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Voorzet van de 
voorzitter 

         
                                                       Hans Boer 

Op 12 maart 2020 belandden we in een nieuwe werkelijkheid, 

het Covid-19 virus spookte rond in Nederland. We schakelde over 
op een intelligente lockdown. Ziekenhuizen liepen vol en 
zorgpersoneel draaide overuren met alle risico's van dien. Voetbal 
was plots niet meer belangrijk. Het voortbestaan van de vereniging 
houdt op zo'n moment niemand bezig. 
 
Wuhan (China) was begin dit jaar nog ver van ons bed en de paniek in Italië 
wekte in eerste instantie wat verbazing. Tijdens het skiën, eind februari in Tirol, 
had ik er nog niets van gemerkt. Er was wel nieuws dat een hotel in Innsbruck 
werd gesloten. Reizigers hadden het virus vanuit Italië meegenomen. Weer aan 
het werk in Nederland drong het pas echt door. Voor de verbouwing van het 
Binnenhof was  ik op donderdag 12 maart voor een vergadering bij de Eerste 
Kamer. We zaten met circa 15 personen, stoeltje aan stoeltje, in 
commissiekamer 3. Een aantal deelnemers liet weten dat zij om 14.00u de 
vergadering zouden verlaten vanwege een ingelast crisisoverleg. Toen ik rond 
15.30u het Eerste Kamer gebouw uitliep hoorde ik dat er aan het begin van de 
avond een persconferentie zou worden gegeven door premier Rutte. Aan alles 
kon je merken dat het mis was.  
 
Ik stapte vervolgens in een overvolle trein vanaf Den Haag centraal en durfde 
ondanks een kriebelende keel niet meer te hoesten. Vanaf Leiden in een volle 
bus naar Woubrugge. Onderweg belde ik met mede bestuursleden van onze 
vereniging en ook met collega bestuurders van andere verenigingen. De 
voorzitter van WVC liet weten dat hij de overheid te afwachtend vond en stelde 
voor om zelf het initiatief te nemen het hele voetbalgebeuren plat te leggen. 
Hoewel ik daar nog niet aan toe was kwam het besef langzaam binnen dat we 
een overduidelijk besluit moesten nemen. Toen de bus Hoogmade passeerde 
belde ik met Martijn (voorzitter van onze supportersvereniging) over het het F-
side feest dat op de zaterdag gepland stond. Hij reageerde begrip vol en liet 
weten dat het contactpersoon van de band al gebeld had met de vraag of het 
optreden door kon gaan die zaterdag. Het feest werd afgeblazen, nog voor de 
bus in Woubrugge aankwam. Het voelde echt waardeloos. De F-side organisatie 
had er veel tijd ingestoken, de band stond klaar en je gunt iedereen een leuk 
feest. s ‘Avonds werd er door de selectie van vv Woubrugge nog getraind en het 
bleek naderhand (voorlopig) de laatste training.  
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Hoewel ik daar nog niet aan toe was kwam het besef langzaam binnen dat we een overduidelijk besluit 

moesten nemen. Toen de bus Hoogmade passeerde belde ik met Martijn (voorzitter van onze 

supportersvereniging) over het F-side feest dat op de zaterdag gepland stond. Hij reageerde begrip vol en 

liet weten dat het contactpersoon van de band al gebeld had met de vraag of het optreden door kon gaan 

die zaterdag. Het feest werd afgeblazen, nog voor de bus in Woubrugge aankwam. Het voelde echt 

waardeloos. De F-side organisatie had er veel tijd ingestoken, de band stond klaar en je gunt iedereen een 

leuk feest. s'Avonds werd er door de selectie van vv Woubrugge nog getraind en het bleek naderhand 

(voorlopig) de laatste training.  

Het was het begin van zoveel mogelijk thuis werken en er kwam een verbod op bijeenkomsten met meer 

dan honderd mensen. Sindsdien ging Nederland steeds een stukje verder op slot. De uitbraak leidde tot 

ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. Aan 

iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te 

reizen als dat niet echt noodzakelijk was. Daarna werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De 

voetbalcompetities werden abrupt beëindigd. Wel of niet Kampioen worden kon niemand meer iets 

schelen. Op Bill Gates na had niemand dit voor mogelijk gehouden. 

De lockdown bleek te werken en we krabbelen langzaam weer op. Gerustgesteld zijn we echter nog lang 

niet. Het coronavirus heeft de wereld nog steeds in zijn greep. We houden voor de naaste toekomst 

daarom rekening met verschillende scenario's. Desalniettemin wordt er op het voetbalcomplex aan de 

Bateweg 76 weer gesport, rekening houdend met het nieuwe normaal van de anderhalve meter 

samenleving. We worden daarbij geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen. Financieel hebben we een 

flinke dauw gekregen en moeten we rekening houden met nog meer tegenslag. Reserves die waren 

opgebouwd voor gerichte doelen zoals het renoveren en bouwen van nieuwe kleedkamers  kunnen weer 

opnieuw in de koelkast. Dat is balen. Anderzijds hebben we door het spaar tegoed wel een goede basis en 

zijn we als vereniging nog steeds gezond. We komen er wel doorheen en kunnen hopelijk in de toekomst 

onze sociale- en sportieve ambities alsnog gaan realiseren.  

Het sociale- en verenigingsleven komt inmiddels ook weer voorzichtig op gang. De trainingen zijn weer 

begonnen en de bal rolt. Los van alleen maar voetbal is het een hele verademing om weer te kunnen 

sporten. We ontdekken opnieuw hoe belangrijk dit is voor ons. We vinden het daarom belangrijk om als 

vereniging een steentje bij te dragen en hebben het sportcomplex zonder financiële tegen vergoedingen 

opengesteld voor onder andere de turn- en badmintonverenigingen, voor dansschool SOOF'it en de Yoga.  

Maar de zomerstop staat ook voor de deur. Of toch niet ? Veel verenigingen bekijken de mogelijkheden om 

door te voetballen. In Woubrugge proberen we ook in de zomerperiode zoveel mogelijk open te zijn. Vanaf 

1 juli 2020 mag het sportcomplex weer open voor toeschouwers, ouders en bezoekers. De komende 

zomer wordt het voor velen een vakantie in eigen land. Als vereniging willen we er ook in de  

vakantieperiode voor iedereen zijn. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat er haken en ogen zitten aan 

het openhouden van het sportcomplex. Denk aan de velden die onderhouden moeten worden, inzet van 

vrijwilligers, etc. De grasvelden laten we met rust tot medio augustus. De kunstgrasvelden kunnen wel 

gebruikt blijven worden. 

Normaal sluiten we het voetbalseizoen in juni af met diverse activiteiten en toernooien. Die gaan dit keer 

niet door. De Algemene ledenvergadering staat voorlopig gepland in november 2020. Alle huidige 

bestuursleden willen de vereniging in deze moeilijke periode niet laten zitten en plakken er weer een 

jaartje aan vast. Alle vrijwilligers wil ik hartelijk bedanken voor dit bijzondere voetbalseizoen. Samen zijn 

we de drijvende kracht achter de vereniging en we hebben elkaar ook in het komende seizoen weer 

keihard nodig. 

Met vriendelijke sportgroet, 

Hans Boer 
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Financiële gevolgen van COVID-19 voor 
VV WOUBRUGGE 

De Penningmeester 

Regelmatig krijg ik de vraag wat de financie le gevolgen van de coronacrisis zijn voor 

onze club. Helaas heb ik geen glazen bol waarmee ik in de toekomst kan kijken dus heb 
ik eerlijk gezegd ook geen idee hoe we uit de coronacrisis gaan komen.  

Zo is het mogelijk dat we het ergste al hebben 

gehad, echter is er ook een kans dat er een 

tweede coronagolf komt waar we weer in 

lockdown moeten en dus weer niet mogen 

voetballen. Wel kan ik aangeven hoe we er op dit 

moment voor staan en wat tot nu de gevolgen 

zijn geweest voor de club. Tevens kan ik 

voorzichtig vooruit kijken naar wat de gevolgen 

zijn van de anderhalvemeter samenleving voor 

de club. In de afgelopen jaren is er een redelijke 

financie le buffer opgebouwd waardoor de 

continuï teit van de club niet in gevaar is 

gekomen. Échter heeft het de intelligente 

lockdown er wel voor gezorgd dat de club de 

nodige kantine-inkomsten is misgelopen, bij het 

opstellen van de begroting was er rekening 

gehouden met dat de kantine tot begin juni open 

zou zijn en niet in maart al gesloten zou zijn.   

Voor het huidige seizoen hebben we tot aan de 

lockdown ongeveer 60% van de begrootte 

kantine-inkomsten gerealiseerd, dit is 

vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. De 

laatste maanden van het seizoen zijn normaal 

gesproken de maanden waarin een groot deel 

van de kantine-inkomsten worden gerealiseerd, 

dit komt doordat er diverse feesten en 

toernooien worden georganiseerd en uiteraard 

zal het lekkere weer hier ook een rol in spelen.    

Éen andere tegenvallende inkomstenbron is het 

oud-papier. Allereerst kregen we eind vorig jaar 

te horen dat er waarschijnlijk de nodige 

wijzigingen plaats gaan vinden in de manier 

waarop oud-papier wordt opgehaald in de 

gemeente. Hier zijn we nog steeds mee in overleg 

met de gemeente. Vervolgens kwam in maart nog 

corona in Nederland waardoor we de 

papiercontainer bij het complex hebben moeten 

sluiten, om de gezondheid van onze vrijwilligers 

niet in gevaar te brengen. Door de overheid en 

de KNVB zijn er diverse steunpakketten 

aangekondigd om ondernemers danwel 

voetbalverenigingen te financieel te 

ondersteuren in deze moeilijke tijd. Waar 

mogelijk zullen we een aanvraag indienen voor 

financie le steun, echter zullen deze maatregelen 

niet voldoende zijn. Zelf zijn wij daarom als club 

ook actief bezig geweest om de uitgaven waar 

mogelijk te beperken,  zo hebben we 

bijvoorbeeld met de personen die normaliter een 

vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die 

zij uitvoeren voor de club dat zij afzien van die 

vergoeding.  

Mooi om te zien dat deze persoenen hun  

groenwitte hart hebben laten spreken, nogmaals 

dank daarvoor! Om het komende seizoen toch de 

nodige kantine-inkomsten te kunnen genereren 

zijn we aan het onderzoeken of het nogelijk is 

ook buiten op het terras of onder het afdak naast 

de kantine een mobiele bar te plaasten waar we 

de eerste maanden zolang het weer het toelaat 

ook de nodige producten kunnen verkopen. We 

houden er rekening mee dat de inkomsten lager 

zullen liggen dan voorgaande seizoenen. Op deze 

manier kunnen we er voor zorgen dat in de 

kantine de anderhalvemeter afstand tussen 

personen eenvoudiger is te handhaven. Al met al 

zorgt de coronacrisis voor de nodige uitdagingen 

voor de club maar op de korte termijn kunnen 

we dat wel aan. Mocht er nog een tweede golf 

aankomen en daardoor de inkomsten van de 

kantine weer (gedeeltijk of helemaal) wegvallen 

dan wordt de uitdaging voor de komende 

seizoenen groter.  In dat geval zou het heel goed 

mogelijk zijn dat we dan in de daarop volgende 

seizoen de leden vragen om een extra verhoging 

in de contributie waarmee we de vereniging in 

stand kunnen houden. 



