na 48 is onze visvereniging De Blauwe Zeelt ermee gestopt. Als voorzitter van VVW kreeg ik ieder 

jaar na de kerst verloting (in de kantine van VVW) een krentenbrood overhandigd namens De 
Blauwe Zeelt. De Blauwe Zeelt had een eigen hoekje in de kantine met een eigen mededelingen 
bord. Het bord hangt er gelukkig nog als blijvende herinnering.  

Hierna de brief aan vv Woubrugge die bij het kerstbrood was gevoegd:  

Ja u leest het goed na 48 jaar is onze visclub van vissers uit Woubrugge ontbonden. De reden hiervoor is het ouder 
worden van de leden. Ook is er geen aanwas/verjonging van vissende leden. De oprichter in 1971 was Herman van 
Egmond. Herman deed in die jaren het beheer van de kantine van de voetbalvereniging en de daarbij benodigde 
bezetting achter de bar. De naam de Blauwe Zeelt was dan ook snel bedacht aan de bar met Herman en een biertje erbij. 
Veel fantasie was er niet voor nodig. De smaakvolle en kenmerkende naam waaronder de visclub vanaf het begin 
bekend stond in ons dorp en ver daarbuiten.  

Enkele leden zijn vanaf het begin tot het einde van de vereniging lid geweest, onder andere Mees van Leersum, Dirk 
Groot en Jan de Fey. Mees heeft een lange periode de voorzittershamer gehanteerd, op een mooie en goede en bovenal 
zeer sociale wijze. Ook heeft Henk Windhorst een grote verdienste geleverd voor de visclub. Eerst als penningmeester 
en daarna met veel plezier als voorzitter.  

De laatste jaren zag je dat er steeds meer leden mee stopten. Door de oplopende leeftijd of teruggang in gezondheid. 
Heel jammer maar niemand ontkomt er aan zeggen ze dan. De jaarlijkse kerstverlotingen van de Blauwe Zeelt in de 
kantine van de voetbalvereniging zijn daardoor helaas voorbij. Ieder jaar weer een gezellige zaterdagmiddag waarna 
reeds weken vooraf werd uitgezien.  

Het bestuur en haar leden van de Blauwe Zeelt bedankt iedereen die de visclub altijd een warm hart heeft toegedragen 
en in het bijzonder de voetbalvereniging waar de visvereniging haar thuis honk mocht hebben voor vergaderingen en 
feestjes. We voelden ons altijd welkom in de gezellige kantine waar ook de barbezetting altijd voor ons klaar stond. 
Beste mensen allen heel veel dank! Wij wensen dat het iedereen goed gaat in de naaste toekomst.  

Bestuur en leden van De Blauwe Zeelt. 



 

De Bol – Tussenstandje 

De Bol 
 

Het seizoen 2019-2020 is alweer halverwege, en dus vindt De Bol het tijd worden voor een tussenstandje. 

Onder het genot van een vette olieBol met poedersuiker vergelijkt De Bol de standen per Oud & Nieuw 

met de voorspelling uit de zomer. 
 

VVW 1 
• Voorspelling: 4e 

• Tussenstand: 3e 

De boys van het 1e zijn prima op weg naar de 4e plaats. Slechts 1 positie verschil vindt De Bol simpelweg keurig. Na de eerste 

2 seizoensoverwinningen, volgden nog 3 verliespartijen, maar daarna werd de winning-streak ingezet en stroomden de punten 

binnen. Kunnen de Nolina-boys dit volhouden tot het eind? 

 

VVW 2 

• Voorspelling: 7e  

• Tussenstand: 10e 

Dit is onder de maat! De eerste wedstrijd van het seizoen werd nog gewonnen, maar dat bleek de enige overwinning totnogtoe! 

Uit de volgende 9 wedstrijden volgden slechts 3 schamele puntjes. Daarbij hielp het natuurlijk niet, dat er inmiddels geen 

trainer/coach meer is. Gelukkig hebben 2 spelers zich opgeworpen als speler/coaches, klasse! De Bol hoopt dan ook dat het 

nieuwe jaar 2020 de nodige verbetering gaat brengen! 

 

VVW 3  

• Voorspelling: 2e 

• Tussenstand: 1e 

De Bol had goed gezien, dat dit gepromoveerde team ook in een hogere klasse prima mee kan komen. Sterker nog, op het 

moment van schrijven staat VVW3 bovenaan! Er zijn nog wel een paar kapers op de kust, dus concurrentie is er zeker. 

Benieuwd waar dit gaat eindigen! 

 

VVW 4 

• Voorspelling: 8e 

• Tussenstand: 8e 

Op deze voorspelling is De Bol best wel trots! Zeker als u de bijbehorende tekst leest in de 1e Score, pak ‘m er maar eventje bij 

mensen. Gemakshalve volgen hier de laatste woorden van de betreffende tekst: “… een makkie voor De Bol!” Klasse boys! 

 

VVW 5 

• Voorspelling: 4e 

• Tussenstand: 3e 

Ook dit ziet er best goed uit voor De Bol. De Woubies hebben de smaak te pakken. Er zijn 4 teams die in deze poule aanspraak 

lijken te maken op het kampioenschap, en daar is het jeugdige 5e team er één van. Met 6 overwinningen en 3 nederlagen ziet 

het er positief uit. Oh wee als jullie kampioen worden! 

 

Veteranen 1 

• Voorspelling: 6e 
• Tussenstand: 8e 

Na een redelijke start met 7 punten uit 4 wedstrijden bleek de maand november erg lastig voor deze iets minder jonge mannen: 

1 punt uit 4 wedstrijden. Gelukkig werd de laatste lastige uitwedstrijd voor de winterstop nog gewonnen, maar het is een beetje 

harken. De middenmoot is nog wel in de buurt, maar De Bol vraagt zich af of jullie al vakantie-, boodschappen- en 

oppasschema’s hebben gemaakt? Succes verzekerd! 

