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De praktijk moet echter 

uitwijzen of we er goed aan 
doen. Denk daarbij ook aan de 

natuurgrasvelden. Die hebben 
zomers immers 10 tot 12 weken 

rust nodig zodat ze herstellen of 

kunnen worden vervangen. Het 
vraagt om een goede 

afstemming tussen onze 
vrijwilligers van het onderhoud 

en de voetbalcommissies die zich 

bezighouden met toernooien, 
vriendschappelijke wedstrijden 

en zo voort. Veld 2 van vv 
Woubrugge is deze zomer, 

bijvoorbeeld, geheel 

gerenoveerd. Er is drainage 
aangelegd en de toplaag is 

aangepast. Tussen de nieuwe 
bestrating staan nu mooie en 

veilige dug-outs. Omdat het 
nieuw ingezaaide gras diep moet 

wortelen konden we veld 2 tot 

en met begin september niet 
gebruiken. Inmiddels ligt het er 

schitterend bij en kan het weer 
een jaar of tien mee. Ook is 

deze zomer een kunstgrasmat 

aangelegd op het ukken veld. 
Voor het "infill' materiaal, tussen 

de plasticgrassprieten, is 
gekozen voor kurk. Een mooie 

kans om hier ervaring mee op te 
doen. Er staan lijnen op het 

nieuwe kunstveld zodat de JO7 

en MO7 (Ukken) er wedstrijdjes 
kunnen spelen. Tevens kan er 

door pupillenteams op getraind 
worden. En natuurlijk mag er 

(zodra het vrij is en het 

voetbalterrein niet gesloten is)  

 

 

 

 

 

 

 

 
ook een balletje op worden 

getrapt. Hierdoor kunnen we 
kunstgrasveld 3 enig zins 

ontlasten. Op de website staan 

afspraken over het gebruik van 
het nieuwe kunstgrasveld. 

Voor de komende jaren hebben 

we zeker nog meer plannen en 

gaan we aan de slag met het 
verbeteren van de verlichting, 

renoveren van bestaande 
kleedkamers en uitwerken van 

bouwplannen voor nieuwe 

kleedkamers. Er is een 
bouwteam gevormd nadat 

diverse personen zich hebben 
aangemeld en aangegeven een 

bijdrage te gaan leveren. Het 

bouwteam heeft op vaste tijden 
overleg. Neem gerust contact op 

met André Köster wanneer je er 
meer over wilt weten en voel je 

vrij om aansluiting te zoeken bij 
het bouwteam. Als dit niet lukt 

kun je ook een mail sturen naar: 

vvwoubrugge@info.nl. Er wordt 
dan contact met je opgenomen 

om e.e.a. toe te lichten en/of te 
bespreken wat jij kunt 

betekenen. Op dit moment kan 

het bouwteam zeker nog 
versterkt worden met vrouwen. 

Ik vraag hier bewust aandacht 
voor omdat bijvoorbeeld 

kleedruimten meer doordacht 
zouden kunnen worden ingericht 

zodat ze beter tegemoet komen 

aan gebruik door vrouwen, 
meisjes en ook personen met 
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Voorzet van de Voorzitter 

Later dan in voorgaande jaren is het seizoen weer van start. 
Vooruit kijkend is er in januari ook tijd voor een korte 
winterstop. Dat zorgt ervoor dat we langer doorgaan en begin 
juni nog aan het voetballen zijn. Voor mij is dit een logische 
aanpassing die meer tegemoet komt aan de wens om meer 
rekening te houden met vakantiespreiding in de zomerperiode 
en langer door te voetballen in het voorjaar.  

 

 

 



 

"eigen" geloofsovertuigingen. Nu 
zie je dat er door de meisjes 

vaak niet gedoucht wordt na een 
voetbalwedstrijd. Een 

afgeschermde inloop in 

kleedkamers en douchecabines 
zouden daar misschien 

verandering in kunnen brengen. 
Ook gelegenheid om je haren te 

drogen. Er zijn misschien nog 
wel meer dingen waar je aan 

kunt denken. Alle beetjes hulp 

zijn welkom. Een mooi 
sportcomplex en trots zijn op het 

cluppie geeft uiteindelijk 
iedereen plezier.  

Hopelijk gaan de ontwikkelingen 
van de maatschappelijke agenda 

(MAG 2.0) de plannenmakerij 
niet in de weg zitten. Het 

gemeentebestuur en de 

gemeente ambtenaren in Kaag 
en Braasem hebben aangegeven 

het eigendom van de grond van 
het sportterrein te willen 

overdragen aan de vereniging en 
vanaf 1 januari 2019 alleen nog 

subsidie te verstrekken indien de 
verenigingen bijdragen aan het 

realiseren van de doelen in de 

MAG 2.0. Die MAG 2.0 vindt je 
op de website van de gemeente 

Kaag en Braassem. In het geval 
van vv Woubrugge betekent dit 

bijvoorbeeld dat vervanging (op 
termijn) van het huidige 

kunstgrasveld (veld 3) niet meer 

gegarandeerd is. Terwijl de 
kunstgrasvelden door de 

gemeente zijn aangelegd en 
gefinancierd waarbij is 

afgesproken dat zij ook 

verantwoordelijk zijn voor het in 
stand houden daarvan. Als dit 

veranderd brengt dit een grote 
onzekerheid met zich mee. Er is 

immer in het verleden geen geld 
voor gereserveerd. Mocht dit 

gebeuren dan zullen de 

contributies zeker gaan stijgen. 
Ook de financiering voor de 

nodige investeringen in het 
meerjarenplan komt in gevaar. 

In de lopende gesprekken heeft 
de gemeente echter aangegeven 

dat het huidige budget ook na 1 

januari 2019 beschikbaar is om 
iedereen in Kaag en Braassem 

de gelegenheid te bieden te 
kunnen blijven sporten tegen de 

contributies die we gewend zijn. 
Voor een goed voorstel over het 

in stand houden van de 

kunstgrasvelden heeft de 
gemeente om bedenktijd 

gevraagd en komt daar later in 
de herfst op terug. In een 

volgende SCORE zal ik nader 

ingaan op de maatschappelijke 
bijdrage van de vereniging en 

het nieuwe MAG beleid van de 
gemeente.  

Met vriendelijke sportgroet, 
Hans Boer 
 

 
Score in een nieuw jasje! 
Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen, maar de het leukste clubblad van vv Woubrugge ziet er 
wat anders uit! Redactieleden Chris Verhoef, Brain Vesseur, Mick Evers en Jelle Kliffen vonden 
dat het na jaren met dezelfde voorkant tijd was voor iets nieuws. 
 
We proberen de Score iets meer het 

aanzicht van een tijdschrift mee te 
geven. Dat uit zich met name in de 

voorkant, waar met mooie koppen 
en flitsende foto’s een 

aantrekkelijke voorkant gecreëerd 

moet worden. Ook proberen we zelf 
met mooie verhalen en interviews 

te komen.  

 
Maar, dit kunnen we natuurlijk niet 

alleen! Dus als je zelf mooie ideeën 
hebt voor een verhaal, interview of 

iets anders, schroom niet en stuur 
je idee in een mailtje naar 

scorevvw@hotmail.com. Uiteraard 

zijn de redactieleden ook vaak op 
de voetbal te vinden, dus daar zijn 

ze ook klaar om je zee van briljante  

 
ideeën te beluisteren. 