Volledig veld senioren  € 193,00 JO16 t/m JO19  € 131,00 

Reserve veld senioren  €    84,00 JO10 t/m JO15  € 119,00 

Volledig zaal senioren  € 167,00 JO8 & JO9  € 100,00 

Reserve zaal senioren  €    83,00 JO7  €    72,00 

Veld en zaal  € 311,00 F-side  €    15,00 

Veld en reserve zaal  € 265,00 Donateurs  €    43,00 

Zaal en reserve veld  € 241,00 

Reserve zaal en reserve veld  € 153,00 

Contributies seizoen 2020-2021

Reservelid bij Woubrugge, 
houdt dat precies in? 

          Seniorencommissie 
Mocht je niet elke week kunnen voetballen, maar vind je het wel leuk om af en toe een wedstrijdje te 

spelen? Dan is reservelid worden waarschijnlijk wel iets voor jou! Maar wat houdt dat precies in? 
 

Bij Woubrugge betekent reservelid zijn dat je gewoon lekker mag trainen en daarnaast maximaal 7 
officiële (competitie of beker) wedstrijden per seizoen kan voetballen. Het maakt in principe niet uit bij 
welk team je dat doet. 

 
Wanneer kan je voetballen? 
Vaak werkt het zo dat wanneer een team mensen tekort komt op een zaterdag, ze een beroep kunnen 
doen op jou als reservelid. Je zult in dat geval enkele dagen voor die zaterdag benaderd worden. Het is dan 
uiteraard niet verplicht om mee te doen, al bewijs je dat bewuste team daar waarschijnlijk een grote 
dienst mee! 

 
Wil je je aanmelden als reservelid bij Woubrugge? Kijk dan op de website. Daar vind je een formulier waar 

je je aan kunt melden als reservelid (https://www.vvwoubrugge.nl/1007/lid_worden/). 
 

Contributies seizoen 2020/2021 

De Penningmeester 

In deze moeilijke periode waarin een aantal van ons het al moeilijk genoeg hebben 

vanwege het verliezen een (groot) deel van de inkomsten hebben we als bestuur 

besloten om de contributies dit seizoen niet verhogen.  

É e n van de reden waarom wij dit hebben is besloten is dat wij als bestuur het enorm waarderen dat de 

leden enorm loyaal zijn, in vergelijking met de afgelopen seizoenen zijn er een stuk minder afmeldingen 

terwijl toch de verwachting was dat de er vele afmeldingen zouden zijn vanwege het helaas niet af kunnen 

maken van het huidige seizoen. Éen andere reden is dat we op dit moment de lasten van deze crisis 

gezamenlijk willen dragen. Begin juli zullen de facturen voor het komende seizoen weer verstuurd 

worden, het verzoek is om deze tijdig te betalen zodat we niet onnodig in liquiditeitsproblemen komen. In 

de onderstaande tabel zijn de contributies voor aankomend  seizoen weergegeven. 

 

https://www.vvwoubrugge.nl/1007/lid_worden/
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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) 





Veldonderhoud in Corona-tijd 
André Köster 

Hoe maak je van de Corona-crisis een kans? Een vraag die veel ondernemers bezighield, maar als club 

hebben we ons dat ook afgevraagd. 

 

Natuurlijk eerst treuren: voetbaltrainingen, voetbalwedstrijden, mooie feesten, alles ging in één keer niet 

meer door. 

Na enkele weken van organiseren kom je toe aan nadenken hoe de huidige situatie ook kansen biedt.  

Nu er niet gevoetbald mag worden en het er ook niet naar uitzag dat het dit seizoen nog ging gebeuren 

hebben we veld 1 en 2 belucht en al het overbodige gras eraf gehaald. Na deze activiteiten konden beide 

velden opnieuw ingezaaid worden en is er veel aandacht besteed aan de doelgebieden. 

Maar…………… toen brak het mooie weer aan. Dit betekende volop actie voor de onderhoudsploeg: 

sproeien! 

 

De mannen hebben weer bewezen van grote waarde te zijn voor onze club. De velden liggen er fantastisch 

bij en kunnen de komende twee maanden nog aansterken (met sproeien) zodat we helemaal voorbereid 

zijn op de hopelijke start van het nieuwe voetbalseizoen.  

 

Bedankt mannen!  

André Köster 

 

VV Woubrugge stelt zijn complex beschikbaar voor 
andere (Woubrugse) verenigingen 

André Köster 

Voetbalvereniging Woubrugge is een maatschappelijk betrokken vereniging en deelt in deze 

‘Corona-tijd’ zijn complex met 5 andere verenigingen. 

 
Door de versoepeling van de maatregelen rondom het Corona-virus hebben buitensportverenigingen 
weer de nodige bewegingsvrijheid gekregen. Dat geldt nog niet voor sportactiviteiten die binnen 
georganiseerd worden. Wij zijn als vereniging de afgelopen periode benaderd door verenigingen uit 
Woubrugge of zij gebruik mogen maken van ons sportcomplex om toch activiteiten te kunnen houden 
voor diverse groepen. En natuurlijk stellen wij ons sportcomplex ter beschikking voor deze verenigingen! 

Inmiddels maken de volgende verenigingen op diverse momenten overdag en/of ’s avonds gebruik van ons 
sportcomplex (voornamelijk van het Polderflora-veldje): 

Badminton – Smash 70 
Sportvereniging Kwiek en Lenig 
Yoga - The Yoga District 
Dans - Dansstudio Soof’it 
Yoga - Elke dag Yoga 
 
Mooi dat we met elkaar ervoor zorgen dat in Woubrugge iedereen die dat wil kan sporten of bewegen! 



Denk en doe mee met de 
Omgevingsvisie 

Gemeente Kaag en Braassem 

Als inwoner bent u wellicht lid van een vereniging, maakt u gebruik van diensten als de Driemaster of Tom 
in de buurt en zet u zich in voor de inrichting van uw dorp of uw buurt. De gemeente speelt ook een rol in 
onze gemeenschap. Zij heeft beleid vastgelegd van waaruit zij haar taken uitvoert zoals wegen renoveren 
of contracten afsluiten met zorgverleners. 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

  

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

68% van de deelnemers wil graag geraadpleegd worden bij projecten. 

http://www.kaagenbraassemspreekt.nl/


Jarenlange Barry Buntsma-pupillen Van der Kolk 
en Osthoff vertellen over z’n tactieken 

Score-redactie

Ju rgen Klopp, en anders wel Pep Guardiola: Barry Buntsma wordt met hele grote namen 

vergeleken. Thomas Osthoff en Mark van der Kolk schoven aan bij een Score-meeting om 

te lullen over zijn ‘radicale’ tactieken. 

De twee heren hebben meerdere malen onder 

Barry gespeeld. Éerst in de A1, daarna in het 1e. 

Tussendoor speelden zij onder leiding van Jur 

Geus (eventjes) en Koos Disseldorp (een goede 

anderhalf jaar). Wat zijn de grootste verschillen 

tussen Jur/Koos en Barry? Én nog belangrijker: 

wat is het grootste verschil met de Barry van de 

A1 en de Barry van het 1e? 

Boos door meeverdedigen  

Van der Kolk was een verdediger in de A1, maar 

naar eigen zeggen ‘stond hij alleen maar op het 

middenveld’. Barry vond het lekker om met een 

inschuivende centrale verdediger te spelen. Nu 

niet meer, trouwens: Van der Kolk mocht dit 

seizoen als centrale verdediger niet meer zoveel 

inschuiven als in de A1 zegt-ie zelf. 

Én Thomas? “Ik hoefde niet verdedigen”, blikt hij 

terug op de A1. Osthoff speelde altijd als 

aanvallende middenvelder. Doet-ie nog steeds, 

trouwens. Kolk haakt in op Thomas’ uitspraak: 

“Barry werd boos als Thomas ging 

meeverdedigen. Zelfs bij corners bleven we met 

vier man voorin staan.” 

Beide jongens hebben maar e e n seizoen in de A1 

onder Barry gespeeld. Daarna vertrokken ze als 

tweedejaars A-junioren naar de selectie. Toch 

was de tactiek van Barry zo opvallend (en 

aanvallend), dat de gedachte erover altijd is 

blijven hangen. 

Wat minder aanvallend 

Wat is dan het grote verschil tussen nu – in de 

selectie – en toen – in de A1? “Iets minder 

aanvallend”, concludeert Thomas. Dat kon ook 

niet anders, vindt Mark. “Hij had verwacht dat 

iedereen veel meer gemotiveerd was aan het 

begin van het seizoen.” 

Thomas: “Thom (Buntsma, red.) is wel een paar 

keer uit z’n stekker gegaan dat we normaal 

moesten doen.” Daarmee doelt Osthoff op de 

best wel aanvallende tactiek van Barry. 

Chris Verhoef, als eindredacteur van de Score 

logischerwijs aanwezig bij de Score-meeting, 

haakt in: “Alleen Arie van Duijn speelde weleens 

zo aanvallend als Barry, maar dan alleen tegen 

tegenstanders als Football Factory.”  

Positie van Van der Kolk 

Mark speelde in de A1 dus als centrale 

verdediger, maar werd onder Koos Disseldorp 

een rechtermiddenvelder. Achteraf kunnen Mark 

en Thomas daarom lachen, want snappen doen 

ze het niet. “Centrale verdediger is gewoon de 

plek voor mij”, zegt van der Kolk.  

Jelle Kliffen, naast Score-lid ook in bezit van 

Woubrugge-caps, haakt in: “Komt wel goed uit, 

want Bob (van de Geijn, red.) wil op het 

middenveld spelen.” Mark knikt instemmend: 

“We hebben eigenlijk geswitcht.” 

Ook Thomas praat graag over deze verandering 

mee: “Dat heeft Barry goed gezien, om Kolk weer 

achterin te zetten. Barry heeft die jongen 

opnieuw uitgevonden.” 

Man of the Match 

Van der Kolk begon het seizoen als 

middenvelder, maar herinnert zich nog de 

wedstrijd dat hij weer achterin mocht spelen: “Ik 

was gelijk Man of the Match, toen ik weer 

achterin stond. We wonnen toen met 3-0, 4-0, of 

zo.” (Je bent een grote speler of je bent het niet, 

weet je.)  

Het lekkerste aan centraal achterin spelen? “Het 

hele veld voor me hebben.” 

Positie van Osthoff 

“Altijd op 10”, reageert Osthoff op de vraag waar 

hij in het veld staat, als hij direct onderbroken 

wordt door Van der Kolk: “Ook een keer 



rechtsback.” Thomas: “Oh ja, vorig seizoen tegen 

LSVV, toen Koos nog trainer was. Dat was een 

groot succes, trouwens: een goal en een assist.” 

(Bij die laatste opmerking trekt Thomas een 

redelijk eng, zelfvoldaan gezicht.) 

Verschil tussen A1 en 1e ? 

Maar wat is dan het grote verschil in tactiek 

tussen de A1 en het 1e? “Meer verdedigend”, zegt 

Mark direct. “We hebben vijf man 

restverdediging in de aanval, vroeger in de A1 

waren dat er drie.” 

Thomas haakt in met een quote die op zijn 

verzoek is aangepast: “De aandacht leek niet op 

verdedigen te liggen en daar is nu wel 

verandering in gekomen.” 

En het verschil tussen Barry en Koos/Jur? 

