




 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op de voetbalzaterdag lijkt het erop 

dat het Coronaspook wat naar de 

achtergrond wordt geschoven. 

Iedereen wil gewoon lekker 

voetballen, toekijken en genieten. 

Onder de mensen die op de club 

aanwezig zijn zie je dat er een 

behoefte is aan afleiding en plezier. 

Logisch na een periode waarin er zo'n 

beetje niks te doen was. Het bestuur 

en een groep vrijwilligers hebben voor 

de start van dit seizoen diverse extra 

overleggen ingelast en daaropvolgend 

een hele reeks aan maatregelen 

getroffen. Dat lijkt vanzelfsprekend. 

Het is echter wel op zijn plaats om 

ons te realiseren dat ook dit alleen 

maar lukt met goedwillende 

vrijwilligers. Zonder hun extra inzet 

zou bijvoorbeeld de kantine gewoon 

helemaal niet open kunnen zijn. Op 

basis van het plan dat we hebben 

ingediend bij de gemeente en ons 

daarin te conformeren aan de 

noodverordening van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden 

kunnen we als vereniging (op een 

aangepaste manier) door draaien. 

Op het terrein zijn attenties aanwezig 

via borden, stickers en spandoeken. 

De kantine is aangepast. Er zijn 

looplijnen uitgezet, staan er sokkels 

met desinfectie handspray bij de 

entree, hangen er schermen boven 

de bar en er is een  

 

registratiesysteem. Verder is er in de 

kantine een aangepaste opstelling 

met een beperkt aantal tafels en 

zitplaatsen. Er is een protocol voor 

het gebruik van kleedkamers. Het 

laatste wapenfeit is het plaatsen van 

een grote tent op het buitenterras. Zo 

kunnen er maximaal 50 personen op 

het terras verblijven. Ook als het 

waait en regent. Tevens kunnen 

voetballende teams hier gebruik van 

maken in de rust of voor een 

teambespreking. Nu het kouder en 

natter wordt is het niet meer te doen 

om tijdens de rust op het veld te 

blijven staan.  

Toch lijkt het voor een aantal spelers 

en bezoekers op ons sportcomplex 

nog onduidelijk wat de bedoeling is. 

Er wordt veel over gesproken maar 

het naleven kan en moet beter. De 

vereniging en het voetbal brengt 

mensen juist bij elkaar. Je zoekt 

elkaar op en spreekt met elkaar. 

Daardoor verdwijnt de aandacht voor 

het (1,5m) afstand vrij natuurlijk. 

Jeugdigheid, een familieband of 

vriendschap maken de 1,5m 

afstandsregel ook nog eens tot een 

relatief begrip. Hierdoor wordt het er 

niet eenvoudiger op. Het naleven 

vraagt van één ieder veel bewustzijn 

en aandacht. Daarbij worden de 

regels via een noodverordening door 

de Veiligheidsregio Hollands Midden 

SCORE is een uitgave van het 
bestuur van de Voetbalvereniging 
Woubrugge. SCORE verschijnt 4 
keer per seizoen in een oplage van 
ca. 400 stuks. 
 

Redactie
Chris Verhoef - Hoofdredacteur 

 
Brian Vesseur - Vice hoofdredacteur 
 
Mick Evers - Chef eten bestellen 
 
Jelle Kliffen - Senior redacteur 
 
B-J Bregman - Junior redacteur  
 
Martijn van Luling - Voorkantdesign  
 
Dan Cohen - Chef lay-out 
 

Drukkerij 
Printgarden, Alphen aan den Rijn 
 

Aanbieding kopij 
Kopij volgende Score: december 
(onder voorbehoud) 
 
Kopij per email:  
scorevvw@hotmail.com 
 
Website: 
www.vvwoubrugge.nl 
 

Advertenties 
Voor het plaatsen van advertenties 
kunt u contact opnemen met: 
Gerben Schouten:06-53248606 
sponsor@vvwoubrugge.nl 
 
Contributie senioren 
Veld  €193,00 
Veld reserve €84,00 
Zaal  €167,00 
Zaal reserve €83,00 
Zaal en veld €241 
reserve 
Veld en Zaal €311,00 
Donateur €42,00 
 
Afgelastingen 
Afgelastingen worden aangegeven 
op de www.vvwoubrugge.nl website. 
 
* De redactie behoudt zich het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen ingezonden 
artikelen in te korten en/of aan te passen. 
 
** De redactie is niet aansprakelijk voor de 

inhoud van dit clubblad en eventuele daaruit 

voortkomende gevolgen.

 

 

Help ons door de Coronacrisis! 
 

Na de vakantieperiode voetballen we gelukkig weer. Al is het 

op dit moment wel de vraag of dit ook de komende maanden 

zo blijft. Aan het begin van deze herfstperiode loopt het aantal 

Coronapatiënten weer op en het Covid-19 virus maakt 

dagelijks slachtoffers. Tevens worden er steeds meer 

wedstrijden afgelast omdat een speelster of speler het 

Coronavirus onder de leden heeft. 
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steeds weer aangepast of nader 

toegelicht. Afstand houden is echter 

niet heel moeilijk en kan heel 

makkelijk. Een stapje naar achteren 

is zo gezet en je doet het uit respect 

voor elkaar. Ook handen wassen en 

het desinfecteren met (op de club 

aanwezige) gel is een kleine moeite. 

Dit helpt echt enorm om de 

verspreiding van het virus tegen te 

gaan. Door je hieraan te houden 

lossen we de coronapandemie 

natuurlijk niet direct op. We maken zo 

wel de grootste kans om dit najaar te 

kunnen blijven voetballen. Deze 

verantwoordelijkheid geldt iedereen 

persoonlijk die zich begeeft op het 

sportterrein, in een kleedkamer, de 

kantine en terras of langs de lijn. 

Wat dan wel gebeurt in het Corona 

tijdperk is de oprichting van een 

tweede Vrouwenteam. Hoewel 

enigszins onverwacht is het er door 

de samenloop van omstandigheden 

plotseling toch van gekomen en 

spelen de Vrouwen van Woubrugge 

vanaf 26 september als VR1 en VR2 

in de standaardcompetitie in de 4e 

klasse. Een hele mooie mijlpaal en 

een geweldige impuls voor het 

meisjes- en vrouwenvoetbal. 

Oprechte complimenten voor alle 

betrokken meisjes en vrouwen. Het is 

zeker geen eenvoudige kwestie om 

vanuit een MO-jeugdteam en een 

bestaand VR1 team over te gaan naar 

twee seniorenteams. Daarbij de groep 

als totaal bij elkaar te houden.  

Die ambitie hebben we zeker wel. De 

volwassen manier waarop alle 

betrokkenen er mee omgaan geeft 

enorm veel plezier en energie. Het is 

een hele goede basis om er een 

succes van te gaan maken. We leven 

nu al toe naar de kraker op 5 

december 2020 wanneer de dubbele 

thuiswedstrijd op het programma 

staat: Woubrugge VR1 tegen 

Woubrugge VR2.  

Met vriendelijke sportgroet, 

Hans Boer 

‘We kunnen de 

komende jaren blijven 

voetballen in een 

vrouwenteam’ Door Brian Vesseur 
Na veel passen en meten heeft Woubrugge dit seizoen maar liefst twee 

vrouwenelftallen    

 

 

 

 

 

 



 

De vrouwen van Woubrugge stonden vorig seizoen eerste in de 4e klasse, tot de competitie abrupt 

tot een einde kwam door corona. Jarenlang is er door de dames gestreden om op zo’n level te komen, 

maar nu gaat het team op de schop: er komt namelijk een tweede elftal. Hoe zit dat eigenlijk? 

 

We spreken met de aanvoerders én 

de trainers van beide elftallen. Voorop 

staat dat er geen sprake is van een 

goed en een slecht team, maar dat de 

nummers ‘1’ en ‘2’ slechts 

symbolisch zijn.  

Seizoensstart 

Dit seizoen begon met één 

vrouwenelftal: van dat team zijn de 

namen en rugnummers wel van 

bekend. Al snel bleek het bij de 

vrouwen onder 17 niet zo lekker te 

lopen. Zij hadden op een gegeven 

moment nog maar tien speelsters 

rondlopen. Toen bleek dat er ook wat 

dames van Zwammerdam aanklopten 

om naar Woubrugge te komen, 

werden de handen ineengeslagen. 

‘Normaal komen wij altijd speelsters 

te kort, maar dit jaar voor de 

verandering niet’, legt Suus Michels 

uit. ‘Sterker nog, er bleven zich 

steeds meer meiden aanmelden. In 

eerste instantie als reservelid, maar 

na wat oefenwedstrijden hebben zij 

toch besloten om toch volledig lid te 

worden.’ 

Suus heeft de primeur om de eerste 

aanvoerder van VR2 te zijn. Coach 

van dat team is Bob Siebert, terwijl 

Paul Everts de trainer van VR1 blijft. 

Bij VR1 is Channah Opdam in de 

afgelopen periode gekroond tot 

aanvoerder.  

De grote puzzel 

Hoe de vrouwen uit de drie hoeken 

(vrouwen 1, MO17 & Zwammerdam) 

zijn verdeeld over de twee teams? 