 
Ook tips, verbeteringen of enkele 

andere vorm van feedback wordt 
zeer gewaardeerd. Dus ben je het 

totaal oneens met de 

veranderingen, of zou je het alsnog 
helemaal anders doen: laat het ons 

weten! 
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Prestaties van de Nolinaboys 
Nieuw seizoen betekent: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo ook voor de mannen van het eerste 
van vv Woubrugge. Het nieuwe seizoen werd afgetrapt met het inmiddels traditionele toernooi 
om de Kaag en Braassem-cup. Daarna volgden drie bekerwedstrijden. Hoe verliep de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen?  

 
Allereerst een kleine update van de 

selectie. Allereerst was daar de 
terugkeer van keeper Sven Tourné, 

die de ploeg na een uitstapje bij 

Voorschoten hopelijk weer kan 
voorzien van de spectaculaire 

reddingen en katachtige reflexen 
die hij al eerder showde voor de 

Groen-Witten.  

 
Daartegenover staat het vertrek van 

spits Dennis Boer, die zijn geluk een 
stapje hogerop bij Nieuwkoop 

beproeft. Die vacante spitspositie 

werd binnenskamers opgevuld door 
Leon Hoogenboom, die net als Aron 

van Klaveren vanuit de jeugd is 
doorgestroomd naar de selectie. 

Verder is de ploeg van trainer Koos 
Disseldorp nagenoeg intact 

gebleven.  

 
Kaag en Braassem-cup 

En met dat licht gewijzigde elftal 
ging Woubrugge van start in de 

Kaag en Braassem-cup. Het door de 

een geliefde, door de ander minder  
 

 
gewaardeerde toernooi tussen alle 

clubs uit onze mooie gemeente. De 
eerste wedstrijd van het seizoen 

leverde gelijk een mooie driepunter 

op. Op het eigen kunstgras werd 
zondag derdeklasser Kickers met 3-

1 verslagen. Doelpuntenmakers aan 
Woubrugse zijde waren Robin 

Burgman en Shijie Hu (2 keer).  

 
Een goed begin, maar het restant 

van de K&B-weg beloofde een 
zware te worden. En die 

verontrustende vermoedens 

kwamen uit. Zowel de wedstrijd 
tegen DOSR (3-0) als die tegen 

ROAC (6-2) gingen verloren. Beide 
tweedeklassers bleken logischerwijs 

een maatje te groot. Hu en 
Hoogenboom wisten het net te 

vinden tegen de ploeg uit Oud Ade.  

 
Beker 

Daardoor kon het vizier volledig op 
het bekertoernooi, al wordt dat 

binnen Woubrugge-gelederen ook 

gezien als veroordeelde 
oefenwedstrijden. Gelukkig tegen  

 
ploegen die op papier meer 

gelijkwaardig moeten zijn, al was 
dat tegen derdeklasser Kagia nog 

niet het geval (3-0). 

 
Tegen oude bekende Oosterheem 

werd eindelijk weer een 
overwinning gevoerd. Door 

doelpunten van Hu en Chris Verhoef 

kon de ploeg een tegendoelpunt 
lijden: 2-1. De laatste wedstrijd 

tegen WVC werd gelijkgespeeld (3-
3). Ondanks een achterstand van 2-

0 bij rust en met 10 man vocht de 

Groen-Witte equipe zich na de thee 
knap terug. Doelpuntenmakers: 

Mark van der Kolk, Bob van de 
Geijn en Hu.  

 
Met deze resultaten in het 

achterhoofd wordt de competitie 

gestart. De eerste wedstrijd is uit 
tegen Moerkapelle, gevolgd door 

een thuiswedstrijd tegen NSV. Daar 
kunnen de mannen van de 

Nolinaboys natuurlijk alle steun bij 

gebruiken.

 
Kind van de club: Jelle Kliffen in 
de Score-commissie 
Na een lange transferflirt tussen de Woubrugse Score-commissie en de selectiespeler, was het 
deze zomer zover. De langverwachte deal werd beklonken met een frisse groene, en Jelle 
Kliffen werd officieel lid van de Score-commissie. Hoe is deze telg van de Kliffen-stamboom hier 
beland. 
 
Via de jeugdopleiding van de 

dorpsclub was de inmiddels 20-

jarige bij de selectie beland. Op dit 
moment pendelend tussen het 

tweede en het derde, als een 
spelmakende linkshalf, was hij toch 

te verleiden voor een extra 

uitdaging. Na het vertrek van twee 

routiniers binnen de redactie, was 
er plek vrij gekomen voor een frisse 

wind.  

Benaderd door voormalig junior-
redacteurs Brian en Mick, was 

Kliffen snel overtuigd. Eind 
augustus was de eerste vergadering 

van het seizoen zover, en heeft de 

jongeling met een gezongen liedje 

zijn ontgroening voltooid en zich 
officieel bij de commissie gevoegd.  

Wij wensen Jelle Kliffen veel succes 

voor het komende seizoen, en 
verwachten dat hij de namen Daan 

Petri en Bob van de Geijn snel kan 
doen vergeten!





 

Het 12e Henny van den 
Bergtoernooi 
Vanwege renovatie en het dus niet beschikbaar zijn van veld 2 was het aantal deelnemende 
verenigingen beperkt tot het maximale aantal van 13. Deze teams waren: Alphense Boys, 
Alphia, ARC 1, ARC 2, Bodegraven, Kickers, MMO, RCL, TAVV, WDS, Woubrugge 1, Woubrugge 
2 en Zoetermeer. 

In de laatste weken vielen 

Bodegraven, TAVV, WDS en 

Zoetermeer af. Er werd gespeeld 
met één poule van 9 teams. Elk 

team speelde acht wedstrijden van 
15 minuten met vijf minuten 

wisseltijd en een half uur 

‘middagpauze’. De eindstand was: 
1.RCL, 2.VVW 1, 3.Alphia, 4.ARC 2, 

5/6.MMO/Alphense Boys, 7.ARC 1, 
8.Kickers’69, 9.VVW 2. De topscorer 

was Dennis van Luling, de oudste 

speler Frank Treuren en als beste 
keeper werd de sluitpost van Alphia 

uitgeroepen. De heer Bert Moleman 
had voor de 12e keer alle bekers en 

trofeeën beschikbaar gesteld. 
Hoofdsponsor was weer 

schildersbedrijf Piet Kroone. Het 

toernooi werd verder mede mogelijk 

gemaakt door: Bahlmann Sport, 
Cees Reus bloemendaalparket 

Woubrugge, D.I.G.O./Boer 
landbouwmechanisatie, Feest Café 

De Jager, Hoekstra Autoservice, 

Kwalitaria De Batehof, Loek van 
Vliet Keurslager, Nolina Kwekerijen, 

Ton v/d Neut Betonboringen, VDE 
plant en SEO & SEA online 

marketing bureau Alphen a/d Rijn. 

De heer Jan Kranenburg had ook nu 
weer scheidsrechters bereid 

gevonden om belangeloos de fluit 
te hanteren. Helaas kon Jeroen van 

Vliet niet aanwezig zijn, maar 
Renske nam zijn taak met verve 

over. Het toernooi startte om 10 

uur, de prijsuitreiking was om 14.30 

uur. De dag eindigde met een 
verloting, mogelijk gemaakt door de 

Woubrugse middenstand. De F-side 
(Robin Koetsier en Danny van 

Iterson) zorgden met gezellige 

muziek dat het nog lang gezellig 
bleef. Ondanks het feit dat er 

slechts 9 teams aanwezig waren, 
werd het toch een zeer geslaagde 

dag, mede door het goede weer. 