Chris Verhoef vergeet zijn rol als eindredacteur 

en voelt zich opeens een van de geï nterviewden: 

“Het verschil tussen Koos en Barry is het verschil 

tussen dag en nacht. Koos koos (haha!) zijn spits 

vaak op z’n verdedigende kwaliteiten.” 

Meer countervoetbal, is de conclusie aan de tafel 

bovenin de kantine. Brian Vesseur, tevens Score-

redacteur maar zonder Woubrugge-caps, staat op 

van z’n stoel om het zeker te weten: we zitten 

(zaten) in de commissiekamer. 

Barry doet óók aan countervoetbal 

Als de heren aan tafel nadenken, blijkt dat ook 

Barry soms aan countervoetbal doet. Éen beetje. 

Hoe dat komt? Van der Kolk legt het uit: “Het 

e chte voetbal dat Barry wil spelen kan nog niet, 

omdat er spelen zijn die het niet willen of niet 

kunnen begrijpen.” 

Thomas vindt de tactiek ook chill: “Maar dat 

komt ook door mijn positie. Nu loop je er 

tegenaan dat – wat Kolk al zei – niet iedereen het 

aankan.” 

Chris moet ook even z’n zegje doen, als 

gerespecteerd, fenomenaal, maar niet meer de 

snelste speler van het 1e: “Als verdediger iets 

teveel ruimt in je rug, voor het mooie.” Thomas 

knikt instemmend: “Misschien is de tactiek van 

Barry nog steeds wel iets te aanvallend.” 

Mark is het daar weer nie t mee eens: “Éen 

restverdediging van vijf man vind ik niet echt 

heel aanvallend.”  

Toch weer de ‘A1-tactiek’? 

Jelle Kliffen kijkt op van zijn scherm: “De beste 

tactiek is nog steeds die van de A1 in mijn ogen.” 

Van der Kolk reageert met een logische 

opmerking: “Maar daar heeft-ie gewoon niet de 

juiste mensen voor, toch?” 

Knots gaat daarmee akkoord: “Barry wil spelen 

als Barça, maar heeft niet de spelers van Barça.” 

Wél een Barça-trainer 

Het mooie aan voetbal is dat je er uren over kan 

lullen, en to ch niet dezelfde mening zal hebben. 

Het blijft een spelletje waar zoveel factoren bij 

komen kijken, dat niemand ooit echt voor 100% 

gelijk zal hebben. Wel kunnen we concluderen 

dat Barry een goede trainer voor Barça zou zijn, 

getuige de antwoorden op de vraag met welke 

profcoach Barry het best vergeleken kan worden. 

Tweemaal volgde het antwoord Pep Guardiola, 

door Mark en Jelle. Mick, Chris en Thomas gaan 

voor Ju rgen Klopp. Berend-Jan hield zich buiten 

deze stemming, omdat hij zijn eventuele kansen 

in het 1e elftal niet wil verpesten. Brian – die nog 

steeds droomt van een plek als linksback in het 

1e – sloot zich bij de woorden van BJ aan. 

Chris eindigde het interview: “Joh, BJ, je bent 

gewoon bang dat hij nooit meer boodschappen 

zal doen bij de Spa



 

Persoonlijke noot van een bestuurslid 
André Köster 

 

In één keer mochten we met z’n allen niet meer voetballen. Een rare tijd voor de voetballers, 

maar ook voor een bestuurslid. 

 

Eén persconferentie van de minister-president en we lagen met al onze activiteiten op ons gat. Wat doe je 

dan als bestuur? 

Eerst appen in de groepsapp welke stappen we moeten gaan ondernemen en daarna maar gelijk even een 

afspraak gemaakt om bij elkaar te komen. Natuurlijk niet live, want dat kon vanaf dat moment niet meer, 

maar een bestuursvergadering via Microsoft Teams. Iedereen op zijn zolderkamertje o.i.d. achter een 

scherm (zie foto) en aan de hand van de inmiddels opgestelde agenda de punten bespreken die we te doen 

hadden. Van het op slot doen van het complex, de communicatie op de website tot het benaderen van de 

oud-papierploeg om te bespreken of zij het nog verantwoord vinden om het papier twee keer per dag weg 

te halen. 

 

Tussen dit moment en nu vergaderen we digitaal. En het gaat! 

 

Eerst (en nog steeds) gaan de besprekingen heel veel over de huidige situatie, wat de versoepeling 

betekent, hoe we op 1,5 meter gaan trainen, welke inkomsten we als club in de afgelopen maanden 

misgelopen zijn en welke compensatieregelingen we eventueel van gebruik gaan maken. 

En tussendoor over de op handen zijnde wijzigingen rondom het ophalen van oud papier, de 

teamindelingen voor volgend jaar, de overdracht vanuit de gemeente van de velden etc. 

 

Een rare periode waarin we met z’n allen zitten en ik hoop dat we de komende zomer met z’n allen goed 

doorkomen en dat dan eind augustus de bal weer mag rollen. 

Tot die tijd: blijf gezond, houd rekening met elkaar en zorg dat je over 2 maanden fit aan de startstreep 

staat! 

  





Balgemis 
Mick Evers 

Huidhonger. In de kranten en de talkshows ging het er 

veelvuldig over. Het gemis van lichamelijk contact zou voor 
singles tijdens de intelligente lockdown best weleens als 
psychologisch lastig ervaren kunnen worden. De Volkskrant 
omschreef aanraking als oerbehoefte, experts waren 
bezorgd over de mentale impact van het gebrek aan 
aanraking. Het RIVM gaf mensen de kans om een 
coronabuddy te zoeken, om de huidhonger te stillen, maar 
nam dat later met enige preutsheid terug. Allemaal leuk en 
aardig, maar hoe zit met het grootste gemis tijdens deze 
coronacrisis: het balgemis. 

 
Het was alarmfase 1 tijdens de persconferentie op donderdag 12 
maart. Het land ging zogenoemd intelligent op slot, om de 
uitwassen van COVID-19 te bestrijden. Abrupt werd voor 
onbepaalde tijd uit ons leven weggetrokken: juichen voor je 
cluppie, partijtje op de training, een bal in de sloot schieten, 
zeiken op de scheidsrechter, de wastas vergeten bij een 
uitwedstrijd, nog één laatste biertje in de kantine, verzamelen op 
onchristelijke tijdstippen op de zaterdagochtend, een patatje 
eten in de kantine, en ga zo maar door. Nu er eindelijk weer een 
beetje getraind mag worden spat het enthousiasme er vanaf. Hoe 
hebben we ooit deze maanden zonder de bal kunnen uithouden? 
 
Niet iedereen vond dit makkelijk. Onder andere Ajax-vleugelspits 
Quincy Promes en Hertha-huurling Daishawn Redan kregen het 
niet voor elkaar om de bal met rust te laten en traden in een voetbalkooi aan met een 
heuse quarantainesquad. In de media werden de leden van de quarantainesquad massaal bekritiseerd. 
Schandalig van die gasten om zich zo aan de lockdown te onttrekken, maar het zette me wel aan het 
denken. Als je de hele week met de bal bezig bent, hoe ga je dan om met het balgemis? Dit is de vraag die ik 
aan enkele mensen binnen VV Woubrugge vroeg. 
 
Wellicht heeft het gedrag van Promes en Redan met wedstrijdspanning te maken. Of eerder: het gemis van 
wedstrijdspanning. Na een rondje gebeld te hebben werd goed duidelijk dat dit breed binnen de club 
heerste. Ook werd duidelijk dat er zeer verschillend mee omgegaan werd. Neem hoofdtrainer Barry 
Buntsma: na twee weken gebruik maken van de nieuwe vrije tijd om uit te rusten is de man aan het 
sporten geslagen. En hoe! Barry is in de Coronamaanden flink afgevallen. 
 
Toch baalde Barry wel ontzettend. Na maanden van regen en wind brak eindelijk het lekkere weer aan en 
daarmee ook de beslissende maanden van de competitie. Zo is het seizoen als een nachtkaars uitgegaan. 
Alex Schoneveld, aanvoerder van VV Woubrugge 3, had dezelfde ervaring. Ook hij baalde ervan dat in de 
tijd van het seizoen waar de prijzen verdeeld zouden moeten worden, zomaar het seizoen ophield. VVW 3 
had met 4 wedstrijden meer gespeeld 6 punten meer dan de nummer 2 in de 5e klasse en had daarmee een 
goede kans om het kampioenschap van een jaar eerder te prolongeren. 
 
Toen ik Alex vroeg of hiermee de titel in een soort Ajax-scenario verloren ging, bleek hij nog steeds 
vlijmscherp te zijn: ‘Een AZ-scenario bedoel je? En ja, dat denk ik wel.’ Hoe Alex met het balgemis 
omgegaan is? ‘‘Ik ben alcoholverslaafd geworden’, vermeldt Alex grappend. Dat is natuurlijk niet waar, 
maar de realiteit is ook niet veel beter: ‘Nu zit ik een beetje zielloos de Bundesliga zonder supporters te 
bekijken.’ Ook is hij natuurlijk ontzettend fanatiek gaan hardlopen om fit te blijven. Volgens hem is voor 

Berend-Jan Bregman, kale spits van VVW 
5/FC Woubie had helaas geen tijd om 
geïnterviewd te worden, maar hij wilde wel 
heel graag zijn perspectief over balgemis 
tijdens de Coronacrisis sturen: ‘De eerste 2 
weken zonder bal waren, zoals elke 
zelfrespecterende kelderklasse zou zeggen, 
wel ff lekker. Een beetje van de pijntjes af 
komen, een beetje meer drinken op de 
vrijdag, je kent het wel. Maar daarna gaat het 
bergafwaarts. 
Het gemis van een lederen bal die vanaf het 
voorhoofdje zijn weg zoekt over het vangnet 
is niet na te bootsen. Na een tijdje ga je toch 
zoeken naar een oplossing. De bal gaat mee 
naar bed, je wondersloffen worden tot 
pantoffels omgetoverd en je scheenkappen 
bieden uitkomst bij het te hard opentrekken 
van de ondersta la in de koelkast. Maar niets 
gebeurt met de spanning die je ervaart op een 
2e veld waar net een aantal kuub zand is 
gestort of op een per ongeluk ingeroosterd 
eerste veld bij een uitclub waar de indeling 
die zaterdag niet vlekkeloos is verlopen. Het 
enige wat de spanning iets terug weet te 
brengen is het volgende. 
Zet gewoon eens een stappie terug bij het 
toilet bezoek, ga eens op je knieën zitten, keer 
je rug naar de pot. Het raak proberen te 
mikken doet het wonder, het raak proberen 
te mikken zoals een vrije trap van 40 meter. 
Dat is spanning, je weet dat iedereen al 
vloekend en tierend op je neer zal kijken, 
omdat iedereen (inclusief uzelf) al wist dat 
het nooit ging lukken. Maar proberen doe je 
het, zoek die spanning op. 

 



hem wel het geluk dat het derde een ongelofelijke basisconditie heeft, waardoor het hardlopen redelijk 
vanzelf gaat. 
 
Het hardlopen zal voor Dames 1-aanvoerder Cindy van Schagen ook bekend in de oren geklonken hebben. 
Voetbal voorbij, sportscholen dicht; je moet wat. ‘Toen kwamen we toch een beetje op het hardlopen uit. 
(…) Gewoon om een uurtje of 9, half 10, je hardloopschoenen aan en heel lullig in je eentje een rondje 
hardlopen.’ Cindy omschrijft dat ze heel fanatiek erin werd, maar toch was ze erg blij toen er weer een 
beetje getraind mocht worden. 
 