Channah weet het goed te 

verwoorden: ‘De speelsters van het 

oude damesteam mochten allemaal 

namen doorgeven bij wie ze het liefst 

in het team zouden willen. Bij twee 

daarvan zou je sowieso bij in het 

team komen.’ 

‘Dat werd toen op die manier 

verdeeld in acht speelsters voor VR1 

en acht voor VR2’, gaat Channah 

verder. ‘Daar is uiteindelijk een beetje 

een jong team (VR1, red.) en een wat 

ouder team uitgekomen.’ 

 

Gelijkwaardig 

Paul (trainer VR1) legt uit waarom er 

gekozen is voor twee gelijkwaardige 

teams: ‘Op die manier hou je het 

voetbal leuker voor iedereen. Door de 

gelijkheid in teams kan er prima 

geschoven worden tussen de teams, 

wat ook zal gebeuren. De ene keer zal 

VR2 een keepster nodig hebben, de 

andere keer heeft VR1 weer een 

middenvelder nodig.’ 

Dat de teams redelijk gelijkwaardig 

zijn, valt af te lezen aan het oefenduel 

dat de twee teams voorafgaand aan 

het seizoen speelden. VR1 won in 

tweemaal dertig minuten met 2-1 van 

VR2. 

Dubbele drukte 

De dames zijn wekelijks al in groten 

getale aanwezig in de Woubrugse 

kantine. Het zal door deze 

ontwikkelingen – naar verwachting 

van Bob – alleen nog maar drukker 

en gezelliger worden. ‘Vergeet de 

voetbalfeestjes niet, daar gaan we nu 

met twee keer zoveel meiden 

naartoe!’ 

Trainer Bob is enthousiast over de 

toevoeging van een extra elftal. De 

kans van slagen? ‘Honderd procent’, 

zegt Bob vol overtuiging. ‘Kom 5 

december vooral kijken naar de 

onderlinge wedstrijd.’ Voor degene 

die het zich afvraagt: Woubrugge 

speelt die dag thuis, dus u hoeft niet 

met de auto weg voor deze kraker. 

Wat kan er misgaan? 

Zo’n verandering levert misschien wat 

wrijving op, zou je denken. ‘Dat 

sommigen misschien niet helemaal 

tevreden zijn’, denkt Channah 

hardop. ‘Omdat het natuurlijk lastige 

keuzes waren en iedereen erg moet 

wennen aan zo’n grote verandering. 

Ik denk niet dat het gaat gebeuren, 

maar het zou kunnen dat sommigen 

er negatief naar gaan kijken.’ 

Fout gaat het niet, want er worden 

goede afspraken gemaakt. Channah 

gaat verder: ‘We praten goed met 

elkaar, waardoor iedereen zijn  

 

verhaal kwijt kan. Dan proberen we 

voor eventuele problemen een 

oplossing te vinden. Met z’n allen 

erover praten helpt al vaak goed.’ 

Het enige dat nog fout kan gaan? 

‘Corona!’, is Suus stellig. Anders gaat 

het goedkomen, denkt zij: ‘In ieder 

team zitten nu zestien vaste leden en 

daarna zijn er ook nog negen 

reserveleden die dolgraag willen 

voetballen.’ 

Met het vrouwenvoetbal komt het de 

komende seizoen dus wel goed. 

Woubrugge VR1 won de eerste 

wedstrijd met 1-0 van ARC VR2, 

waarna Zevenhoven VR2 met 5-1 te 

sterk was. In diezelfde competitie 

kwam Woubrugge VR2 dus nog niet 

in actie. Zij zouden het seizoen op 26 

september beginnen, maar bij 

tegenstander Voorschoten bleek er 

een coronageval te zijn. 

*Dit artikel is geschreven op zondag 

27 september. 





 

Avontuur bij 2: een 

transferdrukte van jewelste 
          Door Rolf van den Berg 

Na het einde van het vorige seizoen was er onzekerheid binnen de selectie. Het was 

namelijk niet duidelijk of er voor het komende seizoen genoeg spelers waren om een 

tweede team te vormen. Dit resulteerde in een transferdrukte van jewelste.  
 
Door het vertrek van verschillende spelers uit het 

eerste en tweede elftal werd de selectie 

uitgedund. Bij het tweede is het zo dat er zes 

spelers vertrokken zijn. Eentje daarvan is 

Seamus Owens die in de winterstop bij het 

tweede aansloot. Sinds de winterstop is hij bij 

elke wedstrijd aanwezig geweest en deed ook 

een bijdrage in de kantine, maar sinds de 

seizoen afsluiting is de beste Engelsman 

spoorloos verdwenen.  

 

Door de vertrekkende spelers was het tijd voor 

versterkingen. In totaal sloten er acht nieuwe 

gezichten aan bij het tweede. Als eerste sloot 

Bart van der Salm aan bij het tweede daarna 

volgde er een jonge groep spelers uit de onder 

17. Namelijk Sander Brunt, Michiel van der 

Hoogt, Quinten Huls, Michiel Tinga en Swen 

(Zuen, red.) Vons. Na deze aankopen moest er 

wat ervaring bij de ploeg, dit komt van Twan van 

der Geijn. Twan komt over van het eerste. Een 

andere ervaren kracht is Frank Kinkel. Frank is 

terug sinds een paar seizoenen gestopt te zijn 

met voetballen.  

Spelers die bleven zijn: Arjan, Daniek, Elias, 

Koen, Marco, Mick, Mike en Rolf. 

Na alle transferdrukte staat er een leuke, 

enthousiaste groep.  

 
Verloop van de wedstrijden 

1-2 verlies tegen VVW 5 

De eerste en laatste wedstrijd van de 

voorbereiding was een Woubrugs onderonsje, op 

22 augustus speelde het tweede een wedstrijd 

tegen het vijfde. De voorbereiding was geen Audi 

Cup in het verre oosten, maar een zonnige 

middag op het sportcomplex aan de Bateweg. De 

prijzenpot was rijkelijk gevuld met eer, wraak op 

oud-ploeggenoten en een groene kist.  

 

De wedstrijd begon in evenwicht met zoekende 

teams die duidelijk nog even moesten wennen 

aan elkaar en de bal, logisch aangezien de 

laatste wedstrijd in begin maart was. Uiteindelijk 

nam het vijfde de bovenhand met een feller en 

beter samenspel.  

 

In de eerste helft kwam het tweede op een 0-2 

achterstand door een rebound uit een vrijetrap 

en een goede voorzet. Beide goals werden 

gescoord door oud-tweedespelers Leon en 

Etienne.  

 

In de tweede helft begon het tweede met meer 

lef en doorzettingsvermogen zo kwam de ploeg 

aan meer balbezit. Wat leidde tot kansen Daniek 

maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer 

en het tweede was op weg naar de gelijkmaker 

met als hoogtepunt een scrimmage voor het doel 

van Gijs waarin Michiel van der Hoogt en Twan 

het niet lukte om de bal in het doel te krijgen. Het 

vijfde kwam in de tweede helft nog paar keer 

goed uit in de omschakeling maar het lukte beide 

teams niet meer om te scoren, de wedstrijd 

eindigde in een 1-2 nederlaag voor het tweede.  

 

Overige wedstrijden  

Alphia 3-uit  

Het tweede verloor 7-1 uit bij Alphia. Woubrugge 

was geen partij voor Alphia. Maar als hoogtepunt 

was Arjan die een pass in gedachten had maar 

toen de bal zijn schoen verliet ging dit met het 

nodige gevloek van Arjan. Wat gebeurde er 

wonder boven wonder de bal kwam precies 

achter de verdediging en BJ aarzelde niet en 

wipte de bal over de keeper.  

 

Van Nispen 3-thuis 

Woubrugge begon goed aan de wedstrijd met 

veel kansen. En kwam verdient op 1-0 

voorsprong door een goede voorzet van Brian 

Vesseur op Daniek die de bal op de borst 

aannam en daarna koel binnen schoot. In de 

tweede helft speelde Woubrugge te veel op de 

lange bal en had het minder balbezit daardoor 

kwam Van Nispen beter in de wedstrijd, de 

verdediging van Woubrugge hield lang stand 

maar de wedstrijd duurde net 10 minuten te 

lang. Woubrugge kreeg een counter, een 

klutsgoal uit een corner en een penalty tegen in 

de laatste minuten. Eindstand 1-3. 

 



A-selectie 
Wedstrijdsecretaris   vacant 
Trainer 1e elftal    Barry Buntsma   06-52492412 
Ass. Trainer    Robert Vuistjes  
Leider 1e elftal   Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal  Peter Buntsma  
Trainer 2e elftal   Kees van Rooijen  
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma (dinsdag)  06-30657154 
     Donderdag (vacant)   
                                                  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 
Trainer    Bob Siebert      
Sponsor    Kinderopvang Snoopy  
 
Zaalvoetbal 
Coördinator    Aad van der Linde  06-10476641 
Sponsor 1   Jachtschilderwerken Dirk Kinkel 
Sponsor 2    vacant 
Sponsor 3    De Keyzer Zekerheid 

Sponsor 4     Nolina 
 
Technische Commissie 
Bestuurslid     Fred van der Meer  06-27057252 
Technisch Jeugd-coörd   Joan Meijer   06-50127097 
JO15/JO17/JO19    Vacant 
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 
 



 

FC Woubie speelde meer 

oefenwedstrijden dan ‘echte’ 

potjes, maar het seizoen is 

begonnen      Door Brian Vesseur  

FC Woubie (aka Woubrugge 5) opende het 

competitieseizoen met een 5-0 overwinning 

op TAVV. Een heel lekker begin, maar veel 

meer heeft FC Woubie ook niet gedaan voor 

’t echie. 