 

KNVB introduceert college van 
aanklagers 
Dit seizoen wordt er voor het eerst met een aanklager gewerkt in het amateurvoetbal. Wat 
houden de veranderingen in de tuchtrechtspraak precies in, waarom zijn ze doorgevoerd en wat 
voor voordelen heeft dat ten opzichte van het oude systeem?

Tot nu toe was er per district een 

tuchtcommissie en commissie van 
beroep. Vanaf het seizoen 2017/’18 

wordt er in het amateurvoetbal naast 

een tuchtcommissie en de commissie 
van beroep een college van 

aanklagers ingevoerd. Het streven is 
met de intrede van de aanklager de 

tuchtrechtspraak onafhankelijker en 
transparanter te maken. Tevens 

speelt de aanklager een belangrijke 
rol bij het bewaken van de 

uniformiteit en de kwaliteit, onder 

meer door gebruik te maken van 
beroep en herziening. 

De arbeidsorganisatie van de KNVB is 

geconcentreerd in de steunpunten 
Zeist, Eindhoven en Zwolle. Vanaf het 

seizoen 2017/’18 is er daardoor geen 

tuchtcommissie en commissie van 
beroep meer per district (West II), 

maar een college van aanklagers, 

tuchtcommissie en commissie van 
beroep per steunpunt. 

Tuchtcommissie 
In het verleden kreeg een speler die 

een rode kaart had gekregen en op 
het wedstrijdformulier was beland 

een sanctie van de tuchtcommissie. 
Wanneer je het niet eens was met het 

schikkingsvoorstel dan kon je 

daartegen verweer voeren. De zaak 
kwam dan nogmaals op het bureau 

van de tuchtcommissie te liggen. De 
indruk kon zo gewekt worden dat je 

niet met een onafhankelijk instituut te 
maken had. Het was niet een kwestie 

van broekzak-vestzak, maar die schijn 
kon wel ontstaan. In de nieuwe 

situatie buigt eerst de aanklager zich 

over de zaak. Die aanklager heeft 
bovendien wat meer bevoegdheden 

gekregen dan voorheen. Zo kan hij de 

zaak seponeren wanneer er 
overduidelijk een fout is gemaakt of 

de zaak direct aan de tuchtcommissie 

voorleggen wanneer er sprake is van 
buitensporig geweld. In de meeste 

gevallen zal hij echter een 
schikkingsvoorstel sturen naar de 

betreffende speler. Gaat die akkoord, 
dan is daarmee de kous af. 

Meer info? 
www.KNVB.nl/assist/tuchtzakenamate

urvoetbal 

 
bekijk het filmpje om te zien hoe het 

in de praktijk werkt: 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurv
oetbal/uitgelicht/37756/aanklager-

het-amateurvoetbal-flinke-stap-
vooruit





 

Consul: wat is het en hoe kun je 
het worden?  
Andre Vrolijk stopt met het uitvoeren van de veldkeuringen vooraf aan de wedstrijden. Jan van 
der Salm, Mark Willem van der Horst, Hans Boer en Bas van Rooijen nemen dit seizoen de 
keuringswerkzaamheden over.

 
Vooraf aan alle wedstrijden (ook 

doordeweekse wedstrijden) dienen 
de velden te worden gekeurd. 

Daarvoor stelt de vereniging een 
zogenaamde consul aan.  In het 

recente verleden heeft Henk Brunt 

deze functie vervult. Recent is Henk 
gestopt en heeft André Vrolijk zijn 

taak tijdelijk over genomen. Nu 
André te kennen heeft gegeven 

hiermee te stoppen wordt het 

keuren overgenomen door het 
bovengenoemde viertal. Er wordt 

gewerkt in een schema. Op de 
website kun je onder het kopje 

vrijwilligers zien wie er in een 

desbetreffende week aan de beurt 
is om te keuren. Tevens is het 

schema beschikbaar in de 
commissiekamer en de 

velddienstruimte.  
Het keuren gebeurt op de 

wedstrijddag zelf. Het heeft weinig 

zin om de dag voor de speeldag 
reeds te keuren omdat er in de 

nacht nog veel kan wijzigen. Bij 
twijfel wordt niet alles gelijk 

afgelast en vindt er later op de 

ochtend een herkeuring plaats. 
Zodoende heeft het 

middagprogramma nog de kans om 
toch door te gaan terwijl het er ‘s 

ochtends niet goed uit zag. De start 
van de keuring is om 07.00 uur.  

Een herkeuring vindt plaats tussen 

10.00 en 11.00 uur. 
 Na keuring wordt de conclusie 

doorgegeven aan de 
Jeugdcommissie en 

Seniorencommissie. Daarnaast ook 

aan diegene die velddienst heeft en 
later op de dag ook aan de 

gastheer/gastvrouw in de bestuur- 
en commissiekamer.  Zij nemen 

vervolgens contact op met de 

tegenstanders om hen te 
informeren. Aad van de Linde en 

Miranda Kromhout zetten de 
afgelasting op de website.  Hierdoor 

is de KNVB en zijn de andere 
verenigingen geïnformeerd. Bij de 

jeugd  van JO 11 en lager wordt 

ook de tegenstander de 
gelegenheid geboden invloed 

uitoefenen op het afkeuren, 
bijvoorbeeld  in het geval van vorst 

of extreme kou.  

De belangrijkste keuringscriteria zijn 
veiligheid en bespeelbaarheid. Denk 

hierbij aan gladheid, te zacht veld,  
vorst in de grond en ook aan harde 

wind. Ook het kunstgrasveld wordt 
gekeurd. Ingeval van sneeuw of 

hevige regen kunnen ook de 

wedstrijden op dit veld worden 
afgelast. In verband met afspraken 

met de KNVB kan het voorkomen 
dat wedstrijden van Heren 1 en 

Vrouwen 1 worden verplaatst van 

natuurgras naar het kunstgrasveld. 
Geplande wedstrijden van andere 

teams op het kunstgrasveld kunnen 
daardoor worden afgelast.  

Om de veiligheid verder zo goed 

mogelijk te bewaken heeft een 
scheidsrechter, vooraf aan iedere 

wedstrijd, altijd het laatste woord. 
Natuurlijk zal hij of zij  in een 

dergelijk situatie contact opnemen 
met de consul. Vervolgens wordt er 

afgestemd wat er gedaan moet 

worden om alle bijbehorende 
formaliteiten af te handelen. 

Meer info, of wil jij ook consul 
worden? Neem contact op met de 

scheidsrechterscommissie! 
 

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) 
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) 
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), Mevrouw 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), 
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Even voorstellen: José Wilderink, 
vertrouwenspersoon 

Ik ben José Wilderink. Sinds augustus 2015 ben ik als vrijwilliger werkzaam bij de VVW als 
gastvrouw, coördinator gastheren en lid van de onderhoudsploeg. Ik voel mij steeds meer 
betrokken bij de ‘club’, omdat je steeds meer mensen leert kennen en ik inzicht krijgt wat er 
speelt. De voetbalvereniging is een belangrijk ontmoetingspunt binnen Woubrugge. Daarnaast 
verbindt sport mensen en is het ook belangrijk voor iedereen om sportief bezig te zijn. 
 

Ik kom niet uit Woubrugge, maar 
ben geboren en getogen in Zutphen 

en via Nijmegen, Leiden en 

Hoogmade uiteindelijk in 
Woubrugge beland. Door diverse 

omstandigheden ben Ik helaas 
werkzoekende geworden. Ik miste 

mijn sociale contacten. Daarop ben 

ik bij VVW langs gegaan of ik iets 
voor de club kon betekenen. 