 

Veteranen 2 

• Voorspelling: 10e 

• Tussenstand: 11e 

Een vliegende start met 2 lekkere overwinningen betekende in de maand september nog een gedeelde 1e plaats! De maanden 

daarna werd de vrije val ingezet met meerdere nederlagen. Dieptepunt was toch wel de dikke nederlaag tegen een concurrent, 

maar ja, verliezen van de onderste is wel weer typisch Woubrugge. Hoewel De Bol natuurlijk blij is met de huidige 

Tussenstand, hoopt heel vv Woubrugge toch echt dat er meer overwinningen bij komen. Hup VE2! 

 

Dames 1 



 

• Voorspelling: 6e 

• Tussenstand: 3e 

De Dames zijn los! Net als de Woubies hebben zij 6 overwinningen en 3 nederlagen behaald. En ook de Dames doen met 3 

andere teams nog volop mee voor het kampioenschap. Of dit gaat lukken, kunnen we vanaf januari weer gaan aanschouwen. 

Succes meiden! 

 

SAMENVATTING TEAMS 

Toevallig had De Bol met Oud & Nieuw een leuke conversatie met de toevallig langslopende E. Instein, die vakkundig 

uitrekende dat de zomerse voorspelling t.o.v. de winterse tussenstand, exact nul is! Dat betekent dat De Bol het vooralsnog 

bijzonder goed gezien heeft. Nu weet De Bol heus wel: het is slechts een tussenstandje, en je krijgt pas bloemen bij de finish, 

maar toch smaakte de eerder genoemde Bol (die met de olie) extra goed! 

 

OVERIGE ZAKEN 

– de nieuwe voorzitter is een 39-jarige vrouw! → 

Nog geen nieuws. 

 

– het lijkt de Brexit-soap wel, de nieuwe kleedkamers moeten er toch komen! → 

Hoewel De Bol meende te horen dat dit klopt, is dit gerucht nog niet officieel bevestigd. 

Derhalve: nog geen nieuws. 

 

– grote paniek, de kiloprijs van oud papier daalt naar het nulpunt! → 

Dit ziet er wel somber uit. Het schijnt dat de Chinezen inmiddels genoeg oud papier hebben, waardoor de kiloprijs behoorlijk 

omlaag dreigt te gaan. Wordt vervolgd... 

 

– iedere maand weer een heerlijk feestje, maar de F-side valt aan het eind van het seizoen uit elkaar! → 

Iedere maand een heerlijk feestje lijkt aardig te gaan lukken. 

Wat betreft personele bezetting geeft De Bol even geen sjoege. 

Tip van De Bol: is die enthousiaste keeper van het 1e hiervoor al benaderd? 

 

– VVW gaat fuseren met MMO! → 

Ook hier hoorde De Bol een gerucht, maar niet meer dan dat. 

Derhalve: nog geen nieuws. 

 

– alle velden gaan 4 weken op slot vanwege externe factoren! → 

Vooralsnog hartstikke fout! Een keer een gestaakte wedstrijd vanwege regenval, maar verder werd er iedere week gewoon 

gebald. 

 

– VE1 wint 3e helft, de Dames worden verrassend 2e, net vóór VVW5, VVW3 degradeert → 

Hier moet De Bol even streng zijn. De 3e helft wordt niet alleen gewonnen tijdens de feestjes, maar misschien nog wel meer in 

de rustige weekenden met weinig wedstrijden! VE1 staat wel bovenin, maar het is minder overtuigend dan verwacht. VVW5 

doet het prima, en staat in de subtop. De Dames pakken teleurstellend slechts een middenmootje, net als VVW4, VE2, VVW1 

en (vooruit) VVW2. En tja, VVW3 staat wel erg stijf onderaan. Als ze zo doorgaan zijn ze in maart al gedegradeerd. 

 

Voorspelbare groeten, 

De Bol 

 
Reactie Score op De Bol: 

Wat is het geweldig dat er in ons Woubrugse midden zo’n koffiedikkijker is. En nog mooier: elke helft wordt voorspeld, ook 

de belangrijkste. Wij zijn benieuwd of De Bol ook kan vertellen hoe de Score in de komende jaren gaat veranderen. Worden de 

kaarten opeens anders op tafel gelegd?  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Voetbalvereniging Woubrugge 
start met OnzeClubwinkel 

Gerben Schouten 

De leukste manier om onze club te sponsoren! Met de OnzeClubwinkel-module 

sponsor jij onze vereniging, zonder dat het jou ook maar een cent extra kost. Simpelweg, 
door middel van online aankopen die je normaal gesproken toch al doet. 

Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website (vvwoubrugge.nl) of de Woubrugge clubapp. 
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar v.v.Woubrugge. 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

Hoe dat kan. 

OnzeClubwinkel werkt samen 
met meer dan 400 webshops. 
Als wij als club deze 
webshops promoten, 
ontvangen wij een 
percentage van het 
aankoopbedrag als 
commissie. Het enige verschil 
met een ‘normale’ aankoop, is 
dat de webshops registreren 
dat jij via onze club bent 
doorgeklikt zodat ze ons 
kunnen belonen. Zodra er dus 
een aankoop of boeking is 
afgerond ontvangen wij een 
commissie. Of je nu 
rechtstreeks naar de 
webshop gaat of via de 
OnzeClubwinkel-module, je 
betaalt hetzelfde en doet je 
aankoop gewoon zoals je 
gewend bent. Dus waarom 
zou je het niet doen? 

Ruime keuze aan 
webshops. 

Er zijn meer dan 400 
webshops aangesloten, 
waaronder Bol.com, Coolblue, 
Bijenkorf, Mediamarkt en 
Booking.com. Jouw favoriete 
webshop zit er dus 
waarschijnlijk wel tussen. 
Dus of je online kleren koopt, 
een nieuwe tv bestelt of een 
hotel boekt, onze vereniging 
ontvangt geld in de clubkas 
als jij eerst naar onze site of 
clubapp gaat. 

Met elkaar kunnen we veel 
verdienen voor onze club. 

Het percentage dat van het 
aankoopbedrag uitgekeerd 
wordt verschilt per webshop 
en product(categorie). Een 
aankoop of boeking kan 
tussen de 1% en wel 8% per 
aankoop opleveren voor onze 
club! Stel je eens voor 

wanneer alle leden dit 
zouden doen. 