Door corona kende FC Woubie een lange 

seizoenstart. Er werden veel oefenwedstrijd gespeeld, 

onder andere tegen Woubrugge 2 (2-1 winst) en 

Woubrugge 3 (3-2 nederlaag). 

De beker zou beginnen tegen TAVV (ja, alweer), maar daar overleed een bestuurslid. Sportief werd door een 

tekort aan spelers (en omdat het een grafclub is, volgens JK*) uit de beker gehaald. 

Overwinteren 

Daardoor startte het bekerseizoen tegen RCL. Die wedstrijd werd – na een 2-0 achterstand – met 3-2 

gewonnen. Een uitmuntende tweede helft waarin Martijn van der Mark uiteindelijk de hoofdrol pakte. 

Vervolgens speelde FC Woubie tegen TAVV 7 op een dinsdagavond. Bij een Woubrugse overwinning zou – 

natuurlijk – FC Woubie door zijn, maar al won TAVV met genoeg, gingen zij door. Als TAVV met te weinig 

goals zou winnen, zou RCL aan het langste eind trekken. Alles om voor te spelen, dus. 

Uiteindelijk werd het 1-1, nadat FC Woubie om en nabij vierhonderd kansen miste. Maar goed, het was 

genoeg om door te bekeren en dus zien we FC Woub binnenkort terug in de knock-outfase. 

Super Menno 

Tijd voor de competitie, wéér tegen TAVV. Team 8, ditmaal. Niet per se minder dan TAVV 7, maar de kansen 

gingen er ditmaal wél in: 0-5 op het veld van het oude Iduna. Een uitstekende start van de competitie, maar 

daar bleef het tot nog toe bij: op het moment van schrijven speelde Woubrugge 5 geen duel meer. 

Menno – onze veteraan – scoorde ook tegen TAVV. Zijn tweede goal in het shirt van FC Woubie, nadat zijn 

eerste ook alweer vanuit het eerste seizoen dateert. Legend. 

De totale goals + assists van FC Woubie tot nu toe (in competitie, beker en oefen): 

1. Berend-Jan 6 (3+3) 

2. Martijn 5 (2+3) 

3. Leon 4 (3+1) 

4. Etienne 4 (2+2) 

5. Bas 3 (2+1) 

6. Jelle 3 (1+2) 

7. Marek (2+0) 

8. Er zijn 3 spelers met 1. 

*JK is Jan Koller. U kent hem wel, die Tsjechische BJ zonder haar. BJ heeft tegenwoordig haar! 



 

Schitterende 

schilderkunsten van 

Superschilder Siem  

Zondagmiddag, op weg naar de bovenste verdieping van de 

kantine. Terwijl de Score-redactie langs de kleedkamers loopt, 

valt er wat op. Waar de deuren van de kleedkamers eerst wit 

en vies waren, daar zien ze er nu gelikt uit. Schilder Siem heeft 

namelijk wat schitterend werk verricht. 

Siem Kesting heeft alle deuren – ook van de kantine – voorzien van een 

likje groen en witte verf. Zo ziet de vv Woubrugge-omgeving er nóg 

Woubrugser uit. Een zwarte omlijning, een witte achtergrond en een mooie 

groene streep in het midden. Net een Woubrugge-shirt, eigenlijk. 

Wij als Score-redactie willen Siem hartelijk bedanken voor zijn tomeloze 

inzet. Na het upgraden, fixen, maken en/of versieren willen wij hem dan 

ook dolgraag uitnodigen voor een biertje bij de volgende Score-vergadering. 

Siem, je mag zelf kiezen of je het biertje groen of blauw wil. 

Siem, je bent een topper! 

‘Wat wordt het mooi!’ 
 

Al weken lang wordt er elke ochtend hard gewerkt aan ons complex. 
 

Het houtwerk van de kantine en 

de kleedkamers was hard aan 

een beurt toe. Een klepraam en 

een draairaam worden vervangen 

omdat die niet meer opgelapt 

kunnen worden. Een gedeelte van 

het boeiboord van de 

kleedkamers is inmiddels 

vervangen. 

Maar het echte werk zit natuurlijk 

in het compleet weer schilderen 

van het gehele complex. En die 

grote klus heeft één iemand op 

zijn nek genomen: Siem Kesting. 

Siem is al sinds de zomerstop al 

weken lang elke werkdag aan het 

schilderen. En schilderen is niet 

even overschilderen, nee Siem 

pakt dit echt grondig aan zodat 

we er weer een paar jaar mee uit 

de voeten kunnen. Eerst worden 

plekken en gedeelten die minder 

goed zijn hersteld door Siem, 

vervolgens wordt er een primer-

/grondlaag aangebracht. 

Daarachteraan wordt alles pas 

afgelakt. 

Het is niemand ontgaan dat het 

complex een grondige beurt krijgt, 

want Siem heeft ook de kleuren 

van VVW terug laten komen op de 

deuren; alleen dat al is een 

kunstwerk. Ook de kozijnen van 

het kleedkamercomplex hebben 

een mooie donkere kleur 

gekregen waardoor het geheel 

echt fraai geworden is. 

 

Het schiet nu aardig op en het 

geheel is bijna klaar, mooi 

voordat de echte herfst en winter 

aanbreekt. Een topprestatie van 

Siem! 

Door Andre Koster 
Boer 
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De Woubrugge-

competitie 
 

Na een lange zomerstop wegens corona mag er eindelijk weer gevoetbald worden op de 

voetbalvelden. Dat betekent ook weer dat de teams van Woubrugge weer onderling gaan strijden 

voor de felbegeerde titel in de Woubrugge-competitie. Ondanks de coronabreak werden de vrouwen 

van Woubrugge uitgeroepen door het panel als winnaar en daarmee namen ze het stokje over van 

het 3e. Dit jaar beginnen alle teams weer op ‘0’, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Na de 1e Score 

zijn er welgeteld 6 teams met de maximale score. 

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 3e heeft bijvoorbeeld 3 punten behaald uit 2 wedstrijden, wat neer komt op een gemiddelde van 1,5 punt per 

wedstrijd. 

1. Woubrugge JO11-1 9 punten gem. 3  25-8  3 gespeeld 

2. Woubrugge 4 (zaal) 6 punten gem. 3  16-4  2 gespeeld 

3. Woubrugge JO15-1 6 punten gem. 3  10-4  2 gespeeld 

4. Woubrugge 5  3 punten gem. 3  5-0  1 gespeeld 

5. Woubrugge JO17-1 3 punten gem. 3  7-3  1 gespeeld 

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

7. Woubrugge 1 (zaal) 7 punten gem. 2,33 18-14  3 gespeeld 

8. Woubrugge 4  3 punten gem. 1,5 2-6  2 gespeeld 

9. Woubrugge VR1  3 punten gem. 1,5 2-5  2 gespeeld 

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

11. Woubrugge 3 (zaal) 3 punten gem. 1  17-24  3 gespeeld 

12. Woubrugge JO11-2 4 punten gem. 1  10-27  4 gespeeld 

13. Woubrugge 35+1 1 punten gem. 0,5 3-4  2 gespeeld 

14. Woubrugge MO15-1 1 punten gem. 0,5 1-17  2 gespeeld 

15. Woubrugge VR2  0 punten gem. 0  0-0  0 gespeeld 

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

17. Woubrugge JO13-1 0 punten gem. 0  0-3  1 gespeeld 

18. Woubrugge JO17-2 0 punten gem. 0  2-6  1 gespeeld 

19. Woubrugge JO13-2 0 punten gem. 0  2-9  2 gespeeld 

20. Woubrugge 2 (zaal) 0 punten gem. 0  4-14  3 gespeeld 

21. Woubrugge JO15-2 0 punten gem. 0  3-14  2 gespeeld 

22. Woubrugge 2  0 punten gem. 0  0-12  2 gespeeld 

23. Woubrugge MO11-1 0 punten gem. 0  3-16  3 gespeeld 

24. Woubrugge 35+2 0 punten gem. 0  1-17  2 gespeeld 

 
Dit artikel is geschreven op 27 september. De ranglijsten zijn daarom ook gebaseerd op basis van de statistieken per 27 

september, zoals vermeld op voetbal.nl. Van de JO10, MO10, 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. 

  

Door Jelle Kliffen 
Boer 



 

De historische opstelling van 

Joris van der Hoorn: ‘Ik zet 

mezelf erin’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl het 75ste jubileum van VV Woubrugge steeds dichterbij komt, gaan wij door met 

het zoeken naar de beste opstelling uit de Woubrugse geschiedenis. In deze rubriek 

interviewen we Woubrugge-coryfeeën. We vragen ze kort naar hun droomelftal. Al die 

jaren Woubrugge-geschiedenis met al die voetballers, maar welke basiself zou jij willen 

opstellen? Welke voetballers waren op hun top het best op hun positie? Deze keer: Joris 

van der Hoorn. 
 