De een vult het balgemis in met hardlopen, de ander blijkbaar met een boot. Althans, daar kwam ik achter 
toen ik Jeroen Loedeman, speler van VV Woubrugge 4, hierover sprak: ‘Nu kan ik daar lekker mijn tijd aan 
besteden. Nee echt, nu ben ik elke zaterdag aan die boot aan het klussen. (…) Als het voetballen nog 
gaande was had ik er misschien één gekocht die af was.’ 
 
Waar iedereen het over eens is, is dat het sociale contact gemist werd. Opvallend vaak werd nostalgisch 
teruggeblikt op een avondje kantine met de welbekende groene fles in de hand. Toch werd ook met het 
sociale aspect goed omgegaan. Ik sprak Harry van der Weiden hierover. Harry was flink klaar met corona, 
het is volgens hem één en al ellende. Waar hij nu zijn tijd mee invult? Naast het werk bij Nolina loopt 
Harry veel door de polder, samen met Siem Kesting. Of hij nu het trainen weer begonnen is weer komt 
kijken bij de trainingen? ‘Eerst ga je een beetje klooien in de tuin, nu lopen. Je moet toch wat. (…) Nu is er 
alweer training, maar ja, is dat nou training? Staan ze een beetje een balletje met elkaar over te schieten en 
alles. Je bent wel een beetje bezig en je ziet elkaar, maar je gaat niet naar die training kijken.’ 
 
Alhoewel de trainingen dus alweer begonnen zijn en de opkomst hoog is, is het inderdaad nogal anders 
dan normaal. In verband met de coronamaatregelen moet op de trainingen de anderhalve meter afstand 
trouw gehandhaafd worden. Dit houdt in dat er vooral pass- en trapoefeningen gedaan worden. De 
partijvormen blijven (helaas) volledig achterwege. Hierdoor ontbreken de duels op de trainingen en die 
worden zeker gemist. 
 
Harry van der Weiden sprak er al eerder over, maar bijvoorbeeld Alex Schoneveld miste het ook erg. Hij 
miste het zo erg, dat hij een oplossing ervoor heeft bedacht: ‘Ik doe alleen nog maar boodschappen in de 
spitsuren. Het is af en toe lekker om in de supermarkt zo’n duel uit te vechten. Zo heb je toch even die 
wedstrijdspanning en na afloop ook nog dat gevoel van euforie. Af en toe even, hup, dat schoudertje erin 
of, hup, dat karretje ervoor zetten. Sliding in de groenteafdeling, altijd goed!’ 
 
Wel meer mensen hadden tips om de coronatijd door te komen. Harry bleef heel nuchter in zijn advies: 
‘Het zij zo, je moet je er maar een beetje aan over geven. Het probleem is er nou eenmaal, en helaas moet je 
er aan wennen. Je kan er niks aan doen (…) je moet afwachten.’ Cindy gooit het over een andere boeg: 
‘Probeer vooral positief te blijven en kijk vooruit naar de seizoenen die nog gaan komen. Denk aan de 
mooie en gezellige tijd die er weer aan komt, na de zomer hopelijk. En nog beter: het voetbal dat 
binnenkort weer op televisie komt. Ik ben nu zelfs het Duitse voetbal aan het kijken.’ 
 
Jeroen bekijkt het ook positief: ‘Het ergste hebben we gehad. Steeds meer mag, het voetbal gaat weer 
beginnen. Ik kijk uit naar de Spaanse en Engelse competitie, als zoethoudertje. (…) Voor je het weet begint 
de Champions League ook weer. Geniet van de kleine dingen die weer mogen, voor je het weet is het 
zover. Het is net als op vakantie gaan. Het duurt nog 8 weken voor je weg mag en ineens is het zover, en 
dan ben je ineens je paspoort kwijt. Dus bij deze ook nog een tip: pak nu alvast je voetbaltas in. Koop een 
paar mooie schoenen of maak de schoenen die je hebt schoon.’  
 
Barry had ook nog een goede tip bedacht: ‘Mochten de wc-rollen na het hamsteren niet opgegaan zijn, 
bewaar ze om ze als de competitie weer begonnen is tijdens het roepen van het bekende ‘hi, ha, hondenlul’ 
naar de scheidsrechter te gooien!’ Niet alleen Barry had een tip betreffende het scheidsrechterschap, Alex 
stelde de volgende belangrijke tip voor: ‘Ik trek soms graag mijn mond open in het veld, vooral naar de 
scheidsrechters. Ik zou graag willen zeggen tegen de lezers, doe dat niet thuis. Jouw vriendin is geen 
scheidsrechter. Dat wil nog weleens verkeerd aflopen.’  
 
Ik denk dat dit een verstandig advies is om het artikel af te sluiten. Blijf gezond en blijf verstandig. 
Hopelijk zien we iedereen wanneer deze crisis over is gewoon weer terug op het veld, langs de lijnen en in 
de kantine. Hou je haaks! 





Spelregelwijzigingen seizoen 2020/’21 
          Hans Boer 

In april 2020 heeft The International Football  Association Board besloten om voor het komend seizoen 

een aantal spelregels aan te passen en bestaande spelregels nader toe te lichten. De formele ingangsdatum 
van de nieuwe regels is 1 juni 2020. 

 
Belangrijkste Spelregelwijzigingen De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn 
goedgekeurd door de JAV zijn:  
 
Hands:  
Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een 
doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. 
na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes); 
Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel. 
 
Strafschoppen en de strafschoppenserie : 

- Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt van 
doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer duidelijk werd 
beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger;    

- Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de 
doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de 
strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding; 

- Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de strafschoppenserie. Als 
een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de strafschoppenserie dan moet dit 
worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een veldverwijdering (RK); 

- Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan, dan moet 
de nemer worden bestraft 

 
Videoscheidsrechter (VAR): 
Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR wordt uitgevoerd; 
Daar waar de beoordeling van een voorval dat voor herziening in aanmerking komt, subjectief van aard is, 
wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze een ‘on-field review’(OFR) zal uitvoeren, d.w.z. dat de 
scheidsrechter de beelden zal bekijken in de ‘referee review area’. 
 
Overige belangrijke toelichtingen op de Spelregels die zijn goedgekeurd door de JAV:  
Doelpalen en doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn; 

- Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de 
beoordeling van buitenspel; 

- Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de 
bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het 
tweede keer raken met de hand of arm gebeurde; 

- Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een 
overtreding - die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart 
niet gegeven; 

- Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele 
kaart ontvangen; 

- Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem 
terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in 
zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire 
straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt. 

 
 
 
 



Invoering verplichte ledentaken 

Bestuur 
 

Afgelopen seizoenen is het vinden van voldoende vrijwilligers een steeds groter 

probleem gebleken met als resultaat dat vrijwilligers overbelast raken. Per komend 

seizoen wordt voor een aantal taken de inzet van alle leden verplicht. 

 

Van alle leden wordt vanaf komend seizoen verwacht dat zij meehelpen in het organiseren van het voetbal 

op zaterdag en helpen achter de bar, in de keuken, als scheidsrechter en in de velddienst.  

Deze taken worden verplicht en zijn bedoeld ter ondersteuning van de vrijwilligers. Bij jeugdleden  

wordt verwacht dat ouders de ledentaak uitvoeren. Doe je al vrijwilligerswerk, dan zul je niet extra belast 

worden.  

 

Komende periode wordt in overleg met de betrokken commissies, de leeftijd coördinatoren en de teams 

het plan om dit in te voeren en daadwerkelijk te organiseren verder vormgegeven.  

 

Er is altijd ruimte voor alle leden om, ook op dit onderwerp, mee te denken of een coördinerende rol op 

zich te nemen. Heb je daar zin in, laat het ons weten. Alle hulp is welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilaren vernieuwd! 

André Köster 

De oude pilaren……… weet je nog hoe die eruit zagen? Het was hoognodig tijd dat deze 

vernieuwd werden. 

 

De oude pilaren aan het begin van het parkeerterrein zijn een herkenningspunt in het dorp en leiden 

bezoekers naar ons terrein. 

De oude pilaren waren neergezet tijdens de bouw van de kantine. Door de jaren heen brokkelde stenen af 

en toen er een keer een vrachtwagen tegenaan gezeten had was het moment echt aangebroken om de 

pilaren te gaan slopen. 

Tijdens de sloop kwam een briefje in een bierflesje tevoorschijn wat onthuld is tijdens het voetbalgala aan 

het eind van vorig seizoen. 

 

Na de sloop zijn twee nieuw pilaren gemetseld. En wie kunnen dat beter in Woubrugge dan vader en zoon 

Van der Mark! 

Gerard en Martijn zijn natuurlijk betrokken met onze club en hebben geheel belangeloos met heel veel 

zorg twee nieuw pilaren gemaakt.  

Natuurlijk is tijdens het metselen weer een nieuw briefje ingemetseld. Wat daarop staat……………..dat 

wordt bij de sloop over heel veel jaren weer bekend. 

De pilaren zijn met mooie afdekplaten aan de bovenkant afgewerkt en de lampen zijn weer teruggeplaatst. 

Ook zijn er twee mooie plexiglasborden met ons logo op de pilaren gemonteerd. 

Het is weer een waardige entree van ons complex geworden. 

 

Gerard en Martijn, super bedankt! 

 

Een veilig sportklimaat 

Bestuur 

vv Woubrugge hecht een groot belang aan sporten in een veilige omgeving. Eén van de 

maatregelen die vv Woubrugge heeft genomen, is het verplicht stellen van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG)* voor alle vrijwilligers, trainers en coaches die (in)direct werken met 
jeugdleden 
 
Met deze maatregel sluiten we aan op adviezen van onder andere NOC*NSF. Het (digitaal) aanvragen van een 

VOG is gratis, zowel voor de vrijwilliger als voor vv Woubrugge.  

Sinds kort zijn we als vereniging ook verplicht om gedragsregels te hebben voor iedereen die jeugdleden 

begeleid. Deze zijn inmiddels opgesteld en op de website te vinden.  

Bij de start van volgend seizoen zullen alle trainers en begeleiders van jeugdteams (die nog geen VOG hebben) 

gevraagd worden deze aan te vragen. Ook de gedragsregels zullen we bij de start van het komende seizoen bij 

alle trainers en begeleiders van jeugdteams actief onder de aandacht brengen.  

 

*Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit 

het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het 

werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 





    Oud papier inzamelen 
Hans Boer 

De firma Nijssen/Brantjes wordt afgelost door Cyclus. Eind 2019 werden wij, tot onze 

teleurstelling, geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot de inzameling van 

oud papier. Voor oud papier is de prijs per kilo flink gedaald. Dit naar aanleiding nieuw 

afvalbeleid door gemeenten en een wereldwijde handelsoorlog. De betrokken 

commerciële inzamelaar Nijssen/Brantjes heeft daarop laten weten om te willen 

stoppen met de inzameling op de huidige manier. 