Voor jou een kleine moeite 
(maar 1 klik extra), voor onze 
club een grote winst! 

Ga dus voortaan voordat je 
een online aankoop doet, via 
onze website of de clubapp 
naar de webshop van jouw 
keuze. 

Alvast bedankt voor je 
steun! 

Zelf ook een persoonlijke 
commissie ontvangen? 

Naast dat de commissie naar 
jouw vereniging gaat, kun je 
er ook voor kiezen om een 
deel zelf terug te ontvangen. 
Het betekent dus dat je altijd 
korting krijgt op je aankoop 
of boeking. Activeer dan nu je 
persoonlijke account! 

 



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  
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Notulen ALV  
26 november 2019 

1. Opening door de voorzitter 

Afmeldingen zijn ontvangen van, Jan Kranenburg, Hans van der Neut, Martijn van Luling, Gerben Schouten, 

Fred van der Meer en Gaby Hulst. Er zijn 20 leden aanwezig. Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 

 

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

Aanpassing voor de notulen: Gerard van Kampen moet zijn Gerard Kamping. Met deze wijziging worden de 

notulen vastgesteld. Cees Wijhenke vraagt naar aanleiding van het verslag of de bestuursleden die aangegeven 

hebben hun inzet met een jaar te verlengen al weten wat ze gaan doen aan het einde van het seizoen? Hans Boer 

en Jan Hogeveen geven aan dat daar nog niet over gesproken is en er nog niets bekend is. Cor Brunt vraagt of er 

al wat met de doeltjes op veld 3 is gebeurd, deze moeten op korte termijn vervangen worden.  

3. Nieuwbouw en renovatie kleedkamers 

Uitgangspunt van het beleid van vv Woubrugge is dat we aantal jeugdleden op huidige aantal willen houden, 

mede om de doorstroom naar de senioren in stand te houden. Het aantal kinderen in Woubrugge neemt af. Om 

hetzelfde aantal leden te behouden is werving buiten Woubrugge van belang en willen we erop aansturen dat er 

van de kinderen in Woubrugge een hoger percentage komt voetballen (o.a. meisjes). Op basis van dit beleid blijft 

uitbreiding van de kleedkamers gewenst. Daarnaast is gesproken met de sporthal over de huur van twee 

kleedkamers. Het is waarschijnlijk mogelijk deze kleedkamer ook in de (nabije) toekomst te kunnen huren, maar 

het blijft onzeker omdat het contract door de Stichting Sporthal Oudendijk opgezegd kan worden, zodra zich een 

huurder meldt die de exploitatie van de sporthal verbeterd.  

André Köster presenteert het plan om vier kleedkamers richting het parkeerterrein aan het huidige complex aan 

te bouwen. Dit gaat ten koste van een paar parkeerplaatsen en de papiercontainer moet verplaatst worden. In het 

voorstel is ook in een betere stalling voor de fietsen voorzien. 

Cees Wijhenke vraagt of het reëel is om te verwachten dat het huidige ledenaantal op peil blijft als het aantal 

kinderen in Woubrugge afneemt. Hans Boer benadrukt dat het ledenverloop grillig is, maar over de afgelopen 

tweeëneenhalf jaar zijn er meer leden bijgekomen dan afgegaan. Vooral het vasthouden van leden is een 

uitdaging waarmee ledengroei mede gerealiseerd kan worden.  

Siem Kesting vraagt of de kosten die gemaakt zijn voor de eerdere plannen nu voor niets gemaakt zijn. André 

Köster antwoord dat dat inderdaad zo is.   

André Vrolijk uit zijn zorgen dat we de Gemeente Kaag en Braassem in deze plannen moeten betrekken en dat 

dat mogelijk tijdrovend kan zijn. Hans Boer vertelt dat we al in gesprek zijn met de Gemeente over zelf beheer 

van het huidige sportterrein en dat deze plannen meegenomen worden in de voortzetting van het gesprek 

hierover met de gemeente. De gemeente wil hierover in 2020 tot afspraken komen.  

Aad van der Linde vraagt of er een voorziening voor de ballen wordt meegenomen in de plannen. André Köster 

antwoord dat dat meegenomen zal worden in de plannen. Cor Brunt geeft aan dat het voor de trainingen wel zo 

praktisch is om de ballen op de huidige plek te houden en op die plek te zorgen voor een verwarmde opslag. 

De voorgestelde plannen blijven binnen de eerder begrootte kosten. Hiervoor heeft de ledenvergadering al eerder 

toestemming gegeven.  

Komende periode wordt bij instemming het plan verder uitgewerkt en wordt gesproken met de Gemeente over 

de lening die nodig is. Het streven is om zomer 2020 te starten met de werkzaamheden. De aanwezige leden 

uitten geen bezwaren. 

Mees van Leersum meldt dat boven het tassenrek aan de kleedkamers het hout rot is en gevaar bestaat met 

betrekking tot de bevestiging van de verlichting. Kinderen zouden via het tassenrek bij de verlichting kunnen. 



 

Het risico dat daar ongelukken gaan gebeuren is te groot. Het voorstel is daarom om zo snel mogelijk de 

verlichting daar weg te halen.  

Mees van Leersum is bezorgd over een toename van huisafval dat bij de oud papier container geplaatst wordt 

wanneer de oudpapiercontainer aan de Bateweg wordt geplaatst ten opzichte van de huidige positie van de 

oudpapiercontainer.  

 

4. Financiën 

Ralph de Graaf presenteert de cijfers uit de jaarrekening van afgelopen seizoen en geeft een toelichting op de 

verschillen tussen begroot en besteed. Aad van der Linde vraagt waarom de acties en loterijen niet meer apart 

staan. Deze zijn ondergebracht bij sponsoring en pr. José Wilderink vertelt dat zij en Chris Verhoef de 

kascontrole hebben uitgevoerd en décharge verlenen aan de penningmeester. 

Cor Brunt en José Wilderink zijn komend seizoen aan bod voor de kascontrole. Karen Smit meldt zich als 

reservelid. 