Op een bewolkte zaterdagmiddag tref ik Joris bij zijn huis aan de Kerkweg. Toch zijn we gedwongen om 

achter het huis, in de achtertuin plaats te nemen voor dit interview; het huis is volop in de verbouwing. 

Naast Joris tref ik namelijk Jeffrey Dijkshoorn, Jimmy van der Weiden en (…) Osthoff aan, druk aan het 

klussen. Bij binnenkomst krijg ik al een koud blik bier in mijn handen gedrukt. Dit belooft weer een 

ijzersterk interview te worden. 

 

Naast klussen aan zijn huis, werkt Joris ook in de standbouw. Helaas is dat door de huidige corona-crisis 

stil komen te liggen. Ook voetballen doet hij niet meer. Door het (destijds) drukke werk is hij daar een jaar 

of 4 geleden mee gestopt. Wel is hij op een blauwe maandag nog weleens mee gegaan met het eerste of 

het tweede. Ook niet zonder succes: hij pikte bij deze wedstrijden regelmatig een goaltje mee. Bij het 

tweede kwam het zelfs tot een hattrick, memoreert Joris. 

 

Toen hij nog wel voetbalde, ging dat zeer verdienstelijk. Op 16-jarige leeftijd maakte Joris zijn debuut, onder 

Jan Wouters. In deze periode was Joris ook nog in de race voor de titel met de B1, waarover in een eerdere 

Score een leuke longread te lezen is. Joris ging na elke wedstrijd van de B1 door naar het eerste, waar hij 

op de bank aansloot en regelmatig de slotfase meespeelde. Na het kampioenschap met de B1, sloot Joris 

het seizoen daarop definitief aan bij het de selectie van VVW 1. 

 

 Door Mick Evers 
Boer 



 

Hoe dat ging? In de eerste paar jaar van 

Joris bij het eerste haalden de 

Nolinaboys regelmatig de playoffs, 

maakte Joris 30(!) goals in een seizoen. 

Het meest bizarre feit is dat Joris in dat 

seizoen pas 19 jaar oud was. VVW 1 was 

deze jaren erg dichtbij de derde klasse. 

Joris zegt hierover: ‘Ik was ook wel een 

kansenmisser, dat moet ik zeggen. 

Anders krijg ik het sowieso te horen. 

Vooral de kans uit bij NSV, in de strijd 

voor het kampioenschap, was er eentje. 

Jimmy (van der Weiden, red.) werd 

helemaal dol.’ Dat weten wij bij de 

redactie ook nog wel. Bij winst, had VVW  

nog een hele serieuze gooi naar het  

kampioenschap kunnen doen. Hiernaast  

een tweeluik. 

 

Desalniettemin heeft Joris een topcarrière gehad bij VVW 1. Een carrière die net zo top als kort was: op z’n 

22ste is Joris alweer gestopt met voetballen, door het eerder genoemde werk. Je zou het na die staat van 

dienst niet zeggen, maar Joris is toch echt pas 26. Of hij niet nog aan een voetbalcarrière denkt? ‘Ik moet 

er echt voor gaan trainen, als ik nu iets ga doen ben ik bekaf. (…) Ik ben nog wel snel, maar dan maar voor 

25 meter. Daarna moet ik aan het zuurstof.’, aldus Van der Hoorn. Wie weet dus. 

 

Maar nu ter zake. Wie zet Joris in zijn beste 

elftal aller tijden? Wederom is het een zeer 

interessant elftal geworden. Het elftal van Joris 

treedt aan in een 4-3-3, met de punt naar 

achteren. De trainer is niemand minder dan 

Arie van Duijn, de leider Harry van der Weiden. 

‘Als Arie terug zou komen bij Woubrugge, zou 

ik gelijk terugkeren. Een lekker aanvallende 

speelstijl, dat ligt mij wel. Je voetbalt toch 

gewoon om te winnen, niet om te verdedigen. 

En Harry sowieso als leider, die moet er in.’ 

 

Over de opstelling wist Joris twee dingen zeker. Ten eerste, de keeper zou Dennis de Blanken worden, 

volgens hem veruit de beste keeper die hij heeft meegemaakt bij VVW. Ten tweede, Chris Verhoef komt er 

sowieso in. Maar toen viel het toch stil. De realiteit doemde op; Joris bleek zijn huiswerk niet gedaan te 

hebben. Er moest ter plekke een opstelling uit de duim gezogen worden. En dat kostte wat moeite. 

Sowieso zat Joris te twijfelen over de linksback. Matthijs van Ellinkhuizen vond hij toch wel heel goed, maar 

hebben er geen andere linksbacks in het eerste gespeeld? Er moest een hulplijn ingeschakeld worden. 

Harry van der Weiden kreeg een belletje van Joris: ‘Hey, Harry. Kort vraagje, heeft Albert van den Hoek in 

het eerste gevoetbald?’ Albert bleek twee wedstrijden in het eerste gespeeld te hebben. Na wat twijfels en 

wat wikken en wegen werden Matthijs en Albert nog eenmaal naast elkaar gelegd. Joris zijn keuze valt toch 

op Matthijs: ‘Een opkomende linksback. Echt een goede pass in de benen. Een soort Ridgeciano Haps, of 

Giovanni van Bronckhorst.’ 

 

Het centrale duo wordt, na wederom wat twijfel, Michel Wolvers en Dave de Wit. ‘Dave ging altijd voor de 

bal. Of de man. Hij had op z’n minst één van de twee, je kwam er echt nooit langs. Michel had ook een 

goede pass. Die stuurde mij altijd diep.’ Op rechtsachter komt Chris Molleman. ‘Eigenlijk moet hij in de as, 

maar hij kan ook rechtsback. Zowel verdedigend sterk, als aanvallend. Vooral bij de corners was hij altijd 

gevaarlijk. Nu is hij spits geworden. Hij heeft dat toch goed bekeken, dan hoef je een stuk minder te lopen’, 

vertelt Joris met een knipoog. 

Als verdedigende middenvelder speelt Chris Verhoef. ‘Een geweldige voetballer, hij staat er altijd. Constant. 

Er mogen wel wat kilootjes af’, lacht Joris. ‘Zet dat er ff in, dat is mooi. 7 kilo’s denk ik. Dan wordt het 

helemaal een geweldenaar, wat hij nu eigenlijk al is.’ Aanvallend op het middenveld staan Ruud van der 

Sar en Thomas Osthoff. ‘Thomas, mijn neefje. Het zit in het bloed. Een hele goede voetballer, een voetballer 

waar ik van hou. Box-to-box, gaat graag de duels aan, sterk. Ruud is een man die het spel voor zich heeft en 

Foto 1: Het koppen van Joris uit de voorzet van Jimmy. 
Foto 2: Het verdriet na het missen van deze kopbal 



 

die alles ziet. Erg creatief. (…) Kapte z’n man makkelijk uit. Ik ga niet zeggen dat het een alleskunner is, 

want daar geniet hij veel te veel van, maar het was wel gewoon een goede voetballer.’ 

Als rechtsbuiten speelt Robin Stoof: ‘Een geweldenaar. Een clown, zo kan je dat omschrijven. Had altijd een 

weerwoord, altijd wel iets. Maar hij had een enorme pass in z’n benen, hij kon z’n man uitspelen, hij kon 

scoren. Hij kon gewoon heel goed voetballen.’ Als spits speelt Emiel Buntsma, volgens Joris echt een goede 

voetballer. Altijd creatief met de bal aan de voet.  

 

En wie staat er linksbuiten? ‘Ja, ik zet toch mezelf erin. Dit is gewoon het elftal waarin ik het liefste 

aantreed’, vertelt Joris wederom met een glimlach en een knipoog. Op de vraag hoe hij het beste 

omschreven kan worden als voetballer antwoordt Joris: ‘Goaltjesdief.’ Lachend zegt hij: ‘Zag altijd wanneer 

er gescoord kan worden. Maar ook grote missers. Zoals NSV-uit. Al met al een enorm sterk elftal, wat zelfs 

nu nog hoge ogen zou gooien in de vierde klasse.  

 

 

Zo ziet de historische opstelling van Joris er uiteindelijk uit: 





De helden van Woubrugge 
Koninklijke onderscheiding 

Lid in de orde van Oranje-Nassau:  

H.J.J. van den Berg (2002), H. Haak (2002), H. Slingerland (2002), D. Blom (2006). A. van der Linde 

(2016), C. Wijhenke (2018) 

 

KNVB onderscheidingen: 

KNVB speld in goud:  

A. Vrolijk (1994), H. Haak (1999) 

 

KNVB speld in zilver:  

A. Vrolijk (1985), H. Haak (1988), J. Voets (1996), F. Treuren (2005), M. van Leersum (2006), H. van 

der Neut (2013) 

 

KNVB speld in brons:  

H. Th. Wijsman (1989) 

 

Dragers van het Insigne van Verdienste:  

P. de Bruyn (1971), A. Vrolijk (1976), L. van Dorp (1979) 

Ereburger gemeente Woubrugge:  

H. Th. Wijsman (1987) 

 

VVW onderscheidingen: 

Erevoorzitters:  

Th. de Jong (1960), C.W. Muller (1969), H. Th. Wijsman (1987), H.J.J. van den Berg (2005), H.van der 

Neut (2013). 