Wij vinden het te heel jammer dat er daardoor na vele jaren een gedwongen einde komt aan een goed 

functionerend systeem. vv Woubrugge wordt daardoor wederom hard geraakt in financiële zin. Een 

systeem waar inwoners, gemeente en de verenigingen en scholen jaren lang erg gelukkig mee waren. Er is 

de afgelopen maanden een intensief proces doorlopen om met elkaar, verenigingen en scholen, gemeente 

en Cyclus, tot een oplossing te komen die voor heel Kaag en Braassem van toepassing kan zijn. De 

Gemeenteraad heeft daarbij een bovengrens vastgesteld met betrekking tot een financiële vergoeding  aan 

verenigingen.  De rode vrachtauto's van Nijssen Brantjes verdwijnen per augustus 2020 definitief uit het 

straatbeeld van Woubrugge en geheel Kaag en Braassem. Dit geldt ook voor de rode container bij entree 

van het voetbalveld.  

Hoewel er nog veel onzeker is wordt er achter de schermen hard gewerkt om tot een nieuwe 

samenwerking te komen tussen vv Woubrugge en Cyclus. Om zodoende ook in de toekomst samen het oud 

papier op te halen.  De inkomsten voor de vereniging gaan daardoor wel om laag maar blijven wel zodanig 

dat de contributies minder snel omhoog zullen gaan. Denk hierbij aan circa 30 euro per spelend lid 

contributie verhoging indien de inkomsten uit oud papier helemaal zouden wegvallen. 

Zaterdag  4 juli 2020 is het de laatste keer dat oud papier wordt opgehaald in de oude vorm, door 

Nijssen/Brantjes met vrijwilligers van de voetbalvereniging.  Vanaf augustus tot en met december 2020 

komt er een overgangsregeling. Het oud papier wordt dan opgehaald door Cyclus, naar verwachting met 

behulp van  vrijwilligers van de vereniging. Dit gebeurt op de huidige (oude) manier. Dus nog zonder 

gebruik van mini containers. Vanaf januari 2021 hebben alle huishoudens in Kaag en Braassem 

waarschijnlijk de beschikking over een blauwe (mini)container voor het oud papier. De inhoud van deze 

minicontainers wordt  één keer per maand (op zaterdag) opgehaald door Cyclus met vrijwilligers van vv 

Woubrugge als beladers. 

Tijdens het schrijven van dit stuk is er overigens nog geen duidelijkheid of alle partijen er ook 

daadwerkelijk uitkomen. Naar verwachting zal eind juni alles duidelijk zijn.  Het slagen van een nieuwe 

samenwerking is afhankelijk van een realistisch en duurzaam systeem van inzamelen waarbij vrijwilligers 

van de verenigingen samen met Cyclus het papier ophalen.  Dit vraagt flexibiliteit van de vereniging en 

haar vrijwilligers en even zo flexibiliteit van de gemeente en Cyclus. Aan ons zal het niet liggen ! Tijdens de 

zomerperiode zullen we iedereen via de website vvwoubrugge.nl op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 

  



Papierploeg in het zonnetje 
gezet door het AD 

 
 
 
 
 
 



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   06-11007540 
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 
 



    VAN DE SCHEIDSRECHTERS- 

      COMMISSIE 
Teus de Graaf 

Het voetbalseizoen is in maart, door het corona virus, tot een abrupt einde gekomen. Niemand 

die dit drie maanden geleden aan zag komen. Toch heeft de scheidsrechterscommissie niet 

helemaal stilgezeten. In Februari werd er nog een spelregelavond voor de jeugd georganiseerd 

met als docent, scheidsrechter Nico de Jong uit Koudekerk.  
 

Deze avond werd afgesloten met een pubquiz o.l.v. Jan Kranenburg. Tevens is Tico Verwoerdt toegetreden 

als lid van de scheidsrechterscommissie. Tico van harte welkom. Nu het voetbalseizoen op een 

onverwachte manier is gee indigd, gaan we toch maar alvast de nodige voorbereidingen treffen voor het 

seizoen 2020-2021 . We hopen er met elkaar op dat er in september weer gevoetbald kan gaan . worden. 

Graag ziet de scheidsrechterscommissie wel wat uitbreiding van het scheidsrechterskorps tegemoet. Door 

wat blessures van enkele vaste scheidsrechters, is het voor onze coo rdinatoren niet altijd eenvoudig om 

alle wedstrijden van een scheidsrechter te voorzien. Dus wil je weleens een wedstrijd fluiten meld je dan 

aan bij een van de leden van de commissie. Hierbij is het mogelijk om begeleiding te krijgen. 

De scheidsrechter 
Ineke Pater 

Normaal gesproken wordt in deze rubriek aandacht geschonken aan een scheidsrechter. Deze keer is er 

geen scheidsrechter ondervraagd, maar een scheidsrechters coo rdinator, namelijk Ineke Pater. 

1.  Hoeveel tijd neemt deze taak gemiddeld per 

week in beslag om voor alle wedstrijden een 

geschikte scheidsrechter te vinden? 

De tijd per week is verschillend. Ik probeer voor 

meerdere weken tegelijk de scheidsrechters te 

regelen. Wel controleer ik elke donderdag of de 

wedstrijden niet afgelast zijn of de 

aanvangstijden zijn verandert. Dat is meestal 20 

minuten 

 

2.  Hoelang doe je dit vrijwilligerswerk al? 

Nu alweer 3 jaar 

3. Vind je de groep scheidsrechters te klein 

waaruit je kunt kiezen? 

Ja de groep is zeker klein ook komt er bij kijken 

dat je sommige scheidsrechters niet kan inzetten 

ivm hun eigen wedstrijden? 

4.  Krijg je voldoende ondersteuning vanuit de 

scheidsrechterscommissie om voor alle 

wedstrijden een scheidsrechter te vinden? 

Daar kan ik kort in zijn .Ja we helpen elkaar altijd 

5.  Wat vind je verder van de VV Woubrugge? 

Gezellige vereniging 

6.  Hoe lang ben je al lid van de VV Woubrugge? 

Ik ben geen lid van de vereniging 

7. Hoe ziet momenteel je dag eruit tijdens het 

Corona virus? 

Ik zit sinds November ziek thuis en ben in 

Januari geopereerd. Met niet het gewenste 

resultaat. Zit veel thuis, soms stukje fietsen want 

dat kan ik doen zonder pijn. Verder doe ik veel 

aan diamond painting en ik lees graag. 

 

 

 



Antwoorden 

Spelregelpubquiz 
                                                                                      Chris Verhoef 

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar in de vorige Score was een heuse spelregelquiz te 

vinden. We beloofden om de antwoorden in de volgende Score te zetten, en belofte maakt 

schuld. Bij deze!  

1. Wat is de afstand van de penaltystip tot het halve cirkeltje van het 
strafschopgebied? 
9.15 meter 
 
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? 
1 minuut 
 
5. Wat is de enige spelhervatting die de scheidsrechter nog mag laten 
nemen wanneer de officiële speeltijd is verstreken? 
Strafschop 
 
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? 
6 seconden 
 
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 …??? 
Persoonsverwisseling 
 

 





De Woubrugge-competitie 
Jelle Kliffen 

Helaas is het seizoen abrupt tot zijn eind gekomen vanwege de coronacrisis, waardoor er ook 

spontaan een eind is gekozen aan de Woubrugge-competitie. Hoewel het seizoen niet volledig is 

afgemaakt, is er wel een terechte winnaar van de Woubrugge-competitie uitgerold. Het 3e elftal 

is van de troon gestoten door de vrouwen van Woubrugge! Hoewel het seizoen voor ongeveer 

driekwart is gespeeld, is er een terechte winnaar uitgerold. De dames waren al lange tijd in 

vorm, maar konden dit helaas niet verzilveren met een kampioenschap door de coronacrisis. Het 

kampioenschap van de Woubrugge-competitie is dan toch een mooie titel om in de prijzenkast 

toe te voergen. 

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 33 punten gepakt in 17 

wedstrijd. Dat is gemiddeld 1,94 punt per wedstrijd. 

 

1. Woubrugge VR1  30 punten gem. 2,5 58-16  12 gespeeld (1) 

2. Woubrugge JO11-2 21 punten gem. 2,33 56-15  9 gespeeld (2) 

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

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

5. Woubrugge 1  33 punten gem. 1.94 40-26  17 gespeeld (5) 

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

7. Woubrugge JO11-1 13 punten gem. 1,63 31-19  8 gespeeld (8) 

8. Woubrugge JO17-2 22 punten gem. 1,57 41-58  14 gespeeld (10) 

9. Woubrugge 4 (zaal) 33 punten gem. 1,5 96-121  22 gespeeld (7) 

10. Woubrugge VE1  24 punten gem. 1,5 42-39  16 gespeeld (9) 

11. Woubrugge JO11-3 13 punten gem. 1,44 33-30  9 gespeeld (13) 

12. Woubrugge JO13-1 20 punten gem. 1,43 42-32  14 gespeeld (12) 

13. Woubrugge MO13-1 19 punten gem. 1,36 52-36  14 gespeeld (11) 

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

15. Woubrugge JO17-1 14 punten gem. 0,93 37-51  15 gespeeld (15) 

16. Woubrugge 4  12 punten gem. 0,92 23-38  13 gespeeld (16) 

17. Woubrugge JO13-2 12 punten gem. 0,92 20-78  13 gespeeld (20) 

18. Woubrugge 2 (zaal) 17 punten gem. 0,85 53-105  20 gespeeld (17) 

19. Woubrugge MO17-1 9 punten gem. 0,69 15-63  13 gespeeld (23) 

20. Woubrugge VE2  11 punten gem. 0,69 21-58  15 gespeeld (18) 

21. Woubrugge 3 (zaal) 11 punten gem. 0,55 78-141  20 gespeeld (19) 

22. Woubrugge JO15-1 7 punten gem. 0,47 19-68  15 gespeeld (22) 

23. Woubrugge JO15-2 4 punten gem. 0,31 8-57  13 gespeeld (21) 

24. Woubrugge MO11-1 0 punten gem. 0  0-34  5 gespeeld (24) 

Dit artikel is geschreven op 14 juni. De ranglijsten zijn gebaseerd op de ranglijsten zoals deze waren op het 

punt waarop de overheid besloot dat het voetbalseizoen helaas niet afgemaakt mocht worden. 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. 



Onderhoudsploeg debuteert 
in De Kuip 

André Köster 

Zondag 8 maart was een bijzondere dag voor de mannen van de onderhoudsploeg van onze 

vereniging. Zij zorgen er al jaren voor dat ons sportcomplex er fantastisch bij ligt. Tijd om deze 

kanjers in het zonnetje te zetten. Wat is er dan niet mooier om een bezoek te brengen aan één 

van de mooiste stadions van Nederland waar ook nog eens de beste grasmat ligt. 

 

Ralph de Graaf, penningmeester van VV Woubrugge, is vrijwilliger bij de grasverzorgers van 

Feyenoord. Zijn broer Mark behoort tot het professionele grasteam van de club. Al jaren wordt de 

grasmat van Feyenoord uitgeroepen tot de beste van alle Eredivisieclubs. En terecht als je ziet met 

hoeveel aandacht en toewijding de velden van de Rotterdamse club worden verzorgd.  

 

Om dat nu eens van dicht bij te zien hebben Ralph en Andre Köster een mooie verrassing voor onze 

mannen geregeld. Rond de Kerstdagen ontvingen de mannen een brief van Andre: 

 

Als enorme blijk van waardering voor jullie onvoorwaardelijke inzet voor onze club, willen wij jullie als 

kerstgeschenk uitnodigen voor een bezoek aan Feyenoord. Op uitnodiging van onze penningmeester 

Ralph de Graaf gaan we een bezoekje afleggen aan het trainingscomplex van Feyenoord (1908) en 

het gloednieuwe jeugdcomplex van de Feyenoord Academy. 