 

5. Rondvraag 

Siem Kesting maakt zich zorgen over het onderhoud aan ramen en boeidelen van kleedkamers en clubgebouw. 

André Köster stemt binnenkort met Siem Kesting af welk onderhoud er moet plaatsvinden. 

José Wilderink zou graag zien dat er meer jonge leden naar de ALV komen en vraagt het bestuur hier aandacht 

voor te hebben. 

Albert v/d Hoek vraagt wanneer de verlichting op de pilaren bij de entree terugkomt. André Köster meldt hieraan 

gewerkt wordt en dit binnenkort terugkomt. 

Cor Brunt vraagt zich af wat er gedaan wordt om leden (in tweede en lagere elftallen, bijv. JO17-2, JO15-2, 

JO13-2) te binden aan de vereniging en te boeien middels passende uitdagingen. Hij ziet dat de begeleiding van 

tweede en lagere jeugdteams in een leeftijdsgroep ondergeschikt lijkt te zijn aan die van de eerste teams en hij 

verwacht dat dat leden zal kosten. Hans Boer erkent dat dit een belangrijks aandachtspunt is en dat we hier 

concreet mee aan de slag moeten.  

Cor van Dorp vraagt naar de reparatie van de verlichting. André Köster meldt dat dat in bestelling is. 

Mees van Leersum bedankt, bij afwezigheid van Arie Vrolijk, namens de gehele vereniging het bestuur.  

 

6. Sluiting  

Hans Boer sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 
 





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 

 

Inschrijving 

kampweekend 

2020 geopend 
Karen Smit 

Voor degenen die de berichten over het kampweekend nog niet hadden gezien, 

we gaan op 3 juli naar een mooi en ruim paleisje in de bossen van Apeldoorn!  

Wanneer het Nederlands elftal zich plaatst voor de kwartfinales van het EK is het 

natuurlijk een groot feest. Wat is nou leuker om met je voetbalvrienden en -

vriendinnen de oranje gekte mee te maken? Zorg ervoor dat je oranje proof in 

Apeldoorn arriveert en win met je team zoveel mogelijk oer-Hollandse 

spelonderdelen. Op zondagmiddag rijden we weer terug naar Woubrugge, waar 

de deelnemers een warm onthaal krijgen van de thuis achtergebleven familie en 

vrienden.  

De spelers van de JO13, MO13, JO15 en MO17 teams zijn inmiddels via hun 

leider of trainer uitgenodigd om zich in te schrijven voor het voetbalkamp door 

middel van het inschrijfformulier op de vv Woubrugge website. Dit is te vinden bij 

‘formulieren’ onder het kopje ‘actueel’ of via de link in het nieuwsbericht 

‘Voetbalweekend 2020 – schrijf je nu al in!’  

 
 
 
 

 
 
 



JO19 op stoom in 

tweede competitiehelft 
Peter Bekkering 

 

In de eerste competitiehelft is de JO19 netjes in de subtop geëindigd met maar 4 punten achterstand op de 

koploper en met het gevoel dat er meer uit het team te halen is als het eenmaal stabiel gaat presteren. Deze 

helft werd op 14 december afgesloten met een heroïsche strijd tegen Altior en de elementen, op een tijdens de 

wedstrijd  steeds slechter wordende hoofdveld werd in de stromende regen gespeeld. Doelpunten van Jesse en 

Aydan kregen het straf verdedigende Altior op de knieën waarbij het overwicht zo duidelijk was dat de 

bezoekers in de rust de handdoek in de ring wierpen. 

 

Nu heeft het team al 7 wedstrijden achtereen gewonnen en staat in de tweede competitiehelft fier met 12 uit 4 

op kop. Op 18 januari werd gestart tegen S.V. Kickers, een jong en sterk team wat erop rekende bij de top 

mee te gaan draaien en ons op eigen veld te kunnen verslaan. De geweldig invallende keeper Bart van der Salm 

bleek echter niet zo eenvoudig te passeren en dankzij doelpunten van Tim van Rijn en kort voor tijd Stan werd 

deze wedstrijd met 1-2 gewonnen. Complimenten voor het team dat ze ondanks wat discutabele beslissingen 

van de leiding en een gele kaart voor Tim v/d Doef rustig bleven en de verdediging sterk hielden. 

Met goede hoop werd op 25 januari gestart met de tweede uitwedstrijd ditmaal tegen Nicolaas Boys uit 

Nieuwveen. Met wederom Bart voor de geblesseerde Tim de Kok in het doel was de start matig en keken we 

in de rust tegen een 2-0 achterstand aan. Maar wederom bleek dat dit team niet zomaar opgeeft en met 2 

doelpunten van onze pinchhitter Robbin, Sander en Tim v/d Doef werd deze wedstrijd alsnog met 2-4 

gewonnen. 

 

Aangezien in de eerste competitie helft nog kansloos werd verloren van TAVV waren we gematigd optimistisch 

naar Ter Aar vertrokken voor de 3e uitwedstrijd op rij. Ondanks een sterk spelend TAVV werd dankzij 

doelpunten van Sander en Tim v/d Doef ook deze wedstrijd met 1-2 gewonnen en wordt met de Alphense 

Boys een gezamenlijke koppositie in de competitie ingenomen.  

 

Onze laatste wedstrijd, afgelopen zaterdag op 8 februari tegen RCL uit Leiderdorp en tevens onze eerste 

thuiswedstrijd. Deze wedstrijd, werd vooraf met blessures van Jeroen en Tim v/d Doef als een moeilijke 

hindernis ingeschat. Echter dankzij geconcentreerd spel met vlot combineren werd deze wedstrijd met 5-0 

gewonnen. Ondanks de uitstekende leiding van Leonardo liet RCL zien wat hun zwakke punt is, veel kletsen en 

protesteren en vergaten ze te voetballen. Met doelpunten van Thijs, Aydan (2x), Robbin en Jinne was de uitslag 

eigenlijk nog mager gezien de kracht verschillen op het veld maar is de koppositie van ons. Dankzij de Aprés-ski 

party op de vereniging kon dit uitbundig gevierd worden in de verdiende 3e helft. 