Ereleden: G. Verkade (1957), A. Vrolijk (1976), H.Haak (1978), L. van Dorp (1979), J. Voets (1996), 

M. van Leersum (2002), A. Burggraaff (2005), C.J. Wijhenke (2007), E.J.M van Luling (2018), C. Van 

Dorp (2018) 

 

Leden van Verdienste:  

 

C.W. Muller (1965) 
L. van Dorp (1966), 
Mevrouw M. van Dorp (1981),  
H. Slingerland (1989),  
Mevrouw N. van der Wel (1989) 
Mevrouw L. Witteman (1990)  
L. Witteman (1990), 
Mevrouw A. Roosemalen (1991) 
Mevrouw T. den Hertog (1993) 
Mevrouw L. van der Horst (1994)  
L. de Blanken (1996) 
Mevrouw R. de Blanken (1996) 
A. Brunt (1996),  
C. Brunt sr. (1996)  
A. Burggraaff (1996) 
C. van Dorp (1996) 

 

Mevrouw N. Haak (1996) 
W. van der Horst (1996) 
S. Kesting (1996) 
M. van Leersum (1996) 
Mevrouw B. Leget (1996) 
K. Leget (1996) 
G. Schijf (1996) 
H. Schijf (1996) 
Mevrouw L. Slingerland (1996) 
F. Treuren (1996) 
J. Vos (1996) 
C.J. Wijhenke (1996) 
J. Burggraaff (2006) 
K. Brunt (2006) 
Mevr. A. Kesting-Buntsma (2008) 
E.J. van der Horst (2008) 
 

 

P.G. van Luling (2009) 
H. Van Dijk (2010) 
H. van der Weiden (2011) 
E.J.M. van Luling (2011)  
M. Dijkshoorn (2012) 
A. Vrolijk (2012) 
Mevrouw E. van der Meer (2014)  
C. Brunt jr (2014)  
F. van der Weiden (2014) 
Mevrouw R. van der Velden (2015) 
A. van der Linde (2016) 
C. van Delft (2016) 
Mevr. J. Dijkshoorn (2017) 
Mevr. M. van der Linde (2017) 
G. Schouten (2019) 



 

Onpersoonlijk 
 
 

Naam: Channah Opdam  

Functie bij de VVW: Speelster van VR1 

Geboren: 30-06-2000 

Woonplaats: Woubrugge 

Broers/ Zussen: Noelle, Indy, Tristan en Duke   

Beste vriendin: Een aantal Woubrugse meiden  

Relatie: Aron van Klaveren 

Kinderen: - 

Werk: Nolina Kwekerijen 

Opleiding: Heb ik afgerond nu wil ik de PABO 

gaan doen.  

Hobby’s: Fotograferen  

Favoriete Auto: Range Rover 

Muziek: Top 50 

Hekel aan: HelloFresh 

Geloof: - 

Bewondering voor:  

Mam (Sabine) 

Film: Meet Joe Black 

Tijdschriften: - 

Drank: Sauvignon blanc 

Eten: Spinazie schotel  

Vakantie: Aruba 

Opwindend: Wedstrijd winnen 

Ambities: Het starten en afronden van de PABO 

Beste eigenschap: Zorgzaam 

Slechtste eigenschap: Piekeren 

Lijfspreuk: Geniet van gisteren, droom van 

morgen maar leef vandaag. 

Typisch Woubrugge: Ons kent Ons 

Hoogtepunt: Mijn eerste doelpunt 

Dieptepunt: De keer dat Paul mij wissel zette.  

Wat vind je van VVW VR 1/ VR2: Leuk en erg 

gezellig! Maar nu vooral lekker druk. 

Wat vind je van VVW 1: Nog geen wedstrijd van 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie vind je de beste trainer VVW VR 1: Dat was 

Hein Visser 

Verbetering VVW: Betere douches  

Beste oetbalster VVW VR 1/ VR2: 

Suzann Michels 

Ondeschatte voetbalster VVW VR 1/VR2: 

Danielle Lekx 

Favoriete club: - 

Beste voetballer Nederland: Frenkie de Jong 

Beste voetballer Buitenland: Lionel Messi 

Beste voetballer aller tijden: Lionel Messi 

Bondscoach: - 

Oranje: Leuk om naar te kijken 

Opstelling oranje:  

Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De 

Jong, v/d Beek, Wijnaldum; Ihatteren, Depay, 

Promes 

Kunstgras: Beste plek om te voetballen 

Hans Boer: Goede voorzitter die ons erg 

geholpen heeft. 

Paul Everts: Positief aspect voor ons team, maar 

nog steeds single en opzoek naar een sportieve 

vriendin.. wie biedt?  

Hein Visser: Hij was een goede trainer en coach  

Jan v.d Salm: Latje trap 

Tara van Raavens: Tingele Tangele Tara is een 

topper, doet veel voor de club en doet het super 

goed in het veld. 

Suzanne Michels: Goede speelster en een nog 

betere schoonzus 

Cindy van Schagen: Goed gezelschap bij de 

voetbalfeestjes en het is altijd leuk als ze weer 

mee voetbalt. 

Senioren commissie: Blijf zo door gaan! 

F-side: Top feesten! (vorig seizoen dan natuurlijk)  

Score: Een moderne blik op het hedendaagse 

voetbal. 

Heb je nog een tip voor de VVW: 

Nieuwe douches



 

Algemene 

Ledenvergadering 24 

november 2020 
 

Afgelopen juni is de ALV helaas niet doorgegaan in verband met de corona situatie op dat moment. We willen heel graag 

in november wel een ALV organiseren, we houden hierbij rekening met de coronamaatregelen en moeten uiteraard een 

voorbehoud maken voor de situatie ter zijner tijd.  

De ALV staat gepland op 24 november 2020 om 20.00 uur. We kunnen (zoals de situatie er nu uitziet) maximaal 30 

leden ontvangen. Deelname kan daarom uitsluitend na aanmelding via secretaris@vvwoubrugge.nl 

Hopelijk kan het doorgaan en zien we jullie 24 november. 

 

Jaarkalender 2020-

2021 
De jaarkalender is beperkt dit seizoen. Feesten zijn er niet gepland. Wel zijn er een aantal 

activiteiten gepland, waarvan we denken dat we ze op coronaproof kunnen organiseren. Alle 

activiteiten zijn wel onder voorbehoud. Houd daarom de website in de gaten of deze activiteiten 

daadwerkelijk doorgaan! 

Ook doen we hierbij een oproep: voor de jeugd is het mogelijk meer te organiseren dan er nu gepland staat. Echter: het 

ontbreekt ons aan vrijwilligers hiervoor. Vind je het leuk wat voor de jeugd te betekenen, meld je dan aan via 

jeugdcommissie@vvwoubrugge.  

Sinterklaas Ukken en Jeugd onder 9  27-nov-20 

ALV 24-nov-20 

Jeugd Boutmiddag 19-dec-20 

Volwassen Boutavond 19-dec-20 

Oliebollentoernooi 30-dec-20 

Kampweekend JO13 en JO15 11-13 juni 2021 

ALV 22-jun-21 

 

Door Ingrid Bakker  

Ook door Ingrid Bakker  





 

Van de Scheidsrechters-

commissie 
 

 
Nu de vakanties weer achter de rug zijn, is na een noodgedwongen stop van 6 maanden ook het voetbalseizoen weer 

van start gegaan, hetzij wel met wat aanpassingen vanwege de covid-19 die ons nog steeds in zijn greep houdt. De 

oefenwedstrijden en bekerwedstrijden zitten er inmiddels al weer op en de competitie is ook alweer even onderweg. We 

hopen er allemaal op dat er gevoetbald kan blijven worden en dat iedereen zich ervan bewust is om zich strikt aan het 

corona protocol te houden. Door de regels te volgen kunnen we blijven voetballen en voorkomen we dat het 

voetbalseizoen weer wordt stilgelegd. Dat zal verdere consequenties voor het verenigingsleven hebben. Verder is er nog 

steeds een schaarste aan scheidsrechters. Mede door het toenemende aantal teams. Momenteel beschikt vv 

Woubrugge over 2 vrouwenteams.  Ben je bereid om zo af en toe een wedstrijd te fluiten meld je aan bij de 

scheidsrechterscommissie. Voor begeleiding wordt indien gewenst gezorgd. 

 
Verder stond er onlangs op de website een artikel over een instructieavond voor de grensrechter. Wil je de fijne kneepjes 

van het vak leren meld je dan aan. Bij voldoende aanmeldingen wordt de datum van de instructieavond vastgesteld. 

 

Arjan Dijkshoorn maakt wegens andere bezigheden geen deel meer uit van de scheidsrechterscommissie. Arjan hartelijk 

bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren. Verder wensen we iedereen een fijn en sportief voetbalseizoen toe. 
 

De scheidsrechter 
 

 

 

Ook deze Score is weer een scheidsrechter ondervraagd over zijn ervaringen als scheidsrechter. 

Deze score is het de beurt voor een jeugdscheidsrechter, namelijk Djurre de Boer. 

 
Waarom ben je begonnen met 

fluiten? 

De club had scheidsrechters nodig 

dus ik ging het proberen 

  

Wie is je favoriete scheidsrechter? 

(En waarom?) 

Die heb ik niet 

 

 

 

Bij welke beslissing heb je zelf even 

gejuicht? 

Dat er een penalty voor Woubrugge 

was en ze het daardoor beslist 

hebben 

  

Welke spelregel zou jij veranderen? 