Ik ben verpleegkundige, maar ik 
heb mij het grootste deel van mijn 

werkzame leven  bezig gehouden 

met het opleiden van mensen 
binnen de gezondheidszorg. Dit 

betrof opleidingen van niveau twee 
tot en met niveau vijf. De leeftijden 

van de medewerkers varieerden van 
17- jarigen tot 45- jarigen. Ik heb 

dit werk altijd met veel plezier 

gedaan omdat ik erg geniet 
wanneer ik zie dat mensen zich 

ontwikkelen.  
Waarom heb ik mij aangemeld als 

vertrouwenspersoon? Ik hoorde dat 

Hans Grandia de positie van 
vertrouwenspersoon over ging 

nemen van de vertrekkende 
dominee. Toen gingen bij mij bellen 

rinkelen. Niet omdat Hans dit werk 

gaat doen, maar omdat ik het 
belangrijk vind dat de steeds 

grotere groep meiden die voetballen 
bij VVW recht hebben op een 

vrouwelijke vertrouwenspersoon. 

Ik heb inmiddels al veel mensen 
leren kennen en het is natuurlijk 

zaak dat jullie mij ook weten te 
vinden. Ik ben geregeld op de club 

aanwezig en schroom dan niet om 

mij aan te spreken. Natuurlijk kun 
je mij ook bellen (spreek je een 

bericht in?) of een mail sturen. Het 
telefoonnummer en mijn email 

adres vind je op de website van vv 
Woubrugge. 

 

José Wilderink 
 

 
 

 

 

Tel: 0172-518692 (op dit 
nummer ben ik het beste 

bereikbaar) / 06-20825899 
Email: jose.1963@live.nl 

 

 
En ook even voorstellen: Klaas 
Grandia, vertrouwenspersoon 
Ik ben Hans Grandia en sinds 2 jaar weer woonachtig in Woubrugge, na enkele jaren het dorp 
te hebben verlaten  voor Ter Aar. Mijn vrouw (Evelien) en ik hebben samen twee zoons:  
Klaas-Jan (3 en 7 maanden) en Joep (10 maanden).  
 

In het dagelijks leven ben ik voor 
logistiek dienstverlener Nedcargo 

(wellicht bekend van het Alpherium 
langs de N11) verantwoordelijk voor 

de afdelingen Supply Chain 

Engineering (Project Team) en de 
Customer Service-afdelingen op 

onze vestigingen in Waddinxveen, 
Zoetermeer en Haaften. Binnen de 

dorpskerk van Woubrugge ben ik 
sinds 5 jaar actief in het pastoraat 

en de kerkenraad. Net als Jasper, 

die recent predikant in Dordrecht is 
geworden, ben ik vanuit deze rol al 

een soort van vertrouwenspersoon 
voor mensen.   

Toen ik 6 was, mocht ik van mijn 
ouders op voetbal en heb ik, net als 

velen voor én na mij, bij Jan 

Burggraaff basistechniek 
meegekregen in een F-team. In de 





 

B1, ben ik afgehaakt om op 
zaterdag te kunnen bijverdienen. In 

de tussentijd heb ik nog 2 jaar 
samen met Hans Beck de D1 

getraind en geleid en heb ik ook 

mijn (jeugd) scheidsrechterdiploma 
behaald (en menig wedstrijd 

gefloten). Ik bewaar goede 
herinneringen aan de 10 jaar 

waarin ik actief lid ben geweest 
voor de vereniging.  

Het is een periode geweest waarin 

plezier centraal stond en ik me van 
ongewenst gedrag (zoals pesten, 

seksuele intimidatie, discriminatie, 
vechten, schoppen, slaan, etc.) 

weinig tot niets kan herinneren. Dit 

gun ik iedereen, maar besef me dat 
waar geleefd (en ook gesport) 

wordt, er helaas ook zaken kunnen 
gebeuren die de aardigheid van het 

spel en samen een team of 
vereniging zijn, bederven. 

Daarom ben ik blij om samen met 

José Wilderink de rol op te nemen 
van vertrouwenspersoon waarin we 

samen vragen, klachten en 
meldingen kunnen aannemen over 

ongewenst gedrag binnen de 
vereniging.  

Je kunt mij een e-mail sturen als je 

zelf te maken hebt met ongewenst 
gedrag of wanneer je tijdens of na 

het sporten ontdekt dat iemand 
anders er onder lijdt. Uiteraard ben 

ik ook telefonisch bereikbaar.  

Adres: Praam 22, Woubrugge 

E-mailadres: 

hans.grandia@gmail.com   
Telefoonnummer: 0625306635 

 
Van de Scheidsrechterscommissie 

De zomervakantie is inmiddels voorbij en de voetbalschoenen zijn uit het vet gehaald. De 
trainingen zijn weer gestart en ook de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Ook de 
scheidsrechterscommissie heeft de draad weer opgepakt en heeft mede door de gewijzigde 
spelvormen die de KNVB heeft aangepast voor de jeugd onder 13 jaar de handen weer uit de 
mouwen gestoken. 

Tevens heeft er ook een wijziging 
plaatsgevonden betreffende het 

digitale wedstrijdformulier. De 

spelerspassen kan je controleren op 
een mobiele telefoon en behoeven 

niet meer fysiek aanwezig te zijn. 
Ook het ingevulde 

wedstrijdformulier wordt via de 

mobiele telefoon naar de KNVB 
verzonden. 
 
Ineke van Rooijen heeft de taak 

overgenomen van Astrid Bek voor 
het aanstellen van de 

scheidsrechters voor de categorie 

onder 13 jaar en onder 15 jaar. 
Hierbij willen we Astrid bedanken 

voor haar inzet in het afgelopen 
seizoen en Ineke succes wensen me 

haar nieuwe functie. 
  

Hoewel er in principe voor elke 

categorie voldoende scheidsrechters 
beschikbaar zouden moeten zijn, 

haken er inmiddels door diverse 
omstandigheden ook weer 

scheidsrechters af. Hetgeen een 

groot probleem is om elke wedstrijd 
van een scheidsrechter te kunnen 

voorzien. Ineke heeft voor 23 
september wel 18 telefoontjes 

gepleegd om 4 wedstrijden van een 
scheidsrechter te voorzien. Er gaat 

hierdoor heel veel tijd in zitten en 

als er geen verbetering in komt 
zullen de leiders of de spelers bij de 

senioren zelf hun wedstrijd moeten 
gaan fluiten. We rekenen erop dat 

dit niet nodig zal zijn en indien je 
gevraagd wordt om een wedstrijd te 

fluiten je dan niet meteen nee zegt. 

 
Tevens is de 

Scheidsrechterscommissie ook dit 
seizoen zeker weer van plan een 

scheidsrechterscursus te 

organiseren. 
 

Verder rekenen we weer op ieders 
medewerking om er een fijn en 

sportief voetbalseizoen van te 
maken zonder noemenswaardige 

incidenten. 
 

 
 
 





 

De scheidsrechters 
Ook dit jaar zet de scheidsrechterscommissie elke editie van de Score een arbiter in het 
zonnetje. Deze keer is het de beurt aan Teus de Graaf. 
 
Waarom ben je begonnen met 

fluiten? 