 

Het is fantastisch om te zien hoe het hoge niveau wat in de training wordt getoond zich nu ook vertaald in 

sterk spel in de wedstrijden en mooie overwinningen. Indruk wekkend hoe de ingewikkelde patronen (die 

Henny zelfs van Ajax overneemt) zonder moeite worden uitgevoerd. Als we zo door gaan zijn we zeker een 

kanshebber voor het kampioenschap. 

 

 





Woubrugge JO11-1 

goed uit de 

startblokken in 2020 
Albert van der Veldt 

Woubrugge JO11-1 is het nieuwe jaar goed uit de startblokken gekomen door in- en bij 

het gelijknamige Woerden met 0-4 te winnen! 
 

Voordat ik u ga meenemen wat zich deze zaterdagochtend op het nieuwe complex van sc. Woerden heeft 

afgespeeld eerst even het volgende; De geïnteresseerde en trouwe lezers (zonder duimpjes ophoog/ omlaag is 

het trouwens moeilijk te achterhalen of deze groep überhaupt bestaat..) zullen vast denken dat deze 0-4 

overwinning in de hoofdklasse poule is behaald. Dat is echter niet het geval?   

 

Door eigenlijk onverklaarbare reden zijn de mannen zomaar een trede lager ingedeeld, en wel in de 1e klasse. 

Op zich natuurlijk ook een mooi podium echter voelt het wel als de bekende graat in de keel. Het blijft gissen 

en het enige wat overblijft is de reden van wat ons in het dagelijks leven ook al   steeds meer aan het bepalen 

is. Namelijk de kille computer die met kaasschaaf alle teams vanaf een bepaalde eindklassering zonder nuance 

heeft laten vallen in de onderliggende poule. Dus alles vanaf de 4e plaats in ons geval. Waarbij er derhalve dus 

niet is gekeken naar de uitslagen. Maar goed: zoals aangegeven is de 1e klasse natuurlijk ook een prima podium 

met ook nog eens tegenstanders van formaat. 

 

Op zaterdag 18 januari was het dan zover: de eerste wedstrijd stond op het programma en wel uit tegen sc 

Woerden 11-1. Met een aanvangstijdstip van 08.45uur was het derhalve ook weer zaak om de wekker te 

zetten. Op zich niet zo vervelend want aangezien zaterdag toch de mooiste dag van de week is duurt deze in 

dat geval extra lang.  

 

Eenmaal de auto geparkeerd en de donkerte plaatsmaakte voor het daglicht bleek al snel dat de club zich heeft 

gehuisvest in een mooi nieuw complex. Het trainerscorps Fred en Evert had echter geen tijd dat te 

aanschouwen want zo’n eerste wedstrijd vraagt namelijk een degelijke voorbereiding.  

 

Op het kunstgrasveld aan de zijde van de spoorlijn werd er om 8.45 afgetrapt. Omdat Floris vanwege een 

weekeindje weg niet aanwezig was stonden we met 8 spelers. Dat betekende dus dat we geen wissels hadden. 

Al snel werd duidelijk dat Woubrugge het betere van het spel had. Echter deed zich wederom iets voor waar 

we al vaker mee te maken hebben gehad. De overhand hebben op een half veld in combinatie met kleine 

doelen zorgt ervoor dat tegenstanders zich ook gaan terugtrekken en zich dan gaan groeperen voor het doel. 

Het is dan gewoonweg moeilijk om tot scoren te komen. Met een uitbraak/ counter is het scoren dan vaak 

makkelijker.  

 

Het was dan ook goed te zien dat Florian in het tweede bedrijf van de eerste helft de 0-1 maakte met een 

prachtig schot van afstand. Aansluitend werd het doel constant onder vuur genomen maar stond er of een 

speler, een keeper of paal/ lat in de weg. Nog voor rust was het Stijn die na een mooie actie met zijn 

linkerbeen knap binnenschoot en zo was de 0-2 een feit.  

 

In de rust gingen de mannen lekker naar de warme kleedkamer en de trouwe supporters zochten de mooie 

kantine weer op met heerlijke koffie, dat mag gezegd worden. Er was zelfs nog een mogelijkheid om een 

strijkbout, Senseo, frituurpan en nog veel van dat soort artikelen te winnen via het aloude enveloppe trekken. 



Hoe mooi en simpel kan het zijn. Ook hulde aan de man die daar dan weer de gehele ochtend bij gaat zitten (of 

wie weet, de gehele dag..).  

 

Na rust weer hetzelfde beeld: een goede spelend Woubrugge dat sc Woerden vast bleef zetten voor de goal 

en uiteraard ook weer opletten voor de uitbraak. Woerden had daar toch wel een aantal prima spelers voor 

waarbij een meisje ook goed voetbal liet zien. Zij ging gewoon lekker fel de duels aan en ze had ook eens goed 

overzicht en dus rust aan de bal wanneer dat nodig was. Mooi om te zien. Na de 0-3 van Leon en de 0-4 van 

Florian waren de drie punten binnen met daarbij uiteraard ook, door goed keeperswerk van Jop, de nul 

gehouden.  

 

JO11-2 aan de top! 
Jaco van den Oever 

De afgelopen maanden is de JO11-2 een team geworden dat op elkaar is ingespeeld.  Het 

team staat aan en verslaat tegenstander na tegenstander en staat nu op nummer 1 in de 

poule. Tijdens de wedstrijden zie je dat ze elkaar steeds vaker weten aan te spelen en 

daardoor scoren.  

 
Op 25 januari 2020 werd de uit wedstrijd tegen WVC gespeeld. In verband met het damtoernooi zijn er tussen 

de 11-1 en de 11-2 spelers uitgewisseld. Ons team werd verstrekt door Jasper, Jop en Floris. De wedstrijd 

begon met een tegengoal, maar het team wist zich te herpakken en Jop scoorde de 1-1. Daarna was 

Woubrugge los. Ruben scoorde vrij snel de tweede treffer voor Woubrugge en daarna scoorde Niels de derde 

goal. De rust volgde en er vond een keeperwissel plaats. Niels ging op doel en Robian kwam in het veld. Het 

team ging na de rust verder met scoren. Robian scoorde vrij snel na de rust de 4-1 en Floris scoorde de 5-1. 