Het indribbelen bij een half veld dat 

moet gewoon ingooien worden vind ik 

  

 

 

Wat is het leukste team om te fluiten? 

Heb ik niet 

 

 Wat is voor jou de ultieme wedstrijd 

voor een scheidsrechter? (teams en 

stadion) 

In de Johan Cruijff Arena Ajax tegen 

Barcalona 

  

Wat is de gouden tip voor een lang en 

gelukkig scheidsrechtersleven? 

Plezier 

 

Door Teus  de Graaf 

Met Djurre de Boer 
Hogeveen  



 

Wisseling van de wacht 
 

De aansturing van het onderhoud van de velden gaat na vele en vele jaren veranderen.  

Het onderhoud van de velden van 

onze vereniging wordt al vele jaren 

door vrijwilligers uitgevoerd; daar zijn 

we heel blij mee. 

We krijgen elke jaar een vast bedrag 

van Stichting Beheer Gemeentelijke 

Buitensportaccomodaties (SBGB) om 

het onderhoud van de velden te doen. 

Doordat we veel in eigen beheer 

doen, is dit voordeliger voor ons en 

kunnen we de velden echt op een 

goed niveau houden. 

André Vrolijk heeft een kleine 20 jaar 

gefungeerd als link naar SBGB en 

stuurde ook het onderhoud en 

renovatie van de velden aan. Een 

taak die heel veel achter de 

schermen gebeurt, maar erg 

belangrijk is om de velden in goede 

conditie te houden. 

André is inmiddels gestopt met deze 

rol en wij zijn heel blij dat Jasper 

Zwarst deze rol op zich heeft 

genomen. Jasper heeft vanuit zijn 

werk veel ervaring met het 

onderhouden van grasvelden en we 

hebben er veel vertrouwen in dat met 

het invullen van zijn rol bij het SBGB, 

het maken van de 

onderhoudsplannen en het 

begeleiden van het onderhoud, de 

velden de goede aandacht krijgen.  

Jasper, veel succes! 

André hebben we inmiddels met een 

grote bos bloemen, een leuke 

dinerbon en een mooi bord voor het 

Polderfloraveldje bedankt voor al het 

werk dat hij in al die jaren voor onze 

vereniging heeft verricht. André, 

nogmaals bedankt!      

 

Wel/niet nieuwbouw 

kleedkamers? 
 

In deze door Corona beheerste periode vraagt menigeen zich wellicht af of er nog uitbreiding komt van de 

kleedkamers. 

We moeten ons allen houden aan 

strenge richtlijnen om voetbal op ons 

complex in deze door Corona 

gedomineerde periode mogelijk te 

houden. 

Naast alle maatregelen en afspraken 

die we rondom het kantinegebruik 

moeten hanteren, zijn er natuurlijk 

ook rondom het gebruik van de 

kleedkamers allerlei beperkingen. 

Zo min mogelijk twee (jeugd)teams in 

een kleedkamer, seniorenteams 

mogen maar met een aantal spelers 

tegelijk in de kleedkamers zodat de 

1,5 m gehanteerd kan worden, 

douchen is inmiddels aan banden 

gelegd e.d. 

Gelukkig kunnen we nog steeds 

gebruik maken van de twee 

kleedkamers van de sporthal, maar 

de hele situatie verhoogt de druk op 

de kleedkamers natuurlijk wel. 

Hoe staat het dan met de plannen 

voor de nieuwe kleedkamers, want 

die zijn in de huidige periode extra 

wenselijk? Natuurlijk hopen we en 

gaan we er ook vanuit dat de huidige 

situatie binnen afzienbare tijd voorbij 

is, maar het blijft wenselijk om extra 

kleedkamers toe te gaan voegen. We 

blijven ongeveer dezelfde aantal 

jeugdteams houden en de opkomst 

het meiden-/damesvoetbal is bij onze 

vereniging goed merkbaar.  

In deze periode zijn we in gesprek 

met de gemeente vanwege de 

overdracht van de velden die de 

gemeente en ook wij graag willen 

afronden. Onze wens voor uitbreiding 

van de kleedkamers is ook onderdeel 

van de gesprekken. 

Onze insteek is om extra kleedkamers 

toe te voegen aan de kop van de 

huidige kleedkamers, dus waar nu de 

fietsenrekken staan. De gemeente wil 

meewerken aan dit idee en wij willen 

dit in de afspraken die we met de 

gemeente gaan maken ook 

vastleggen. 

We hopen dat de gesprekken rond de 

jaarwisseling afgerond zijn en dat we 

alle afspraken met de gemeente rond 

die periode goed op papier hebben 

inclusief onze uitbreidingsplannen. 

Hierdoor kunnen we serieus 

doorpakken met de plannen voor 

uitbreiding van de kleedkamers.

Door André Köster 
Hogeveen  

Ook door André Köster 
Hogeveen  



Stamp



 

 

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

Vicevoorzitter    Vacant     

Scheidsrechterszaken  Vacant    

PR en sponsoring   Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  

Secretaris     Ingrid Bakker    06-11327667    secretaris@vvwoubrugge.nl  

Penningmeester    Ralph de Graaf     06-10209219    penningmeester@vvwoubrugge.nl  

Onderhoud terrein en  Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  

gebouwen           

Bar en kantine    Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Jeugdzaken    Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  

Technische Zaken   

  

Seniorencommissie  

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

Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen   06-11588326    cvanschagen@ziggo.nl  

     

Coördinatie commissie     Peter van der Neut   06-14648435    petervdneut14@ziggo.nl  

Algemeen lid    Matthijs Vermeulen   06-14940957    vermeulm@hotmail.com  

Team bezetting    Alan van Aerde    06-38911150    alanvanaerde@gmail.com  

Algemeen lid     Paul van Velzen    06-52788875    paulvelzen@hotmail.com  

Algemeen lid    Chris Verhoef    06-49254981    verhoefchris@gmail.com  

 

Commissie Jeugd   

  

 

 

 

Voorzitter     Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  

Secretariaat  Tara van Raavens 06-17703304    jeugdvvw@hotmail.com  

Ledenadministratie   Jacqueline Verkerk 06-14308550    jacqueline.verschuur@zonnet.nl  

Kleedkamer-, veldindeling,  

materiaal en kleding  

  

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

Commissie Zaal   

  

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

Commissie Bar         

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

bardienst          

Bestuurslid    

  

Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Commissie PR en sponsoring  

Bestuurslid en website   Andre Köster  06-53599975     andrekoster@vvwoubrugge.nl 

Commissiesecretaris Trienke Köster  06-55500904    

Commisielid    Erna van der Meer 

                                               Jasper Swarts    

                                               Gerben Schouten 

06-52068124   sponsor@vvwoubrugge.nl  

 

    

Commissie Onderhoud        

Bestuurslid    André Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  

Bestuur SBGB en       André Vrolijk    

coördinator onderhoud velden  

Maaien velden    Cees de Blanken                              

Klaarmaken velden   Cor van Dorp  

  

Commissie Financiën        

06-20482220    vrolijk@dds.nl  

Bestuurslid en                   Ralph de Graaf  

penningmeester    

 06-10209219  Ralph_de-graaf@hotmail.com 

Ledenadministratie    Marlene van den Berg  06-26154975    info@vvwoubrugge.nl  

Financiële administratie         Petra Keunen    

  

Commissie Scheidsrechters    

06-10507190    facturen@vvwoubrugge.nl  

Coördinator    Jan Kranenburg    06-12171213    jan.kranenburg@hotmail.com  

Secretaris     Frank Dreef    06-20395356    f.dreef@ziggo.nl  

Algemeen lid                Tico Verwoerdt      

Algemeen lid                Arjan Dijkshoorn   

                                                                          

Vertrouwenspersonen    

06-13769056  

 

    

      Hans Grandia    06-25306635    hans.grandia@gmail.com  

      José Wilderink    

Contactpersonen  

06-20825899    jose.1953@live.nl  

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

Oud papier    Klaas Grandia    06-20675781    klaasgrandia@gmail.com  

Oud papier    Bas van Rooijen    06-28530439    bassievanrooyen@hotmail.com  

Klaverjasvereniging   Jan Vos     0172-518624     

Visvereniging    Henk Windhorst    0172-518389   hcwindhorst@casema.nl  

Sporthal Oudendijk   Ruud Gorter    0172-519288   

 

 Voetbalvereniging Woubrugge 





 

 

Nieuwe shirts voor 

heel de jeugd!  
 

Zaterdag 22 augustus was het eindelijk zover. De 

presentatie van de nieuwe wedstrijdshirts voor alle 

jeugdelftallen van v.v.Woubrugge. Een moment om zeker 

even bij stil te staan. Samen met spelers uit alle elftallen, 

de sponsors en supporters werden de outfits met trots 

getoond. 

En het resultaat mag er zijn. Zowel het bekende groen witte shirt, als de zwart 

witte reserve shirts zijn speciaal ontworpen door de ontwerpafdeling van 

Deventrade/Hummel. Zelfs de kwaliteit van de shirts is uitgebreid op de proef 

gesteld door Chris Verhoef, aanvoerder van het eerste elftal. Speciale 

wasvrouwen werden ingehuurd om te controleren of de shirts schoon uit de 

wasmachine kwamen. Dé textiel specialist van Woubrugge, Jeroen 

Blokhuizen, werd ingeschakeld om het fraaie ontwerp en een kwalitatief 

hoogwaardig shirt samen te brengen in een resultaat waar iedereen trots op 

mag zijn. 