Toen ik in de jeugd voetbalde deed 
ik altijd mee met de 

jeugdspelregelwedstrijden en werd 
daardoor benaderd om 

scheidsrechter te worden. Ik heb 
een B-cursus scheidsrechter 

gevolgd toen ik 15 jaar was. Deze 

cursus nam 5 avonden in beslag en 
een paar jaar later heb ik de A-

cursus gevolgd en ben ik 
bondsscheidsrechter geworden. Na 

paar seizoenen ben ik zelf weer 

gaan voetballen en ik heb 
regelmatig als clubscheidsrechter de 

fluit gehanteerd. Ik ben nu bijna 40 
jaar actief als scheidsrechter. 
  

Wie is je favoriete 
scheidsrechter en waarom? 

In Nederland is dat Björn Kuipers, 
want hij heeft overwicht op de  

 

 
spelers. In het verleden was de 

Italiaan Pierluigi Collina mijn 

favoriet. Hij had echt gezag en de 
spelers toonden ontzag en respect 

voor hem. 
  

Bij welke beslissing heb je zelf 
even gejuicht? 

Ik juich nooit bij een beslissing, 

want je moet voor beide teams 
objectief en neutraal blijven. 
  

Welke spelregel zou je willen 
veranderen? 

De buitenspelregel in de huidige 
vorm. Het is soms heel moeilijk om 

te beoordelen welke speler de bal 

gaat ontvangen, zodat het moeilijk 
te beoordelen is wanneer je moet 

affluiten. Tevens heb je vaak ook 
geen goede ondersteuning van de 

grensrechter. Zodoende maak je 
best weleens een foutieve  

 

beslissing. 
  

Wat is het leukste team om te 

fluiten? 
Ik heb zelf geen voorkeur, als het 

onderling commentaar en de kritiek 

tegen de scheidsrechter maar 
binnen de perken blijft. 
  

Wat is voor jou de ultieme 

wedstrijd voor een 

scheidsrechter? 
Ik heb geen ultieme wedstrijd om 

de fluiten. Elke wedstrijd blijft een 
uitdaging om deze tot een goed 

einde te brengen. 
  

Wat is de gouden tip voor een 

lang en gelukkig 

scheidsrechters leven? 
Vooral plezier erin blijven houden. 

Dat heb ik gelukkig nog steeds, 
anders had ik het niet al bijna 40 

jaar volgehouden

 
Van toeschouwer tot wisselspeler 
Zaterdag 16 september gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat een toeschouwer zich 
moest opmaken bij een wedstrijd van Woubrugge 1. In de tweede helft van de bekerwedstrijd 
tegen WVC zat Jelle Kliffen verrassend op de bank, die zelfs nog vijf minuten mocht meespelen. 
De redactie van de Score vroeg hem om verslag te doen van deze dag. 
 

Het was een bewolkte 
zaterdagmiddag. Nadat mijn 

wedstrijd bij het 3e team was 
afgelast, werd ik gevraagd om mee 

te doen bij het 2e team. Toen ook 
die wedstrijd was afgelast, besloot 

ik met mijn vader Sjaak Kliffen te 

kijken bij de bekerclash tussen WVC 
en Woubrugge. Terwijl ik rustig aan 

het genieten was van de wedstrijd, 
werd mij opeens gevraagd om op 

de bank plaats te komen zitten. 

Door een blessure van Martijn van  

 

Luling tijdens de warming-up had 
het 1e team maar twee 

wisselspelers op de bank. Ik stond 
vol verbazing te kijken; hier had ik 

niet op gerekend. Ik had geen 
voetbalspullen bij me en tot 

overmaat van ramp was ik ook nog 

eens op de fiets. Gelukkig had 
Marvin Kamping een extra paar 

scheenbeschermers en 
voetbalschoenen voor mij, 

waardoor ik toch op de bank plaats 

kon nemen. Hoewel ik helemaal niet  

 

had verwacht dat ik überhaupt zou 
spelen, moest ik van trainer Koos 

gaan warmlopen. Toen kwam het 
besef dat ik gewoon ging spelen 

met de grote spelers van 
Woubrugge 1. In de 85e minuut 

was dan het moment; ik mocht 

invallen. Bij een 3-3 stand kwam ik 
erin voor Mark van der Kolk. Helaas 

kon ik er niet meer voor zorgen dat 
we de wedstrijd zouden winnen. Al 

met al was het een dag die ik nooit 

meer zal vergeten. 

 



 

Tweekamp vissers op het 
Braassemermeer 
De jaarlijkse Tweekamp van de sportvissers van het Loze Vissertje uit Roelofarendsveen en de 
vissers van De Blauwe Zeelt uit Woubrugge heeft zaterdag morgen 2 september jl. plaats 
gevonden op het zon overgoten mooie water van het Braassemermeer. 
 

De opkomst viel enigszins tegen, 
mede door de vakantie van 

verschillende leden van de beide 

visverenigingen, ook waren er een 
paar afzeggingen door ongemak of 

ziekte. Dit jaar waren de vissers uit 
Woubrugge ruim de baas over de  

 

mannen uit de Veen en werd de 
wisselbeker na enkele jaren 

opnieuw aan De Blauwe Zeelt 

uitgereikt.  
Met een gemiddelde van 4900 gram 

per deelnemer tegen een 
gemiddelde van 3864 gram per  

 

deelnemer mochten de Zeelten de 
overwinning vieren. Na een gezellig 

samenzijn bij Café de Haven in de 

Veen trokken de vissers huiswaarts 
met de afspraak het komende jaar 

de strijd tegen elkaar opnieuw aan 
te gaan. 

 
19-jarige Van Klaveren wil 
basisplek afdwingen in het eerste 
Het eerste van vv Woubrugge is een stuk jonger dan andere jaren. Nadat vorig seizoen Jelle 
Visser, Marvin Kamping, Thomas Osthoff, Mark van der Kolk én Koen van der Weiden 
overkwamen vanuit de A1, bleek dat dit seizoen weer nodig. Leon Hoogenboom, Ruben 
Buntsma en Aron van Klaveren zijn aangesloten bij het eerste elftal. Laatstgenoemde spraken 
we over zijn eerste weken in 1. 

Van Klaveren ziet zichzelf als een 

centrale verdediger. “Daar sta ik 
eigenlijk al heel lang, van jongs af 

aan.” Ook speelde de boomlange 

voetballer in de jeugd regelmatig op 
het middenveld en in de spits. Zijn 

boodschap aan hoofdtrainer Koos 
Disseldorp is dan ook duidelijk: “Het 

maakt me niet per se uit waar ik 

speel, als ik maar speel.” 
 

Wennen aan 1 
De overgang tussen de A1 en het 

eerste was wel even wennen voor 
Van Klaveren. “Bij de A1 waren we 

soms een beetje aan het klooien op 

de training. Bij 1 wist ik aan het 
begin niet eens waar ik moest gaan 

staan bij een partijtje. Maar 
naarmate je meer traint komt dat 

inzicht snel.” 

In de A1 was het niveau minder, 
maar de 19-jarige Van Klaveren kan 

wel terugkijken op een leuk jaar. In 
het elftal van Barry Buntsma was hij 

de aanvoerder: “Ik vind dat je  dan 

altijd 100% moet geven. Ik had 

veel verantwoordelijkheden, dat is 

nu heel anders.” 
 

Band met Bob 

Van Klaveren staat vaak naast Bob 
van de Geijn in het hart van de 

defensie. Nu luistert hij heel goed 
naar de leider van de verdediging, 

maar dat was in het verleden 

anders: “Vroeger zat ik Bob altijd op 
te naaien. Op voetbalkamp over zijn 

vriendin beginnen, of dat-ie bij de 
C1000 werkte. Nu coacht-ie me als 

dat nodig is.” 
Het doel van Van Klaveren is 

duidelijk: “Zoveel mogelijk spelen.” 