 

Na dit bezoek gaan we naar De Kuip om voorafgaand aan de wedstrijd nog even het gras 

te prepareren en daarna achter het doel een  competitiewedstrijd van Feyenoord te volgen. En 

uiteraard gaan we in de pauze de grasmat weer in orde maken voor de 2e helft. Jullie worden met 

een busje opgehaald en uiteraard weer teruggebracht. Wanneer? Dat spreken we nog met elkaar af!  

 

In een gehuurd busje vertrok de ploeg met Cor Brunt, Mees van Leersum, Leo Witteman, Leen 

en Cees den Blanken, Siem Kesting, Ralph de Graaf en Andre Köster naar Rotterdam alwaar zij 

werden ontvangen op het gloednieuwe trainingscomplex 1908. Helaas was Cor van Dorp verhinderd. 

Daarna ging de groep naar het stadion waar via de spelerstunnel het veld werd betreden. 

 

Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord - Willem II liepen de heren, gewapend met gereedschap, op 

het heilige gras. Gezien het sprankelende spel in de eerste helft werd niets aan het toeval overgelaten 

door de gasten uit Woubrugge. Het veld lag er nog beter bij dan tijdens eerdere wedstrijden. Als 

bonus zat de onderhoudsploeg de gehele wedstrijd achter de reclameborden om op slechts enkele 

meters afstand de wedstrijd te volgen. Dankzij streekgenoot Jens Toornstra uit Ter Aar kwam 



Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Kort daarna maakte Steven Berghuis vanaf 11 meter 2-0. Dit tot 

grote tevredenheid van o.a. Siem Kesting die bij beide doelpunten bijna over de hekken heen sprong.  

Ook tijdens de rust kwamen onze top vrijwilligers weer in actie om er voor te zorgen dat de sporen 

van de eerste helft weer werden uitgewist. Jammer genoeg haalde de wedstrijd in de tweede helft 

niet meer het niveau van het eerste bedrijf. Er werd niet meer gescoord al had de thuisclub daar nog 

wel alle kansen voor. 

 

Een geweldige ervaring voor onze mannen waarvan met volle teugen van werd genoten. Heel mooi 

dat zo iets nog kan bij een topclub als Feyenoord. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Seizoen 2020-2021 

in vogelvlucht 

 
Door de coronacrisis kwam dit seizoen ook het seizoen voor alle 

jeugdelftallen op een hele rare manier ten einde. We kunnen niets 

anders doen dan ons richten op volgend jaar! Hier een paar 

belangrijke punten wat betreft het seizoen 2020/2021 
 

 

 -    Trainingen beginnen in de week van 17 augustus 

 

- Eerste wedstrijden staan gepland voor 29 augustus voor de oudere jeugd, 

voor de jongere jeugd een week later  

 

- Alle elftallen spelen het seizoen in 2 reeksen: vóór en ná de winsterstop 

 

- Alle andere teams (6 en 8-tallen) spelen in 4 fasen van 7 wedstrijden 

 

- Na elke reeks volgt een herindeling van de competitie op basis van de 

resultaten 

 

- Winterstop is van 19 december tot en met 9 januari 

 

- Het complete schema komt op de website  
 

 

Wij kunnen in ieder geval niet wachten op volgend seizoen, jullie wel!?  

 

 
 
 
 

 
 
 



Nu echt: Eendracht in  

groen-wit! 

Het speculeren onder de groen-witten over nieuwe tenues was al even aan de 

gang. Nieuwe sponsor, nieuw tenue, of beide. Volgende vraag “Voor welk team?”  
Het klopt! Eendracht voor de groen-witten uit Woubrugge, met één gezamenlijke 
uitstraling. En nu kunnen we dan eindelijk een tip van de sluier oplichten. 
 
Door de aflopende contracten van shirtsponsors van de jeugd aan het einde van het lopende  seizoen 

heeft de sponsorcommissie de afgelopen maanden gekeken naar mogelijkheden voor de toekomst. 
 

Gezocht naar de mogelijkheden om de club nog beter te verbinden en de samenwerkingen met de 
sponsors verder te intensiveren is er een ambitieus idee opgepakt: De hele jeugd in het nieuw! 

 

We hebben gesprekken gevoerd met twee belangrijke grote bedrijven vanuit dezelfde branche die ons 
mooie dorp rijk is. En nu kunnen wij nu het nieuws officieel bekend maken: 

 
VDE Plant en Nolina zijn vanaf aankomend seizoen voor 4 jaar de trotse shirtsponsors van 

de gehele jeugd! 
 

Samen met VDE Plant en Nolina is de sponsorcommissie supertrots dat het is gelukt om dit plan ook 

daadwerkelijk te realiseren.  
 

Naast de gesprekken die we natuurlijk met beide sponsors hebben gevoerd hebben we ook de nodige 
tijd gestopt hoe het nieuwe tenues eruit moeten gaan zien. Het moest uiteraard groen met wit zijn, 

herkenbaar, maar zeker ook van deze tijd. 

Geholpen door Deventrade (productontwerp en leverancier) uit Deventer is er iets moois ontstaan. 
 

Er is fantastisch meegedacht en de beste ideeën zijn samengevoegd tot een eindresultaat die wij aan 
het begin van het traject niet hadden durven dromen. 

Ook de sponsors hebben unaniem de voorkeur uitgesproken voor het uiteindelijke tenue. 
Dat was overigens wel een billenknijp moment. Na alle inzet om tot het eindresultaat te komen, wil je 

niets liever dan wat je hebt mee ontworpen ook daadwerkelijk wordt gekozen. 

 
We gaan natuurlijk nu niet het volledige ontwerp bekend maken maar hierbij willen wij wel een heel 

klein stukje prijsgeven. 
Het is natuurlijk fantastisch dat alle teams van de Ukken t/m JO19 in dezelfde tenues komen te lopen.  

 

Zelfs de aloude reserveshirts, die worden gebruikt als de bezoekende clubs teveel op onze tenues 
lijken, worden vervangen door nieuwe shirts met dezelfde uitstraling. 

Het enige dat een jeugdlid zal moeten aanschaffen zijn voetbalkousen.  
Ook deze zijn nu speciaal ontworpen voor onze club en passend bij de nieuwe tenues.  

Hoe en waar deze straks aangeschaft moeten worden, wordt later nog over gecommuniceerd. 

 



Aan het begin van het seizoen gaan we het nieuwe tenue samen met VDE Plant en Nolina officieel 

presenteren; daar komt natuurlijk nog informatie over. 
 

Ondanks alle euforie, blijven de andere zaken ook doorgaan. 
Nieuwe sponsoren en sponsors die geswitcht zijn van shirt naar bijvoorbeeld bord. 

Prachtig dat er zoveel zijn die de club een warm hart toedragen. 

 
Namens alle leden van de club, het bestuur en de sponsorcommissie willen wij alle shirtsponsors van 

afgelopen jaren die de jeugd door dik en dun hebben gesteund heel erg bedanken voor hun inzet! 
En nu alvast natuurlijk onze enorme dank aan VDE plant en Nolina die dit mooie initiatief mogelijk 

hebben gemaakt. 
 

De sponsorcommissie, 

 
Trienke Köster, Jasper Zwarst, Erna van der Meer, Gerben Schouten en André Köster. 

 
 
 

Dit seizoen geen kamp      

Voetbalkampteam 

Helaas zorgt het Corona virus ervoor dat ook het voetbal kampweekend dit jaar niet 

door kan gaan 

Er is lang gehoopt dat de situatie zou verbeteren, maar helaas is dat niet zo en zijn we genoodzaakt het 
kampweekend niet door te laten gaan. Er zijn teveel onzekere factoren die de organisatie van een leuke, 
gezellige en onbezorgde weekend voor onze O13, O15 en MO17 spelers en speelsters in de weg staan.  

Wij vinden het heel erg jammer dat we dit jaar moeten overslaan, maar safety first.  

Tegelijkertijd kunnen jullie alvast de datum van het kampweekend volgend seizoen op de kalender zetten, 
dit is 11 tot en met 13 juni 2021! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





JO11-1 in de 1e klasse 
          Albert van der Veldt 
Door de coronacrisis zijn veel mensen de pineut, ook op voetbalgebied. Dat geldt ook 
voor de JO11-1, die hun prachtige seizoen in de 1e klasse zomaar ineens gestopt zag 
worden. Heel jammer, maar toch willen we jullie de laatste avonturen niet 
onthouden! 
 

Woubrugge JO11-1 neemt koppositie in 1e klasse! 

De JO11-1 van Woubrugge doen het heel goed en staan na 4 wedstrijden aan kop in de 1e klasse. 

 
In de voorlaatste Score was te lezen dat de mannen gaat uit te startblokken waren gekomen in de 

uitwedstrijd tegen sc. Woerden. Inmiddels zijn we drie wedstrijden verder en staan we na in totaal 4 
wedstrijden op 10 punten. Het doelsaldo van 19 voor en maar 4 tegen mag er echter ook zijn. Het is 

Donk uit Gouda da tmet 9 punten op het bekende vinkentouw heeft plaatsgenomen.  

 
Coronapauze 

Helaas heeft ook de corona Nederland bereikt is er vanaf dit moment (we schrijven zondag 29 maart 
2020) dus sprake van een pauze of wie weet een nog verstrekkender scenario.  

 
En omdat voetbal voor velen (en ook voor de redacteur) toch de belangrijkste bijzaak van het leven is 

gaan we hieronder even kort in op de drie laatst gespeelde wedstrijden zodat de trouwe lezers ook op 

de hoogte zijn op welke manier de koppositie in handen is genomen;  
 

sv Gouda- Woubrugge 
Op zaterdag 8 februari 2020 stond de uitwedstrijd tegen sv Gouda op het programma. Qua 

weersomstandigheden prima voetbalweer. Er stond namelijk geen wind en we mochten spelen op een 

netjes onderhouden kunstgrasveld. Eenmaal de auto op “de bult” geparkeerd begon de wandeltocht 
door het Groenhovenpark om na zo’n 10 minuten bij het complex aan te komen. De trouwe 

supporters wisten blijkbaar goed de weg want zij hadden tijd om eens even van een lekker kopje 
koffie te genieten. Het genieten nam nog toe omdat de koffie kon worden aangevuld met een heerlijk 

Goudse stroopwafel. In de kantine stond een klein kraampje en de ouders en teamleden van een 

anders jeugdteam waren stroopwafels aan het verkopen om zo te sparen voor een internationaal 
voetbalweekend in Oostende (België). 

 
De staf daarentegen was wat aan de late kant en miste zodoende de koffie hoewel dit later uiteraard 

werd goedgemaakt.  
Dan de wedstrijd. Het was duidelijk dat Gouda van een anders kaliber was dan sc Woerden en zijn 

waren in het begin dan ook iets sterker. Na zo’n 5 minuten spelen liet Woubrugge zich meer zien en 

werden er zo nu en dan wat speldenprikken uitgedeeld. Na ca. 10 minuten spelen was het de 
uitermate goed spelende Timo die de 0-1 maakte. Dit smaakte dan meer een Woubrugge kwam ook 

steeds beter in het spel. Vlak voor rust maakte Floris de 0-2.  
 