Robian was op dreef en scoorde vervolgens de 6-1. Jens joeg op een goal en uiteindelijk is hem dat gelukt. Hij 

scoorde de zevende goal. Voordat de wedstrijd was afgelopen wist Robian nog een keer te scoren en werd de 

wedstrijd afgesloten met 8-1 voor Woubrugge. Het was een mooie wedstrijd, maar wellicht iets te makkelijk 

voor dit team. 

 

De komende weken staan er geen wedstrijden op het programma, maar we doen ons best om nog een paar 

mooie oefenwedstrijden te regelen. Daarnaast zullen wij meedoen met het ARC Heitinga toernooi en daar 

hebben wij natuurlijk veel zin in. De JO11-2 is een leuk en gezellig team. De jongens leren elkaar steeds beter 

kennen en dat zie je terug tijdens de wedstrijden. Ze zijn steeds beter op elkaar ingespeeld. Op dit moment 

staan wij in de poule op de eerste plek en wij gaan zeker ons best doen om deze positie vast te houden.  

 

 

 



JO8-2 haalt drie 

punten op in ‘de Veen’ 
Vincent Wolvers  

 

Op 08-02 stond de wedstrijd van JO8-2 op het programma en we moesten uit tegen het 

altijd lastige DOSR uit Roelofarendsveen.   

 
Na een korte voorbespreking van coach Lex gingen de mannen met goede moed het veld op, maar ze 

begonnen wat timide en stonden al snel met 2-0 achter. Het was erg fris dus misschien had dat er mee te 

maken      . 

Naarmate de wedstrijd zich ontvouwde gingen de mannen steeds beter spelen en konden elkaar goed vinden 

met leuk combinatievoetbal. In de eerste helft hield Thijs ons in de wedstrijd met een aantal goede reddingen. 

We gingen met 2-2 de rust in en met 2 afgekeurde goals voor DOSR mochten we een beetje van geluk spreken 

dat de tussenstand niet hoger was. 

 

Na de limonade begon het echt goed te lopen en konden we na de goals van Mats, Jonah, Mark, Quinn, Thijs en 

Alex de overwinning vieren met 2-7 en met de 3 punten weer naar Woubrugge afreizen. De sfeer in de auto 

was top en voor de teamspirit is dit ook een hele goede opsteker. 

 

Op naar de volgende wedstrijd en dan weer laten zien dat deze mannen het elke ploeg lastig kunnen maken, 

want dat kunnen we nu wel zeggen      . 

 

Super gedaan boys!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pupil van de week 
Zaterdag 25 januari mochten Daniël en Twan zich ‘s middags melden in de bestuurskamer. Ondanks een flinke 

wedstrijd die ochtend met hun JO11-3, die werd beslecht met een 7-2 overwinning tegen de Alphense Boys, 

hadden de jongen nog energie genoeg ! 

 

Na een drankje en wat uitleg werden ze door de aanvoerder opgehaald voor de team bespreking. Even later 

door naar de warming up, terwijl de ouders nog lekker warm in de bestuurskamer toekeken. 

De aftrap meedoen, ook even de minuut stilte, en dan op met z’n tweeën richting het doel van de 

tegenstander. De verdediging van Bernardus moest lijdzaam toekijken hoe het eerste tegendoelpunt tegen het 

net vloog !  

 

De rest van wedstrijd werd vanuit de dug-out gevolgd. De enige keer dat Twan langs de zijlijn het team wilde 

aanmoedigen werd hij met een flinke sliding door een speler van Bernardus de dug-out in ‘geveegd’ dus bleven 

ze daar maar lekker zitten.  

 
Met een mooie overwinning viel er de tweede helft ook nog wat te juichen, en daarna weer lekker opwarmen 

in de bestuurskamer met een stapel bitterballen ! Bij VVW weten ze wel hoe ze hun pupillen in de watten 

moeten leggen ! Met een mooi aandenken en fraaie VVW sjaaltjes keerden de boys blij naar huis.  

Namens Twan en Daniel (en hun ouders); bedankt voor de top middag ! 

 
Hier nog een aantal foto’s:  

 



 Jeugdcommissie 
Voorzitter Gaby Hulst  06-46474828 
Secretariaat Tara van Raavens 06-41838037 
Wedstrijd- Karen Smit  06-40168228 
secretaris 
 
Jeugdcoördinatoren 
Technisch Jeugd 
Coördinator Joan Meijer  06-50127097 
JO15-JO19 Kenny van Egmond 06-11007540 
JO11-JO13 Sander de Graaf 06-51527653 
Ukken-JO10 Lex van Vliet  06-37166629 
Meidenteams Britt Venker  06-31681513 
 
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  Haiko Tinga  06-37199247 
 
MO17-1 
Trainer  Gerben Schouten 06-53248606 
Leider  Cees Rietveld  06-36453450 
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  Jean Paul Blakenburg  
Trainer  Chris Verhoef  06-49254981 
Trainer/Coach Johan Vitters  06-15001186 
   
JO13-1        
Trainer/Coach Martijn van Luling 06-57880720 
Leider  Jeroen Blokhuizen 06-51437274 
 
JO13-2        
Trainer  Milko Zuijdendorp 06-21521470 
Leider  Laurens Cramer 06-55781022 
 
MO13-1  
Trainer  Joëlla de Rijk  06-50911520 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 
Leider  Robert Roosemalen 06-41817273 
 
JO11-1 
Trainer/Coach Evert van der Horst 06-51540577 
Trainer/Coach Fred van der Meer 06-27057525 
        
 
 
              
 
 
 

JO11-2 
Trainer  Fred van der Meer 06-27057525 
Trainer  Stan de Groot 
Trainer  Robbin van der Hulst 
Leider  Jaco van den Oever 06-13718959 
  
JO11-3 
Trainer  Wilco Klootwijk  06-50867507 
Leider  Natasja Westdijk 06-16550894 
 
MO11-1      
Trainer/Coach  Janet Griffioen   06-51799317 
 
JO10-1       
Trainer  Corné Brunt  06-83556625 
Leider  Edward van Dijk 06-21130142 
 