Maar dat zou nog wel eens lastig 
kunnen worden met de 

concurrentie. Martijn van Luling is 
nu geblesseerd, maar ook hij staat 

regelmatig centraal achterin. “Ik 

kan geen uitspraken doen of ik mijn 
basisplek hou als Martijn weer fit 

is”, blijft Van Klaveren zakelijk. 
 

Naar het buitenland? 

“Ik zit eraan te denken om in het 
buitenland te gaan studeren. Dus 

het zou best kunnen dat ik een jaar 

of 2 jaar het voetbal aan de zijkant 
schuif. Maar als ik hier blijf dan blijf 

ik sowieso voetballen.” 



 

 

’t Balletje 
In deze nieuwe rubriek wordt op diverse locaties in den lande de kwaliteit van de balletjes 
gehakt getest. Want wat is een voetbalkantine zonder balletje mayo? Precies, bijzonder weinig. 
Voor deze allereerste aflevering 

heeft het testteam een bezoek 

gebracht aan het altijd bruisende 
Rotjeknor. U weet wel, die stad aan 

de Rotte waar de huidige 
landskampioen speelt. 

En op de eerste echte testdag aan 

het begin des seizoens 2017-2018 
toog het toen nog onbekende 

testteam enthousiast naar het 
warme zuiden. Hartstikke leuke 

locatie natuurlijk, maar het bleek 
wel een takke-eind rijden. En dat 

dat via meerdere routes kan, heeft 

het testteam ook aan den lijve 
mogen ondervinden: Hoogmade-

A13-Maastunnel(afgesloten), of 
Hoogmade-A4-Beneluxtunnel, of 

Bodegraven-A20-

V.Brienenoordbrug. Het schijnt zelfs 
dat er eerst naar Amsterdam 

gereden kan worden om daar op de 
pont via IJmuiden-Noordzee-Nieuwe 

Waterweg te stappen. Maar goed, 

ondanks de logistieke uitdagingen 
werd de eindbestemming toch 

bereikt. 
 

Het testteam bestaat overigens niet 
uit heel veel personen (2 om 

precies te zijn), maar is er wel één 

met gedegen, culinair hoogstaand, 
verantwoorde kwaliteiten. Daarbij 

zijn zij onderdeel van het gezelligste 

team van onze vereniging, altijd 

een point-de-plus (pluspunt). Ik 

durf dus wel te stellen, dat dit een 
topteam is! 

Ondergetekende behoeft natuurlijk 
geen verder toelichting, maar trots 

ben ik zeker op mijn medetester. 

Daarom beste lezer vraag ik u: mag 
ik een daverend applaus voor onze 

keurtester, de opperbal, fijnproever, 
en eigenaar van Rrrrrrrijschool 

Nieuwenbal: Joost! Applaus, 
applaus, dank u, dank u… 

 

Zo genoeg introductie, het is tijd 
voor de subjectieve waarheid! 

 
Datum: zaterdag 2 september 

2017 

Voetbalclub: sv BZC/Zuiderpark 
(een fusieclub ontstaan uit 

Bloemhof Zuiderster Combinatie ’95 
en SC Zuiderpark) 

Terrein: Sportpark De Vaan, 

Zuiderpark, Rotterdam 
Sfeer: nette, beetje ouderwetse 

kantine, die nog voetbalsfeer 
uitademt. Zet er een kansloze 

Nederlandse zanger in, laat de tap 
lopen, en ’t komt goed. Had leuk 

geweest, als die sfeer er ook in de 

wedstrijd was geweest. 
Weer buiten: zonnetje, graadje of 

21, net niet koud dus 

 

En dan is het tijd voor ’t Balletje. 

Presentatie: Op een kartonnetje, 
met een servetje erbij, ziet er prima 

uit. 
Het broodje: een vers puntje, 

balletje er uitnodigend tussenin, 

met een voldoende grote klodder 
prima mayo 

Baltechnisch: 
- Grootte: middel groot 

- Structuur: best stevig balletje 
hoorrrr 

- Geur: goed 

- Temperatuur: nogbal lauw 
Smaak: helaas smakeloos, veel te 

veel paneermeel op de bal, aan de 
droge kant. 

Eindcijfer: 5 

U zult het begrijpen, een bijzonder 
teleurstellende eerste bal! Met 

goede moed waren we deze kantine 
in gelopen, om onze eerste sappige 

bal wel te laten smaken. En op het 

eerste gezicht zag het er goed uit. 
Maar we kwamen dus duidelijk van 

een koude kermis thuis. Laten we 
hopen dat het in het verdere 

seizoen een stuk beter gaat 
worden. Wat een domper! 

Joost zegt: Geen bal an! 

 
De ballen! 

Piet Mourinho
 

 





 

Notulen ALV 13 juni 2017 
Hierbij de complete notulen van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2017. 
 

1. Opening 

Hans Boer opent de 

vergadering. Jan Kranenburg, 

Jur Geus en Cor Brunt jr. 

hebben zich afgemeld. 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 21 november 

2016  

De notulen worden vastgesteld. 

4. Notulen extra ALV 18 april 

2017  

De notulen worden vastgesteld. 

5. Vrijwilligersbeleidsplan  

Jeanette Dijkshoorn verzoekt om in 

het beleidsplan toe te voegen dat 
alle vrijwilligers geregistreerd 

worden bij de vereniging met 

minimaal naam, e-mailadres, 
telefoonnummer en functie. 

Hans van der Neut geeft aan dat de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

ook mogelijkheden biedt vrijwilligers 

te toetsen op meer onderdelen dan 
seksuele intimidatie. Voor een 

aantal vrijwilligersfuncties is 
inderdaad bepaald dat er getoetst 

wordt op meerdere risicogebieden. 
Het vrijwilligersbeleidsplan wordt 

vastgesteld.  

6.  Bestuursverkiezing 
Termijn van Aad van der Linde 

vervalt, Aad stelt zichzelf voor nog 
een jaar herkiesbaar als bestuurslid 

namens de Jeugdcommissie. Dit 

jaar wordt benut om een nieuwe 
voorzitter van de jeugdcommissie te 

zoeken die tevens zitting zal nemen 
in het bestuur. ALV stemt hiermee 

in. 

Edward treedt af. Er wordt nog 
gezocht naar een nieuwe 

penningmeester. 
Ook Jeanette Dijkshoorn stopt met 

de financiële en ledenadministratie 
en wordt opgevolgd door Petra 

Keunen (financiële administratie) en 

Marlène van den Berg 
(ledenadministratie).  

7. Nieuwbouw en opknappen 
kleedkamers/kunstgras/renova

tie veld 2 

Aanleg kunstgras op het Nolina veld 

Er is gekozen om het kunstgrasveld 

te voorzien van kurkinfill in verband 
met de mogelijke risico’s die er aan 

sporten op velden met rubberinfill 

verbonden zijn. De kosten hiervan 
vallen bijna €2000,- euro duurder 

uit. Op het kunstgras wordt 
belijning aangebracht voor de 

spelvormen 4x4 (JO7 en jonger). 

De competitie voor de spelvorm 4x4 
wordt niet door KNVB 

georganiseerd, VVW neemt hiervoor 
deel aan een regionaal 

georganiseerde competitie. 
Werkzaamheden voor de aanleg 

van het kunstgrasveld zijn gestart. 