Het spel ging na rust gewoon weer lekker door en Leon maakte de 0-3. Toen viel de machine even stil 

en bij sterke tegenstanders weet je wat er dan kan gebeuren. Jop kon een aantal afstandsschoten 
goed pareren maar moest zich gewonnen geven na een 1-op-1 aanval. Zo was het dus zomaar 1-3 

een zag Gouda het weer zitten. De spelers van Woubrugge, en met name de verdedigers, moesten 
door de staf even tot de orde worden geroepen door niet ineens in de spits te gaan lopen. En zo 

stonden de mannen weer goed in positie en werd er ook weer herkenbaar gevoetbald. Het 
herkenbare is voor dit team het benoemen waard. Goed positiespel, altijd naar voren gericht en 

felheid om de duels te winnen. Mooi om te zien. Even later werd het dan ook 1-4 door Viktor die na 

een mooie solo zelf goed zag dat de korte hoek nog vrij was. Daarna was het Timo die na een volledig 



uitgespeelde aanval, en bij een al liggende keeper, de laatste van wedstrijd maakte. 1-5 uit bij Gouda. 

Een mooi resultaat en ook nog eens complimenten van de Goudse collega’s.  
 

Alphia- Woubrugge 
Op zaterdag 15 februari stond er (wederom) een uitwedstrijd op het programma. Onder pittige 

omstandigheden met een harde wind en een traditioneel grasveld konden we mannen aan de bak 

tegen de buren uit Alphen, namelijk het inmiddels 101 jarige Alphia. Omdat de helft van de spelers uit 
Alphen komen (en overigens ook in Alphen op school zitten en drie spelers bij elkaar in de klas) werd 

er niet in Woubrugge verzameld maar op het complex aan de Sportlaan. Een mooie kantine met veel 
zicht op de velden alleen een iets minder lekkere koffie.  

 
Dit keer geen chronologische opbouw van het spelverloop maar alleen even samenvattend; het zou 

een werkelijke gala voorstelling worden met een 0-7 uitslag op het scorebord! Als aanvulling hier wel 

een compliment aan de spelers van Alphia. Ook bij een achterstand die al eigenlijk niet meer in te 
halen was, bleven ze de duels een de strijd aangaan op zoek naar dat ene doelpuntje. Het was Alphia 

deze ochtend echter niet gegund.  
 

O ja; nog wel even de doelpuntenmakers; Leon 2x, Floris 2x, Timo 2x en Stijn 1x.  

 
Woubrugge- Olympia  

Op zaterdag 7 maart speelden we onze 1e thuiswedstrijd. Het Goudse Olympia, afkomstig van het 
mooie nieuwe onderkomen aan de Bodegraafsestraatweg, was de tegenstander. Olympia had ook al 

aardig wat punten behaald dus wisten we dat het niet vanzelf zou gaan, en dat bleek ook het geval.  
 

Al vanaf het beginsignaal was goed te zien dat Olympia goed kon voetballen en ze de punten 

gewoonweg uit Woubrugge wilden meenemen. Een mooie strijd ontspon zich en zou waren de eerste 
kansen toch echt voor de spelers uit Gouda. Met goed keeperswerk van Jop bleven we echter op de 

been en konden we ook zelf beter in ons spel komen naar mate de wedstrijd vorderde. En ja hoor; 
daar was ie dan. De 1-0 voor Woubrugge na uiteraard een mooie aanval. Het was Floris die, na zoals 

die altijd doet flink bikkelen en doorzetten, scoorde. Zo was het weer Woubrugge die het spel 

overnam en vlak voor rust werd het zelfs 2-0 door een doelpunt van de Jasper die vanuit zijn 
rechtsachter positie mee naar voren was gekomen en na een prima voorzet knap afronden.  

 
Na de rust ging het spel de andere kant op en stroopten de spelers van Olympia de mouwen op. Zo 

werd het niet alleen 2-1 maar ook nog eens 2-2. Dit was toch wel een dreun voor de mannen. Echter 

dit is uiteraard ook een onderdeel van sport en maakt dat spelers weerbaar kunnen worden bij 
tegenslag.  

 
Nu ging het spel op en neer en de spanning nam daardoor ook toe. Het was Florian die liet zien weer 

terug te zijn van even weggeweest (Florian was er even tussenuit vanwege een ingreep aan zijn oor) 
en de toeschouwers in euforie bracht, 3-2! Helaas werd het kort daarna dan toch weer gelijk 3-3. 

Daarna was het weer Woubrugge die vol op de aanval ging spelen. Er waren nog wel enkele kansen 

maar die gingen er niet in. Hierdoor eindigde de wedstrijd in een gelijkspel 3-3. Al met al een 
spannende wedstrijd meer goed voetbal waarbij zowel de spelers als de toeschouwers aan hun 

trekken zijn gekomen.  
 

Na dit gelijke spel en het andere gelijke spel van de andere naaste concurrent Alphense Boys namen 

we de koppositie in handen.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



MEGA-Terugblik: B1 

kampioen in 2e klasse 
           Brian Vesseur 

106 doelpunten. 51 van de 60 mogelijke punten. De B1 van Woubrugge in het 

seizoen 2010/2011 werd overtuigend kampioen in de 2e klasse. De heren werd een 

gouden toekomst voorspeld bij het 1e elftal van de Woubrugse vv. Hoe kijken ze 

terug op dat kampioensjaar? Hoe gaat het nu met ze? En welke jongens hebben we 

uiteindelijk teruggezien in Woubrugge 1? 

 
We spreken met Tim Beck, Thom Buntsma, Joris van der Hoorn en Chris Verhoef. 

 

Van de 20 potjes verloor de B1 er in 2010/2011 slechts 3. De uiteindelijke nummers 2, 4 en 5 waren 

een keertje te sterk. Daar tegenover staan een paar geweldige overwinningen. De competitie werd 

bijvoorbeeld geopend met een 11-2 tegen BSC, Meerburg werd uit met 9-0 verslagen. De klap op de 

vuurpijl was een 22-0 op bezoek bij de B2 van DoCos. 

Ook bijzonder: een paar maanden later werd het in eigen huis ‘maar’ 3-0 voor Woubrugge tegen 

DoCos. De jongens uit Leiden verloren – behalve die 22-0 – nooit met dubbele cijfers. Ze werden met 

11 punten niet eens laatste. 

De befaamde 22-klapper 

Trainer Hans Beck schreef een stukje over die wedstrijd, zo vinden we terug op foto’s uit de oude 

doos. Hij noemde de B1 een uitzonderlijke lichting, die eigenlijk in de 1e klasse thuishoorde. Het was 
te veel gedoe bij de KNVB om dat voor elkaar te krijgen, zo schreef hij. 
 
Tim en Thom (Beck en Buntsma, niet Coronel) kwamen met een mooi verhaal op de proppen over die 

wedstrijd. Thom herinnerde zich dat hij pislink was dat-ie in de 2e helft achterin moest spelen, omdat 

Marco Zuidam graag wilde scoren. En dus werd Marco met een 10-0 stand naar voren geschoven. Tim 
vult aan: “Hij scoorde denk de 16-0, een intikkertje. En hij was zo ongelooflijk blij na dat doelpunt. 
Dat zal ik niet snel meer vergeten.” 

Doelpuntenproductie 
De cijfers over de doelpunten zijn niet echt bijgehouden. Tim had alsnog geen moeite om een ruwe 

schatting te maken. In alle competities moest er 150 keer gescoord zijn, dacht hij. Hij somt een lijstje 
op: “Joris 45, of zo. Rick 25, ik 20, Dennis 20, Menno 10, Chris 8. Zoiets?” 

Joris met 45 doelpunten, bijna een derde van de totale productie. Als hem op Whatsapp wordt 
gevraagd naar dat seizoen, reageert-ie gevat: ‘Het jaar van Van der Hoorn.’ Zelf denkt-ie dat het 43 

goals waren. “Ik scoorde in dat seizoen voor zowel de B1, de A1 als het eerste een indraaiende 
corner.” 

Kampioensbus 
De kampioenswedstrijd was op een doordeweekse dag, op bezoek bij Hazerswoudse Boys. De B1 ging 

met een gehuurde bus van Bram Buntsma naar de uitwedstrijd. De wedstrijd zelf bleek spannend zat 
(en helemaal niet makkelijk), want het werd 4-3 voor de Woubrugse formatie. Joris van der Hoorn 
was – niet voor het eerst dat seizoen – retebelangrijk. De aanvaller scoorde een hattrick. 



Chris: “Op de terugweg was de euforie groot en werd er gefeest in diezelfde bus. Een paar maanden 

later kreeg de voetbal een rekening opgestuurd, omdat er een gat in het plafond zat.” Chris hield de 
schijn op niet te weten wie het was, maar off-record kwam de naam toch naar boven. 

Kampioensfeest in De Jager 

Na het behalen van de titel in de 2e klasse werd er een kampioensfeest in De Jager gehouden. De 
shotjes van Syl – de oude kroegbaas – hebben de heren de das omgedaan, vertellen ze 9 jaar later. 
“Een ongenadige smakker maakte Benno (Menno, red.) met z’n fiets daarna”, herinnert Thom zich. 

Chris vertelt over het feestje: “De Jager was toen compleet afgestorven. We kregen van Syl van die 

gore mierzoete shotjes, waar we toen als 16-jarigen nog niet heel best tegen konden.” Maar ook de 
huidige aanvoerder van het eerste weet niet alles meer zeker: “Het staat me bij dat we daarna met 
een zooitje naar de zwemplaats zijn gegaan, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.” 

Feestopstelling bij Alkmania 

Alkmania-uit moet er ook in, vond Tim. De B1 was al kampioen, maar ze moesten nog op bezoek in 
de Veen. “Niemand die zin had om te voetballen en dat was ook duidelijk te zien”, zegt Tim. “Het was 

echt fucking heet. We speelden in een feestopstelling: ik op doel en na zo’n 50 minuten stonden er 7 
man in de spits. En achter stonden alleen Joris en Thom. Maar toch wonnen wemet 3-4, dat was wel 
veelzeggend over de B1 toen.” 

Thom vult aan: “We speelden toen trouwens in de groene kampioensshirts bij 35 graden.” 

Oefenpotje tegen de A1 

Bij de A1 stonden in 2010/2011 de Koudekerkse trainers Willem van Vegten en Patrick Kuipers aan 
het roer. De formatie van Hans stond in een oefenwedstrijdje een keer tegenover die A1. “Op een 

gegeven moment stond het 7-0”, weet Thom nog. "Toen bleek die oefenpot maar een ruim halfuur te 
duren." De A1 was na een dik halfuur van het veld gehaald, gesleept en/of gedragen. 

Hoe gaat het nu eigenlijk met die gasten? 

Van al die namen spelen er nu nog 2 in het 1e: Thom en Chris. Toch heeft die gouden B1 veel meer 

afgeleverd aan de hoofdmacht. Menno van der Ley en Joris zijn na een aantal jaar gestopt en Tom 
van Zeijl en Jochem Bosch speelden nog enkele jaren in de selectie. Of we Joris ooit nog in 1 gaan 

zien, vroegen we ons af. “Wie weet”, zegt-ie lachend. “Ligt eraan of ze mijn salaris kunnen betalen.” 
En iets serieuzer: “Wil op zich wel terugkeren, maar het is nu niet haalbaar met mijn werk.” 