 

En toen werd het pas echt spannend. Het nieuwe shirt moest nog worden 

goedgekeurd door de twee sponsors VDE Plant en Nolina. Toen er uit beide 

kassen witte rook kwam, kon het productieproces beginnen. 

Woubrugge is trots op deze twee geweldige sponsors. Zowel VDE Plant als 

Nolina zijn trouwe sponsors van de club. Dat beide nu onze jeugdafdeling dit 

zetje in de rug hebben gegeven zegt veel over de betrokkenheid van beide 

bedrijven.  

 
 

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  
Nolina en VDE Plant 
 
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 
 



 

JO8-1 wint in 

doelpuntrijk duel 
 

Heidi Oever 
Op zaterdag 12 september j.l. speelde de JO8-1 tegen Meerburg.  

 
De wedstrijd begon goed. De openingstreffer van Thijs viel in de eerste minuten van de wedstrijd, maar al 

snel kwam Meerburg met een tegengoal.  

 

Daarna ging het doelpunten regenen voor Woubrugge. Dit kwam door het goede samenspel. De jongens 

wisten elkaar makkelijk te vinden en door goed passen vielen er mooie doelpunten. De doelpunten werden 

gemaakt door Thijs, Alex en Mark.  

 

Met de rust stond Woubrugge voor. Na de rust begon Meerburg met twee goals, maar wij hebben Alex en 

die begon te vlammen en scoorde een aantal mooie doelpunten.  

 

Helaas viel er een doelpunt in eigen goal van Woubrugge en werd de wedstrijd nog spannend. Maar 

Woubrugge wist de voorsprong vast te houden en won uiteindelijk met 8-7. Ook de keepers Floris en 

Michiel waren tijdens de wedstrijd van grote waarde.  

 

Deze keer viel Mats in bij de JO-9.  Eden, Bram, Floris, Valentijn, Michael, Thijs, Mark het was een top 

wedstrijd. 

 

Eerste wedstrijden 

JO13-1 zitten er op, 

de kop is eraf!  
 

De JO13-1 van Woubrugge kan na enkele oefenwedstrijden, drie bekerwedstrijden en 

een eerste competitiewedstrijd terugkijken op een geslaagde seizoenstart.  
 
Het is voor de spelers nog wel even wennen want 

dit jaar spelen ze voor het eerst op het “grote 

mensenveld” en als er dan ook nog eens op een 

echt grasveld wordt gespeeld dan wordt er ook 

meer conditie en doorzettingsvermogen 

gevraagd.  

Daarnaast hoort op het grote veld ook het spelen 

met de buitenspelregel, iets wat de jongens 

inmiddels al aardig onder de knie hebben. Nou 

ja; eigenlijk meer het worden afgevlagd als 

gevolg van buitenspel, in plaats van het 

buitenspel zetten van je tegenstander.. Nu is dat 

iets dat men bij de senioren ook nog niet altijd 

lijkt te begrijpen dus in dat opzicht zal dat de 

komende periode vast wel goed komen.  

 

De spelers 

De JO13-1 bestaat voor het overgrote deel uit 

spelers die vorig seizoen in de JO11-1 speelden 

en vanwege de coronaperikelen een reële kans 

Door Heidi Oever 
Lange Köster 



 

op een kampioenschap in de 1e klasse aan zich 

voorbij zagen gaan. Hieronder de spelers; 

Jop (de keepert), Dani, Donald, Viktor, Floris, 

Jens, Leon, Florian, Jasper, Lenn, Thomas, Tim, 

Stijn, Tristan en Timo. Voor de rekenkundige 

onder ons: hoeveel spelers hebt u geteld? 

Antwoord onderaan het verslag (en niet 

nogmaals tellen..).  

 

De staf  

Joan Meijer en Martin de Rooij behoren tot de 

vaste kern voor de trainingen en begeleiding op 

de wedstrijddagen. Zij vervullen hun rol met 

verve. Want al vanaf maandag 10 augustus 

wordt er tweemaal per week getraind (er werd 

begonnen in de week dat het om 18.00uur nog 

32 graden was), en werd er elke zaterdag een 

wedstrijd gespeeld en als die er niet was dan 

werd er alsnog getraind. Lekker fanatiek en 

uiteraard toch ruimte voor een grap en een grol.  

 

Nieuwe tenues  

Vanaf zaterdag 22 augustus spelen de mannen 

in de prachtige nieuwe tenues met de logo’s van 

VDE plant op de borst en Nolina op de 

achterkant. Vraag is echter alleen: welke versie is 

eigenlijk mooier? Het bekende groen/ wit/ zwarte 

thuistenue of toch het fraaie zwart/ witte (met 

prachtig accentuerend embleem) uittenue?  

Na de feestelijke lancering van de nieuwe tenues 

werd een oefenwedstrijd tegen Altior gespeeld 

welke met maar liefst 8-0 werd gewonnen.  

 

De beker  

De bekerwedstrijden verliepen wat stroef. Tegen 

Meerburg werd er maar liefst met 11-0 verloren 

en een week later werd er thuis tegen ASC uit 

Oegstgeest een 2-0 voorsprong uit handen 

gegeven: 2-2. Een week later moesten de 

mannen uit bij UVS na een 0-1 voorsprong en 

een 1-1 ruststand toch met 7-2 buigen. In de 

poule van vier sloten we af met een derde plaats.  

 

De competitie  

Op zaterdag 19 september werd de 1e 

competitiewedstrijd gespeeld, uitkomend in de 2e 

klasse. Uit bij Alphense Boys mochten de 

mannen spelen op het hoofdveld en zich 

omkleden in de kleedkamer die zich daar onder 

de tribune bevindt. Mooi om de mannen, 

vanonder de tribune vandaan, het hoofdveld op 

te zien komen. Onder een strakblauwe lucht 

konden de trouwe supporters genieten van een 

prima partijtje voetbal. Helaas was het talenteam 

van de Alphense Boys een maatje te groot en 

werd er met 3-0 verloren. 

 

Wat zal het seizoen brengen?  

De spelers en hun aanwezige talenten kennende, 

aangevuld met de prima en enthousiaste 

begeleiding van Joan en Martin, zullen zich dit 

seizoen steeds verder gaan ontwikkelen, wat zich 

zal gaan uiten in mooie en waarschijnlijk ook 

spannende wedstrijden. Want daar gaat het 

tenslotte om. Lekker fanatiek bezig zijn op de 

trainingen en als toetje op de zaterdagen een 

voetbalwedstrijd tegen je leeftijdsgenoten op 

hetzelfde niveau! De poule-indeling is overigens 

een echte streekpoule met alle clubs uit Alphen, 

aangevuld met o.a. Zevenhoven en uiteraard de 

gemeentegenoten DOSR. Mocht u op 

zaterdagochtend de krant uit hebben (letterlijk 

gezien dan) kom dan gerust naar het complex 

want de thuiswedstrijden worden veelal om 

11.00uur gespeeld. U bent van harte welkom!  

 

Antwoord aantal spelers: 15.  

 
 

 

Donald van Oosten.  

Klein van stuk  

maar groot in daden op het  

voetvalveld,  

in actie tegen SJZ uit Zoeterwoude 

(oefenwedstijd 7 september).

 

 

 

 



JO13-2: Na regen 

komt zonneschijn!  
Alhoewel de buienradar zwaar weer voorspelde kon JO13-2 met een strak blauwe lucht 

aan de warming up beginnen. 

Met 2 invallers op volle sterkte voor een mooie match met AVV Alphen. 

Na de aftrap legde Alphen al direct druk op het doel van Twan. De verdediging had het er maar druk mee. 

Dat de school kampweek voor sommmige erg leuk maar ook vermoeiend was, was de eerste helft wel te 

merken. De energie bleef nog even weg en met 0-4 moest het team de kleedkamer in gaan. Een oppepper 

van trainer Milko was nodig om iedereen weer scherp te maken, en dat was de 2e helft goed te merken. 

Ondanks de donkere wolken in de verte ging de zon steeds meer schijnen, en ook bij JO13-2 ! De felheid 

was weer terug, ballen werden al snel op de helft van de tegenstander opgepakt en richting het doel van 

Alphen gestuurd. Mooie kansen van Jasper, Jacco en Rico kwamen er net niet in. En toen trof Thomas het 

doel en was het team los. Met 1-6 achter een hele uitdaging maar ze streden er goed voor. Dat werd 

uiteindelijk nogmaals beloond met een doelpunt van Kris.  

 

Het team kon met een goed gevoel het hoofdveld af lopen, en werd door het publiek gecomplimenteerd 

voor hun inzet, toppers ! 

  

 

 



 

JO10-1 verdient meer dan 

het krijgt tegen Docos 
 

Zaterdag 5 september stond de wedstrijd tegen Docos JO10-2 op het programma. Na 

een goede voorbereiding tijdens de trainingen door Barry en Richard, waren we met z’n 

allen klaar voor een goede start van het seizoen tegen Docos. 

 
Geen gemakkelijke opgave vandaag, we willen de punten in Woubrugge houden dus volle bak er tegenaan. 