Bestaande doelen zijn verplaatsbaar 
en kunnen ook op dit veld worden 

gebruikt. 
 

Renovatie veld 2 

Dug outs die geplaatst worden zijn 
hetzelfde als die op veld 3. De 

geplande fundering hiervoor is niet 
nodig gebleken; de dug outs 

worden op het tegelpad geplaatst.  
De aanleg van fundering en 

bekabeling voor verlichting op veld 

2 is on hold gezet. In tegenstelling 
tot eerdere gedachten is er nu geen 

direct voordeel van het aanleggen 
van fundering en bekabeling. 

Daarnaast zijn we met 

omwonenden in gesprek over 
overlast van de verlichting, er wordt 

een lichtbelastingsplan gemaakt om 
de overlast in beeld te krijgen. 

Daarbij wordt gekeken naar de 

overlast indien verlichting geplaats 
wordt op veld 2 en indien 

verlichting geplaats wordt op veld 
1. Tenslotte speelt mee dat de 

KNVB het speelseizoen aan het 
herinrichten is, er wordt vanaf 

volgend seizoen later gestart en 

langer doorgespeeld. Er moet 
berekend worden of er genoeg 

avondwedstrijden gespeeld gaan 
worden om de investering te 

kunnen verantwoorden. 

In november wordt door het 
bestuur een compleet plan voor 

verlichting voorgelegd aan de leden. 
Het ziet ernaar uit dat het een 

goede investering is om bij aanleg 
verlichting te kiezen voor LED 

verlichting in verband met te 

verkrijgen subsidies en lager 
stroomverbruik. De bestaande 

elektra aansluiting hoeft in dat 

geval niet te worden verzwaard. 
Kleedkamers 

In de nieuw te bouwen ruimte 
worden twee kleedkamers 

gerealiseerd, daarnaast komen er 

de  velddienstruimte (met een 
zichtlijn naar buiten), een 

meisjeskleedkamer, twee toiletten 
en een mindervaliden toilet. Door 

het mindervalidentoilet te 
verplaatsen van oud- naar 

nieuwbouw, komt er meer ruimte in 

de materialenruimte, die in de 
bestaande bouw ter plaatse van de 

huidige velddienstruimte 
gerealiseerd wordt. Tevens wordt 

geprobeerd om (binnen het budget) 

toch een overkapping te realiseren 
tussen de oude en nieuwe 

kleedkamers.  
Er is een bouwcommissie opgestart. 

Leden uit de bouwcommissie 
hebben al toegezegd hun bijdrage 

te doen in het meedenken bij de 

uitwerking van de plannen en bij 
bijv. timmerwerk, aanschaf sanitair 

etc. Siem Kesting heeft toegezegd 
het schilderwerk voor de 

kleedkamers op zich te willen 

nemen.  
De kosten voor het groot 

onderhoud van de bestaande 
kleedkamers is geraamd op circa 

€25.000,- Dit moet nog in detail 

berekend worden. Er wordt 
gestuurd op inkoop tegen zo laag 

mogelijke kosten.  
Totale kosten van nieuwbouw en 

opknappen bestaande kleedkamers 
zijn gebudgetteerd op € 240.000,-. 

Er wordt verwacht ook subsidiegeld 

binnen te kunnen halen. 
Financiële gevolgen en haalbaarheid 

van de investeringen 
Edward van Dijk licht de 

liquiditeitsbegroting toe. Hieruit 

blijkt dat de geplande uitgaven voor 
nieuwbouw en renovatie van het 

sportcomplex haalbaar zijn in relatie 
tot het kunnen blijven voldoen aan 

de financiële verplichtingen.  





 

Ook de begroting (winst en verlies) 
rekening laat zien dat de 

financieringslasten toenemen, maar 
op basis van de huidige inzichten 

kunnen we ook op de langere 

termijn de liquiditeit op orde 
houden. 

Hans van der Neut vraagt of de 
haalbaarheid van de financiering 

van de hypotheek al duidelijk is. 
André Köster geeft aan dat de 

Stichting Waarborgfonds Sport nog 

geen beslissing genomen heeft over 
de 50% borgstelling. In de 

zomermaanden wordt een besluit 
van de stichting verwacht. Als de 

stichting instemt, dan zal de bank 

waarschijnlijk de hypotheek 
verstrekken.  

Doel is om met bouwen te starten 
in februari en de werkzaamheden af 

te ronden in augustus 2018.  
Besluitvorming: 

De bouw kan pas starten als er een 

hypotheek is, wel moeten er op dit 
moment al uitgaven gedaan worden 

om een vergunning aan te vragen 
en de bouwplannen te verfijnen met 

het bouwteam, de architect en een 

installateur/kostendeskundige 
(totaal €15.000). Op basis hiervan 

kan dan op de ledenvergadering in 
november het voorstel met 

investeringen voor zowel 

nieuwbouw als renovatie bestaande 
van de kleedkamers voorgelegd 

worden. De leden stemmen in met 
deze vervolgstap. 

Hans van der Neut vraagt wanneer 
er met de firma Bruijnes gesproken 

wordt. André Köster antwoordt dat 

dit pas kan als de plannen verder 
gedetailleerd zijn. Harry van der 

Weiden vraagt of er meer 
aannemers benaderd kunnen 

worden om de prijs te drukken. 

André Köster benadrukt dat dan de 
plannen nog meer in detail moeten 

worden uitgewerkt en de 
samenwerking met het bouwteam 

en een aannemer in flexibiliteit 
beperkt. Waardoor we niet beter af 

zullen zijn. 

Uitreiking speldjes voor Lid van 
verdienste:  

Jeanette Dijkshoorn en Miranda v/d 
Linde zijn voorgedragen als lid van 

verdienste. De leden stemmen 

hiermee in en Hans Boer reikt de 
speldjes en bloemen uit. 

8. Voorlopig resultaat 2016-
2017 en concept begroting 

2017-2018 
Het resultaat van seizoen 2016-

2017 is positief. De begrotingen van 

de commissies zijn voor het 
komende seizoen opgesteld op 

basis van eigen inschattingen van 
de commissies. Begroot voor 

komend seizoen is een positief 
resultaat van € 18.000,- 

 

Er wordt opgemerkt dat er minder 
sponsorinkomsten zijn. Dit komt 

o.a. doordat er ook naturasponsors 
zijn, dit houdt in dat materialen 

(ballen, dugouts etc.) betaald 

worden door een sponsor deze 
inkomsten zijn nu niet zichtbaar in 

de sponsorinkomsten, hier wordt 
komend seizoen aandacht aan 

besteed. Daarnaast zijn er zeven 
nieuwe shirtsponsors sinds dit 

seizoen en het eerste jaar levert dat 

geen geld op voor de vereniging, 
omdat er dan door de sponsor 

geïnvesteerd wordt in shirts. 
Komende jaren ontvangt de 

vereniging van deze sponsors wel 

de sponsorbijdragen.  
 

Hans van der Neut vraagt of het 
een idee is ook een sponsorbeleid 

(zoals het vrijwilligersbeleid) op te 

stellen? Gerben Schouten neemt dit 
in overweging en geeft aan dat er 

afgelopen seizoen op basis van het 
gevoerde beleid, ondersteund met 

een folder veel nieuwe 
kledingsponsors binnengehaald zijn. 

 

 
9. Nieuws uit bestuur en 

commissies 
Financiële commissie:  

Invoering automatische incasso is 

uitgesteld. 
 