Dennis Boer – die in 2010/2011 eigenlijk tweedejaars C-junior was - hobbelt op andere amateurvelden 

rond. Marco balt op zijn beurt in het 2e, maar heeft weleens minuten gemaakt in het 1e. Voor de rest 

treffen we alleen Tim, Bart van Beijeren en Sander Silvis nog een enkele keer op een voetbalfeestje. 
We vragen eens rond hoe het met de jongens gaat die we nooit meer zien. Heeft Simon bijvoorbeeld 
nog steeds zo’n mooie bos krullen? 

Het Scheermes 

Er wordt bekend dat hij eigenlijk een beetje uit de picture is verdwenen. Tim zoekt hem op: de beste 
man blijkt rechten én filosofie te studeren. “Kijk dan, joh”, zegt Tim. “Het Scheermes. Die scoorde er 
dat jaar 2, of zo. Als rechtsbuiten.” 

“Ook nog een leuke over Simon”, vult Chris aan. “Hij kwam er dat seizoen voor het eerst bij. Woonde 
in Alphen, voetbalde in de C-weetikhoeveel van Alphense Boys, maar kwam toen dus bij ons in de B. 
We waren best een hecht team, dus vooraf zaten we niet echt te wachten op een ‘buitenstaander’.” 

“Die schele (Joris, red.) had ook een paar wilde geruchten over hem de wereld ingebracht, voordat 

Simon ook maar 1 stap op de VVW had gezet. Dat-ie bij Willem II had gevoetbald en zo, en dat-ie 
hem de eerste training wel ff ongelukkig zou raken.” 

“Uiteindelijk hadden we aan het begin van het seizoen een keer een barbecue bij Hans en Tim Beck, 

waarna we bij het speeltuintje daar achter bloemist Van der Does terecht kwamen, zeg maar. We 
hadden Simon nog nooit gezien, maar hij ging daar vol over z’n zuiger. Toen had-ie zich gelijk 
onsterfelijk gemaakt.” 

Chris vertelt over Jochem, Rick en Tom 

“Jochem is arts geworden”, weet Chris, als we weer terugkomen op de jongens die we nooit meer 



zien. “Hij voetbalde zelfs nog even in het 2e en maakte ook een paar minuten in het 1e. Toen ging hij 
naar Rotterdam om geneeskunde te studeren.” 

Wel wordt duidelijk – niet alleen bij Chris, maar bij alle jongens die we spreken – dat het contact met 
de rest toch best is verwaterd. Lees maar verder: “Rick is volgens mij chef bij Domino’s in Alphen. 

Tom weet ik alleen van dat-ie getrouwd is, verder weet ik niet wat-ie uitspookt.” Thom herstelt later: 
Rick is chef bij New York Pizza. “Om scheve gezichten te voorkomen.” 

Tevreden 
Bij Woubrugge konden én kunnen ze diktevreden zijn met de geweldige lichting van toen. De helft 

van deze jongens maakten wel eens minuten voor het 1e elftal, 5 hebben dat ook voor een lange tijd 
gedaan en 2 doen het nog steeds. Kun je nagaan dat die gasten pas rond de 25 jaar zijn. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





’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. 

(Dit artikel is geschreven nog net voordat het coronavirus Nederland in zijn greep kreeg.) 

Op de meeste verschrikkelige dag van het jaar, die er iedere 4 jaar voor zorgt dat echt iedereen dat jaar 

zijn/haar verjaardag kan vieren, is het niet alleen verschrikkelig weer, maar is het plezierigerwijze ook 

weer tijd voor een verse ballentest. En daarvoor rijden we voor alweer voor de 3e keer dit seizoen richting 

Leiderdorp. Wat wil namelijk het gebal: 

1) we speelden in augustus voor de beker tegen hun eerste ouderenteam (kansloze 9-1 bietenbak); 

2) we speelden begin februari voor de competitie tegen hun derde oudertenteam (voorspelbare 2-1 

bietenbak tegen de nummer laatst); 

3) we spelen vandaag voor de competitie tegen hun tweede ouderenteam (reeds 1x uitgesteld). 

De ballentest had dus al eerder kunnen plaatsvinden. Maar ja, bij de eerste RCL-wedstrijd in augustus was 

het maar liefst 30 graden Celcius en dus te warm, en bij de tweede RCL-wedstrijd hadden we er 

verrassenderwijze geen bal zin an (?!?). 

Tja, en voor dat soort arrogant balafwijzend gedrag word je dus terecht keihard afgestraft, want bij deze 

inhaalwedstrijd tegen het tweede ouderenteam was het ronduit baggerweer! In alle consternatie zijn we 

vergeten of het storm Ciara, Dennis of Aladdin was, maar het was goed bal, met een gure, harde wind en 

flinke plensbuien. En omdat er vanwege de inhaalronde toch al weinig wedstrijden waren, waren de 

toeschouwers zonder handen te tellen. Gelukkig konden we ons tijdens een corner, een uitbal, een 

achterbal, of gewoon als je er zin in had, vergapen aan de stoere dames van RCL, die op het naastgelegen 

veld aan het bikkelen waren tegen Heerenveen (!). 

Onze leuke pot voetbal tegen de RCL-mannen leverde eindelijk eens een punt op in Leiderdorp, maar een 

tegengelijkmaker in de 89e minuut was toch teleurstellend. Dan maar snel het veld af richting warme 

kleedkamer en aansluitend naar de kantine, om het nieuwste van het nieuwste te kunnen uitproberen. 

Uiteraard namen we eerst een fotootje, en ook deze keer was dat weer een dolle baldoening. Na alle 

geprikkelde reacties van de vorige keren, wist Joost zich deze keer geen houding te geven. Met als gevolg 

een eerste foto, waarop hij niet alleen wéér die eeuwige ‘peace’-vingers toont (of wil hij eigenlijk een 

tweede broodje bal bestellen?), maar waarbij hij ook nog eens een gezicht als een oorwurm trekt (excuus 

aan alle oorwurmen die zich nu baledigd voelen)! Gelukkig was ondergetekende scherper dan bij het 

vorige balletje, en sommeerde hij onze barbie om zijn vingers op alternatieve wijze te origamiën en 

daarbij een vrolijke snuit op te zetten. Vergelijkt u zelf het resultaat op de foto’s. 

En dan nu beste mensen is het weer tijd voor de subjectieve waarheid! 

Datum: zaterdag 29 februari 2020 

Voetbalclub: RCL, wat staat voor Racing Club Leiderdorp; een club die alweer 94 jaar bestaat en maar 

liefst 1200 leden heeft. 

Website: www.rcl.nl 

Terrein: Sportpark De Bloemerd. 

In het met veel bomen omgeven sportpark, waar meerdere sportverenigingen zitten, beschikt RCL sinds 

2018 over een op de 1e etage gesitueerde moderne, nieuwe kantine met ruim dakterras. Van buitenaf is dit 

http://www.rcl.nl/


te bereiken via een steile betonnen buitentrap die nogal glibberig is, best gevaarlijk. De kantine ziet er 

mooi uit, maar moet natuurlijk nog ingesfeerd worden. Met contant geld kun je niet betalen; dat kan alleen 

met de veilige PIN; best onhandig als je alleen ‘gewoon geld’ bij je hebt. 

Op de begane grond zitten de nogal galmende kleedkamers, die wel degelijk ogen, maar helaas te 

vergelijken zijn met betonnen bunkers. Een vrolijke tegelzetter of schilder kan hier vast iets betekenen. Bij 

de eerder genoemde zomerwedstrijd bleken die kleedkamers overigens nagenoeg ongeventileerd en 

sauna-heet te zijn. Ook een installateur of een ramen(open)zetter is dus nog van harte welkom. 

Ondanks bovenstaande ‘kinderziektes’ is ondergetekende toch positief over het geheel. 

Sfeer: op het veld nogal troosteloos, maar in de kantine was het redelijk gezellig. Een kannetje bier doet 

natuurlijk altijd wonderen. 

Weer buiten: wat een pleu… eh rotweer! Harde wind, een flinke bak regen, en gevoelstemperaturen die 

heeuul ver onder de enigszins acceptabele 20 graden lagen. 

Én dan nu ’t Balletje. 

Presentatie: Keurig op een kartonnetje met een servetje erbij. De vorkjes had Joost zelf al gepakt, vooruit 

maar. Presentatie is ok. 

Het broodje: ongelooflijk, maar écht waar (!), het broodje is het meest besproken onderwerp van deze 

ballentest. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt, maar is verder prima. Na erg lang plukken, 

kauwen, snoeven, kneden en proeven, komen we tot de conclusie dat de binnenkant van het broodje 

lekker zachtvers is, maar dat de buitenkant een soort dun korstje heeft. Dat is niet slecht, maar geeft 

blijkbaar een verwarrende smaak. We vermoeden dat de (plastic?) broodzak een klein stukje open heeft 

gestaan. Ook wel eens leuk, twee doorgewinterde ballentesters, die lopen te miauwen over een broodje, 

poessies! 

Baltechnisch: 

- Grootte: ok, middelgroot tot groot 

- Structuur: stevig-fijn 

- Geur: er zit weinig geur aan deze bal; niet slecht, maar we weten ook dat het een stuk geuriger kan 

- Temperatuur: goed heet 

- Kleur: gewoon bruin, eigenlijk wel ok 

- Smaak: er zitten weinig kruiden in deze bal, waardoor deze een middelmatige smaak heeft. 

De saus: daar gaan we weer: Remia fritessaus! En als doorgewinterde ballentestlezer weet u inmiddels 

dat onze Joost daar nu niet direct extra vrolijk van wordt; wel een beetje vrolijk natuurlijk. De hoeveelheid 

is verder prima. 

Eindcijfer: 6,5 

Hier waren we het snel over eens: gewoon een gemiddelde (fabrieks?)bal. Deze bal is best goed te doen na 

een koude voetbalmiddag, maar het is niet de topbal waarvoor je speciaal (nee mayo!) een vierde keer 

naar Leiderdorp rijdt. 

Joost zegt: een verwarrende, maar positieve ebaluatie 

 

 

 

 

 

 



Foto 1 Foto 2 

Stand ballentest: 

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

10 Van Nispen 2018 5,5 
11 sc Botlek 2019 4 

 

De ballen! 

Piet Mourinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Bol:  
wat wisten ze eigenlijk wél? 

Score-redactie 
 

Het eerste zou als nummer drie eindigen in de competitie, het tweede zou zevende 

worden. De Bol, die zichzelf dit seizoen introduceerde, durfde zichzelf te wagen aan een 

aantal uitspraken. Maar uiteindelijk bleek niks uit te komen. 

De competities werden namelijk niet afgemaakt en dus eindigde geen enkel team op geen enkele positie. 

Niemand eindigde ergens. En dat terwijl De Bol – die toch wel bekendstaat als ‘alles goed hebbend 

fenomeen’ – dit van mijlen ver niet zag aankomen. 

Met ‘dit’ bedoelen we de coronacrisis die ons voetbalseizoen kapot maakte. Behalve het voetbalseizoen 

maakte het nog veel meer kapot, natuurlijk, maar voetbal is toch wel de minst belangrijke hoofdzaak des 

levens.  

Over een hoofdzaak des levens moet je als ‘Magische Bol’ veel weten. En als je voetbal niet als hoofdzaak 

beschouwt, dan corona wel. Toch? En die Bol wist er niks van, zo bleek achteraf. 

Wij verwachten, als Score-redactie zijnde, een antwoord van De Bol. Alleen een compleet kloppende 

voorspelling voor het nieuwe seizoen zou het voor ons goed maken. 

Met vriendelijke groet, 

Het Vierkant 
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