JO10-2  
Trainer  Corné Brunt  06-83556625  
Trainer/Coach Dennis de Blanken 06-51430994 
Trainer  Sander de Graaf 06-51527653 
 
JO9-1 
Trainer/Coach Barry Venker  06-27143217 
Trainer   Richard Bek  06-83222925 
 
JO9-2   
Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Trainer   Richard Bek  06-83222925 
Leider  René Kempenaar 06-15891956 
 
JO9-4M 
Trainer  Barry Venker  06-27143217  
Trainer  Janet Griffioen  06-51799317  
Leider  Britt Venker  06-31681513 
 
JO8-1 
Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Trainer   Richard Bek  06-83222925 
Leider  Jan Willem vd Steen 06-21251918 
 
JO8-2 
Trainer  Barry Venker  06-27143217 
Trainer   Richard Bek  06-83222925 
Leider  Lex van Vliet  06-37166629 
 
JO7-1 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 
Trainer  Jeroen Jouvenaar 06-37480863 
Leider  Erik-Jan Brunt  06-31690976 
 
Ukken 
Trainer   Karen de Nooijer 06-27148996 
Trainer  Jeroen Jouvenaar 06-37480863 
Leider  Joey Tuinen  06-45266200 
 
Keeperstrainer  
O13 t/m O19 Thomas Piket 
O10 en O11 Matthijs van der Doef 06-15355819 
 





Voorspelling: dit gaat er gebeuren 
bij de volgende ‘woodbridge live’ 

De Score-redactie 

Het was weer chaos bij de Après Ski Party op 8 februari, die ook weer fantastisch was 

georganiseerd door de F-Side-commissie. Op 14 maart staat er weer een voetbalfeestje 
op het programma: Woodbridge Live. Wij voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren op 
dat fuif. 

- Jens Bogaard drinkt na het vorige succes 6 biertjes in 6 minuten. 

- Skips sigaar wordt gestolen na 2 hijssies. 

- Iedereen praat in één keer in het goede oor van Sjaak. 

- Aron van Klaveren en Karen Smit zijn nu al 2 feesten samen.  

- De Bol onthult zichzelf per ongeluk (maar blijkt toch niet echt een bol). 

- Joost Nieuwenburg wint kalkoen bij loterij en bakt hem direct in zelf 

meegebrachte snackpan. 

- Paul Hoogenboom ziet een biertje vallen en vangt de groene fles met een 

prachtige showduik. 

- Dave de Wit komt niet opdagen op voetbalfeestje. VVW 3 blijft als boycot massaal 

thuis. 

- Vincent Verjaal gaat woedend de kantine uit na het winnen van narcissen. 

- VVW 2 komt met meer dan 12 man opdagen. 

- Jens Bogaard gaat nieuwe weddenschap aan: 6 broodjes frikandel mayo in 6 

minuten. Het lukt ‘m niet. 

- Voetbalfeest barst volledig los nadat Vincent zijn narcissen laat staan. 

- De 8 seniorenteams pakken in totaal 8 punten op de dag van het voetbalfeest. 

- Sc Heerenveen verslaat Willem II: de kantine kijkt vol spanning toe naar de half 

7-wedstrijd. 

 
(Sorry Vinnie, we maken gewoon een geintje met je! We hopen niet dat je verjaal komt 
halen, maar als er wat narc-is zeg je het maar.) 
 



’t Balletje 
Piet Mourinho 

In deze 3 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. 
 
Fijne lezers van ons favoriete clubblad, het is alweer 3 jaar geleden, dat ondertekende het plan opvatte om 
samen met cultheld Joost de ballentest ’t Balletje op te starten. Inmiddels zijn we maar liefst 10 
ballentesten verder, en R Wii Still Goin’ Strong! 
En ondanks de vele onzinnige ’t Balletje-teksten zijn de tekstuele correcties gelukkig beperkt gebleven tot 
een minimum. Blijkbaar kunnen we iedere keer weer de Scoredactiekeuring doorstaan, mannen bedankt! 
Samen met onze onstilbare honger naar lekkere ballen betekent dat dat we vooral dóór zullen blijven 
gaan, en u ook in 2020 weer blijven voorzien van ondeskundig commentaar op broodjes bal in de regio. En 
omdat we al 10 afleveringen bestaan, mogen we zelfs ons Tinnen juBALeum vieren, en wordt u speciaal 
daarom deze maand getrakteerd (geteisterd?) op een XXbaL-aflevering van ’t Balletje. Driewerf hoezee! 
 
Voor deze 11e aflevering vertrokken wij eind januari richting Alphia aan den Zegerplas om voor het eerst 
in onze buurstad, en huidige woonplaats van medeballentester Joost, de allereerste jaren ’20-bal te testen. 
Ook deze keer werd er eerst gevoetbald, al was het niet zo dat ondergetekende daar veel in zin had. Maar 
na jarenlang deze voetbalvereniging te hebben geboycot, ging het er met enige tegenzin dan toch weer 
eens van komen. Mentaal waren we voorbereid op een behoorlijk partijdige scheids- en grensrechter, en 
een bijzonder vervelende tegenstander. Maar om een kort verhaal kort te houden, niets van dat alles deze 
middag! Een sportieve pot voetbal, beetje beuken, ook incasseren, en dat alles met een prima scheids. Zo 
hoort het! De thuisploeg was wel de winnaar, dus benieuwd of het ook zo sportief zal gaan bij een 
nederlaag hunnerzijds. De toekomst zal het leren. 
 