In de nieuwe tenues, gesponsord door VDE Plant en Nolina, beginnen we vol goede moed aan de wedstrijd. 

Kort na de aftrap scoort Yiguan meteen zeer fraai met een mooi afstand schot: 1-0. Daarna weten de 

mannen van Woubrugge goed druk te zetten op de tegenstander en staat het met rust 4-1 in het voordeel 

van Woubrugge.  

 

In de rust wordt de tactiek nogmaals besproken met leider Jan Willem, verdedigen blijft belangrijk en de 

spelers moeten zich opmaken voor een lastige tweede helft.  

 

Na de limonade krijgt Woubrugge te maken met een zeer sterk Docos, de tegen doelpunten vliegen ons om 

de oren en het wordt 5-5. Net voor de wissel van Twan, die zeer sterk verdedigen kan, kan ook de 5-6 niet 

worden voorkomen.  

 

Winston gaf een mooie lange voorzet op Daan T, wie de stand weer op 6-6 kon brengen. Gijs en Daan V 

konden de tegenstander nog even van de wijs brengen door mooie acties, en de bal belande op de paal en 

op de lat. 

 

Onze keeper Joannes was ook in vorm vandaag, schitterde reddingen hielpen ons om in de wedstrijd te 

blijven, helaas kon ook Joannes niet voorkomen dat we op een achterstand kwamen.  

In de zeer spannende slotfase van de wedstrijd weten we de voorsprong niet vast te houden en moeten we 

genoegen nemen met een 7-9 eindstand. Woubrugge verdiende de drie punten, maar helaas ging Docos 

hiermee aan de haal.  
 

 

 

 

 

Door Steef de Lange 
Köster Hogeveen  



Grote clubactie weer 

van start  
Zaterdag 19 september 2020 gaat de Grote Clubactie van start! Woubrugge doet ook mee en natuurlijk willen 

we zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas 

gaat! Bovendien maken kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en 

kun jij als verkoper ook te gekke prijzen winnen. 
De Grote Clubactie 2020 start op 

zaterdag 19 september. Vanaf 

die datum mag je beginnen met 

loten verkopen. Je mag de loten 

verkopen aan wie je wilt, te 

beginnen bij je familie, vrienden 

en buren. Let erop dat je 

verantwoord loten verkoopt 

tijdens de coronacrisis en dat de 

lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! 

Verantwoord loten verkopen 

langs de deur doe je zo: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand 

aan de deur. 

• Gebruik je het verkoopboekje? 

Vraag kopers dan zoveel mogelijk 

online loten te kopen. Lukt dit 

niet? Vraag dan of de koper zijn 

eigen pen wil gebruiken. 

• Verkoop je papieren loten? 

Gebruik een bakje/spaarpot 

waar de koper contant geld in 

kan doen. 

Verplichte ledentaken 

ingevoerd! 
Zoals al in de Score eind vorig seizoen is aangekondigd, wordt met ingang van dit seizoen van alle leden 

verwacht dat zij meehelpen in het organiseren van het voetbal en het verenigingsleven van VVW. 

Meehelpen doe je bijv. door achter de bar of in de keuken te staan, helpen met het organiseren van 

jeugdactiviteiten, met ophalen van oud papier, als scheidsrechter en in de velddienst. Deze taken worden 

verplicht en zijn bedoeld ter ondersteuning van de vrijwilligers. Bij de jongere jeugdleden wordt verwacht dat 

ouders de ledentaak uitvoeren. Doe je al vrijwilligerswerk, dan zul je niet extra belast worden.  

Om een en ander te kunnen organiseren is een indeling gemaakt wie per leeftijdsgroep waaraan bijdraagt.  

• Spelers uit JO19 / JO17-1 / JO17-2 / JO15-1 / JO15-2 leveren een bijdrage door wedstrijden te fluiten. 

• Ouders van spelers uit JO13-1 / JO13-2 / MO13-1 / JO11-1 / JO11-2 / MO11-1 leveren een bijdrage door 

ongeveer twee keer per seizoen velddienst te draaien 

• Ouders van spelers uit JO10-1 / JO10-2 / MO10-1 / JO9-1 / JO8-1 / JO8-2 / JO7-1 leveren een bijdrage door 

ongeveer twee keer per seizoen een bar/keukendienst in de ochtend te draaien. 

• Senioren worden gevraagd te helpen met ophalen van oud papier, een wedstrijd te fluiten of in de middag 

bar/keukendienst te doen.  

Lukt het niet op zaterdagen je bijdrage te leveren, bijv. omdat je werkt? Dan bespreken we graag een 

alternatief met je. Er is genoeg te doen binnen de vereniging, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd (zoals bijv. kamp, Fifa avond, oliebollentoernooi etc.). 

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

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





 

De kantine en omgaan 

met corona 
 
Onze kantine moest door de Corona-virus dicht, geen activiteiten meer op ons sportcomplex, alles om het verschrikkelijk 

stiekeme virus onder controle te krijgen. Maar wat doe je met de voorraad er was net een extra drank bestelling binnen 

i.v.m. op de zaterdag geplande F-side feest. De voorraad voor de keuken kon gelukkig het meeste in de vriezer en de 

snoepwaren hadden een ruime houdbaarheidsdatum. Voor de voorraad dranken contact gehad met Heineken, de 

meeste frisdranken tot een bepaalde datum konden retour en zo ook de vaten bier. Alleen bleven er 69 kratten bier over. 

Heineken nam deze helaas niet retour. We konden nog een extra korting bedingen en werd besloten de kratten bier uit 

te verkopen aan de leden en deze werden dan ook in een recordtempo verkocht.  

Uiteindelijk is een flink compliment op zijn plaats aan iedereen die bereid was om 1 of meerdere kratten over te nemen 

van onze voorraad, bedankt!  

 

Welke gevolgen heeft deze enorme crisis voor V.V. Woubrugge? Want het stilleggen van alle het voetbal heeft de gehele 

vereniging platgelegd. Geen voetbal betekent geen kantine-omzet, wel vaste lasten. Feitelijke problemen zoals ieder 

bedrijf nu kent, zoals personeelskosten, huur, het afgelasten van F-side feestavonden, zorgen om de liquiditeit.  

 

Voor de opening van het nieuwe seizoen heeft de barcommissie, samen de draad weer opgepakt om alles weer in orde 

te brengen en alle maatregelen genomen om de kantine corona proof te maken. 

Door de Corona maatregelen is de ruimte in de kantine beperkt, daarom is er besloten wanneer het weer slechter wordt 

een tent te plaatsen op het terras. 

 

In verband met het Corona-virus zijn de volgende regels van belang: 
 

Clubhuis/kantine 

• Tijdens de openingstijden geldt in de kantine een maximumaantal van 36 bezoekers en 50 bezoekers voor het 

terras/tent zonder reservering, maar met gezondheidscheck.  

• Bij binnenkomst in de hal moeten bezoekers hun handen ontsmetten. Er staan hiervoor 2 zuilen met 

ontsmettingsmiddel 

• Voor de gezondheidscheck maken we gebruik van de RIVM-checklist en vullen wij het registratieformulier in dat 

beschikbaar is bij de ingang van de kantine, dit in verband met eventueel noodzakelijk bron- en 

contactonderzoek. Contactgegevens worden na veertien dagen vernietigd. 

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vrij op de accommodatie bewegen en behoeven niet geregistreerd te 

worden. 

• We streven naar zoveel mogelijk doorstroming van de bezoekers van het clubgebouw.  

Om deze reden geldt zover mogelijk éénrichtingsverkeer. Voor toiletbezoek vanuit terras/tent dient de route 

buitenom te worden genomen.  

• Als er meer dan 36 personen binnen zijn en meer dan 50 personen terras/tent is het dus vol en dient men te 

wachten. In dat geval kunnen we besluiten om de kantine te sluiten. 

• In de kantine wordt niet met stoelen geschoven, iedereen neemt een zitplaats, er wordt niet gestaan en na het 

kopen van een consumptie wordt de bar direct vrij gemaakt voor andere gasten. 

• Ook op het terras/tent zijn zitplaatsen gecreëerd, ook die zitplaatsen worden niet verplaatst. 

• Geen groepvorming op het terras/tent en niet staan, blijven zitten op afstand. 

• Alle betalingen aan de bar geschieden via pin. 

• Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het barpersoneel en/of bestuursleden/functionarissen op 

te volgen. 
 

Wij realiseren ons dat het er allemaal niet gezelliger op wordt, maar wensen ons in het maatschappelijk belang te houden aan de door de overheid 

voorgeschreven maatregelen. 

Daarnaast gaan wij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om het virus niet verder te verspreiden en er daarmee aan bij te dragen dat we met 

elkaar kunnen blijven sporten. Iets wat we de afgelopen zes maanden met elkaar enorm hebben gemist. 

Door Jan Hogeveen  



 

Woordzoeker!  

Door Beren Jan Bregman  
De woordzoeker, het hoogtepunt van elke editie. Ditmaal een onderwerp waar de redactie het allemaal voor 

doet: De pizza welke wordt genuttigd tijdens het in mekander flansen van het best gelezen blad van 

Woubrugge. Streep de smaken af en wie weet ontstaat er een mooie riedel van bijeengeraapte letters waar 

je niets mee kunt. Succes! 
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