Ondanks de prettige voetbalsfeer dropen we toch teleurgesteld af richting kleedkamer, waar na een 
lichamelijke opfrisbeurt de blik al snel op de andere ballen ging. Binnendoor richting kantine en balstellen 
maar! Even snel een fotootje en de minutieuze ballentest kon aanvangen. 
Ho, wacht even, over die foto moet even iets worden vermeld. Want wat onze primadonna nu weer in zijn 
kale bats had gehaald, zal wel baltijd een raadsel blijven, maar hij verzocht ondergetekende om de foto 
even naar hem door te Instagrammen (is that überhaupt a workword?!). Hoe hij het voor elkaar kreeg, 
blijft onduidelijk, maar in een moment van totale zwakte voldeed ondergetekende als een onnozele 
goedgelovige Thomas nog aan het verzoek ook. Niet handig, want binnen de kortste keren werden alle 
soci(b)al media bedolven onder de vooraankondigingen van een nieuwe ballentest, en werd de koptitel 
van dit artikel zelfs trending topic op het www, foei! Als hij met zijn benen nu eens net zo snel zou zijn als 
met zijn duim …… 
Zelfs Twitterboy D.T.Rump meende zich ermee te moeten bemoeien, maar die werd met een subtiele 
ballstweet terug in zijn met Make Me Great-stickers bezaaide kooi teruggezet. Het bracht de ballentest 
gelukkig niet in gevaar, maar wat een commotie! 
 
En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: zaterdag 25 januari 2020 
Voetbalclub: vv Alphia uit Alphen aan den Rijn. Vorige jaar werd maar liefst het 100-jarig jubileum 
gevierd, een prachtige Koninklijke mijlpaal, van harte gefeliciteerd! 
Website: www.alphia.nl 
Terrein: Sportpark De Bijlen. Na jarenlang aan de overkant te hebben gezeten, verhuisde Alphia begin 
jaren ’10 naar de huidige zijde van de Sportlaan. Het heeft nu de beschikking over een schitterend 
sportcomplex met nieuwe kantine, mooie kleedkamers, en meerdere kunstgras- en echtgrasvelden, die 
gedeeltelijk gedeeld worden met buurvrouw AVV Alphen. 
Sfeer: op het veld prima, en ook in de kantine was het gezellig druk 
Weer buiten: best koud, slechts een graad of 5, gelukkig niet veel wind, maar binnen de lijnen was het al 
bewegende goed te doen. 

http://www.alphia.nl/


 
En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: Een mooi groot zwart bakje, waar het broodje bal ruimschoots in past. Een stapel servetjes 
en goede vorkjes mét snijrand lagen netjes gepresenteerd op de uitgifte-bal-ie. Top! 
Het broodje: goed vers 
Baltechnisch: 
- Grootte: een goed formaat bal; grote ballen zijn extra lekkerrr 
- Structuur: stevig maar fijn, met een lekker klein uisnippertje erdoorheen 
- Geur: de geur is ok, maar met een eetlepeltje jus eroverheen had het beter geroken 
- Temperatuur: loeiheet, bijna twee verbrande bakkesen, dus complimenten zijn hier op zijn plaats! 
- Kleur: middelkleur 
Smaak: verrassend goed, lekker sappig ook. Met wat jus en meer kruiden was het zelfs perfect geweest. 
De saus: Zaanse mayonaise! Een verademing na maanden afgescheept te zijn met fritessaus. De mayo is 
op het broodje gesmeerd, en eigenlijk is dat best wel handig. Er zit voldoende mayo op, dus als je een 
balhap hebt zonder saus, dan kun je die simpelweg even in het sauzige broodje dubbaldippen. 
Eindcijfer: 8+ 
Wat een verrassing deze bal! Joost zag in de wachtrij iemand anders een broodje bal bestellen, en dat leek 
er niet bijster goed uit te zien. Maar deze bal is gewoon echt goed! Het bekende polderen tussen uw 
favoriete ballenduo levert een prachtige score op, en een mooie 2e plaats op de ballentestranglijst. 
Eigenlijk het enige verbeterpuntje betreft ietwat jus en kruiden, verder vooral zo doorgaan! 
Joost zegt: boven balwachting bij Balphia 
 
Stand ballentest: 

1 sv Aarlanderveen 2018 9 
2 Alphia 2020 8+ 
3 SVC ’08 2017 8 
4 CVV De Jodan Boys 2019 7- 
5 CVC Reeuwijk 2019 6,5 
6 FC Lisse 2018 6,5 
7 vv Moerkapelle 2018 6 
8 vv Koudekerk 2019 6- 
9 Van Nispen 2018 5,5 

10 sc Botlek 2019 4 
 
Voor de oplettende ballezer is het noodzakelijk om te vermelden dat er één club uit 
de ballentestranglijst is verdwenen, en dat is sc BZC/Zuiderpark. De reden daarvoor is meerledig: 
- 1erzijds willen we bij voorkeur clubs uit de ballenregio Woubrugge in de lijst zien, en Rotterdam-Zuid is 
dan eigenlijk te ver weg. Eenzelfde lot zal sc Botlek in de toekomst beschoren zijn; 
- 2erzijds is het prima om een lijst van niet veel meer dan 10 clubs te houden, zodat er regelmatig een 
beetje verversing is. Bovendien, als we 10 jaar verder zouden zijn à 5 ballentesten per jaar, dan zou alleen 
de ballentestranglijst al 2 pagina’s van de Score beslaan, hetgeen natuurlijk best zonde is van de vele 
benodigde te kappen papierbomen. En een doldwaze Greta Thunbal op bezoek bij sportpark Bateweg-
Noord willen we absoluut proberen te voorkomen; 
- 3erzijds was de betreffende geteste bal van matige kwaliteit, en willen we het liefst een fatsoenlijk 
ballenniveau creëren (wordt er bij vv Woubrugge tenminste nog érgens op niveau gebald). Het was óók 
nog eens de allereerste ballentest ooit, en gebleken is dat het opstarten van een serieuze ballentest een 
pittige balvalling bleek, en tja … bij balvallingen wil de eerste wel eens mislukken. 
Benieuwd wat de ranglijst de komende maanden gaat laten zien! 
 
De ballen! 
Piet Mourinho 
 

 



    De NarcissenZOEKEr 
Door Vincents haat jegens narcissen (zie onpersoonlijk) besloten we een speciale 

woordzoeker te maken over deze prachtige bloem. Het is niet gek dat V. Verjaal deze bloem 

haat: bij het maken van de woordzoeker kwamen we erachter dat het ding hartstikke giftig is! 

Een tip van ons: eet de narcis niet op.  
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