Jeugd- en zaalcommissie: 
JO11-4 en JO15-3 zijn kampioen 

geworden. Toernooien zijn goed 
gelopen. Helaas zijn er enkele 

Woubrugge teams die zich 

afgemeld hebben voor 
uittoernooien, dit is niet wenselijk 

en hier wordt extra aandacht aan 
gegeven komend seizoen.  

Wedstrijdplanning van de beker en 

competitie wijzigen komend seizoen 
waardoor het seizoen later eindigt 

dan we gewend zijn. Hier moet in 
de toernooiplanning rekening mee 

gehouden worden. Het mobiel 
digitaal wedstrijdformulier wordt 

ingevoerd komend seizoen, dit 
werkt via een app op de telefoon en 

tablet. Vanuit de 

scheidsrechtercommissie wordt 
gevraagd hoe dit gaat voor 

scheidsrechters die geen telefoon 
hebben. Jacqueline Verschuur geeft 

aan dat iedere scheidsrechter een 
eigen account moet hebben en 

daarmee ook kan inloggen op een 

telefoon of tablet van een ander. In 
Sportlink moet het e-mailadres van 

de scheidsrechter geregistreerd 
staan om de app te laten werken.  

Het aantal jeugdleden is iets 

teruggelopen, dat is gebruikelijk 
aan het einde van het seizoen. 

Volgend jaar zijn er 22 teams, 
waaronder drie meisjesteams en 

nog twee JO7 teams (4x4). 
De zaal loopt komend seizoen terug 

in het aantal leden, er zijn twee 

teams minder.  
 

Scheidsrechtercommissie 
Er is twee keer een spelregelavond 

georganiseerd en er is aandacht 

geweest voor de week van de 
scheidsrechters. Er zijn 13 nieuwe 

pupillenscheidsrechters opgeleid. 
Ineke van Rooijen is de nieuwe 

scheidsrechtercoördinator voor 

JO13-JO15. Komend seizoen gaat 
veel tijd besteed worden aan het 

begeleiden van 
jeugdscheidsrechters, aan de cursus 

verenigingsscheidsrechter KNVB en 
het organiseren van spelregelavond 

voor JO15 en MO17. Aad 

suggereert de MO15 uit te nodigen 
i.p.v. MO17.  

 
Seniorencommissie (Fred van der 

Weijden) 

Het seizoen is goed verlopen, wel 
was het moeizaam om teams 

compleet te krijgen. Komend 
seizoen is er een team minder.  

Dimitry Lamers stopt met zijn werk 
voor de seniorencommissie, Peter 

van der Neut wordt nu het 

aanspreekpunt en er wordt nog 
uitbreiding voor de commissie 

gezocht. Overwogen wordt om op 
termijn een eigen commissie voor 

de dames op te richten. Het 

gastheerschap is afgelopen jaar 
gecoördineerd door José Wilderink 

en is goed verlopen. 
 





 

Technische commissie 
Afgelopen seizoen is de technische 

commissie (TC) opgetuigd met Fred 
van der Meer, Hein Visser (dames 

en meiden), Evert Jan van der Horst 

(jeugd), Stan Verwoerd (selectie) 
en Jur Geus (technisch 

jeugdcoördinator). De commissie 
heeft een technisch plan opgesteld 

en in samenspraak met trainers en 
leiders vastgesteld. Als technisch 

jeugdcoördinator is Jur Geus 

aangesteld. De leeftijdcoördinatoren 
blijven het aanspreekpunt voor 

leiders en ouders. TC leden zijn 
aanspreekpunt voor de trainers. Er 

zijn mogelijkheden voor 

jeugdtrainers die voldoende 
potentieel hebben om cursussen te 

doen.  
 

Het technisch plan moet komend 
seizoen aangepast worden op de 

nieuwe spelvormen voor de 

pupillen. Materialen zijn 
aangeschaft voor de nieuwe 

wedstrijdvormen. 
 

Het derde senioren team wordt 

komend seizoen meer bij het 
tweede team betrokken, omdat het 

tweede team te klein is geworden. 
Jongere spelers die overkomen uit 

de JO19 krijgen hierdoor de 

mogelijkheid om (in eerste 
instantie) bij het tweede en/of het 

derde elftal wedstrijden te spelen 
en mee te trainen met de selectie. 

Voor de jeugd wordt het dan 
interessanter om aan te sluiten bij 

de senioren.   

 
Sponsorcommissie 

Veel teams lopen al in nieuwe 
kleding van Hummel en er zijn 

goede reacties op de shirts en 

kwaliteit ervan. De voetbalplaatjes 
actie van de SPAR is goed verlopen 

en enthousiast ontvangen. 
Sponsoring via website en club-tv 

krijgt meer aandacht komend 
seizoen. Het aantal advertenties in 

de Score loopt terug. Sponsoren 

proberen we te betrekken bij 
feesten (bijv. nieuwjaarsborrel en 

voetbalgala), maar daar komt 
weinig respons op. Dit seizoen zijn 

we gestart met een nieuwsbrief met 

informatie over het 
voetbalprogramma en ander 

nieuws, dat ook op de website 
staat. Het doel is komend seizoen 

zichtbaarder te worden op social 
media, zoals Facebook.   

 

Commissie velden en gebouwen 
Het onderhoud is uitgevoerd door 

de onderhoudsploeg. Komende 
zomerperiode weer actie op 

schoonmaken en opknappen van 
bijv. dug outs. Schoonmaakborstels 

voor schoenen worden vervangen. 

Renovatie veld 2 en het aanleggen 
van kunstgras op het Nolina veld is 

gestart. Henk Brunt is gestopt met 
het consulschap, hij staat op dit 

moment nog wel als zodanig 

geregistreerd in sportlink. Het 
benoemen van consuls wordt 

komend seizoen overgenomen door 
de scheidsrechterscommissie. Aad 

vraagt of er goede afspraken 
gemaakt kunnen worden over 

tijdstip van keuring etc. i.v.m. de 

vroege ochtendwedstrijden van de 
jeugd. 

 
Barcommissie 

Er wordt meer korting ontvangen 

op inkoop door nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten. 

Sligro is de nieuwe leverancier voor 
de kantine. Koffiemachines moeten 

binnenkort vervangen worden, 

offertes hiervoor zijn aangevraagd. 
Opknappen van de kantine gaat 

door, de prijzenkast is door de 
onderhoudscommissie 

omgehangen, de foto’s en shirts 
worden voorzien van nieuwe lijsten 

en binnenkort weer opgehangen. 

Jan Hogeveen dankt alle 
medewerkers van de barcommissie 

en Erna van der Meer voor de 
samenwerking.  

 

MAG 2.0 
De maatschappelijke agenda (MAG 

2.0 ) is door de Gemeente Kaag en 
Braassem opgesteld en door de 

gemeenteraad vastgesteld. Hierin 
staat dat verenigingen in de 

toekomst alleen nog subsidie 

ontvangen indien zij bijdragen aan 
het realiseren van de doelen die in 

de MAG 2.0 beschreven staan. 
Daarnaast wordt er door de 

gemeente aangestuurd op het 

overdragen van maatschappelijk 
vastgoed aan de verenigingen. Alle 

huidige subsidies aan verenigingen 
worden per 1 januari 2019 

stopgezet. Met iedere vereniging 
maakt de gemeente nieuwe 

afspraken in hoeverre bijgedragen 

wordt aan de doelen in de MAG en 
op basis daarvan wordt een 

vergoeding verstrekt. Het bedrag 
dat de Gemeente in totaal reeds 

besteed ,blijft ook in de toekomst 
beschikbaar. Met voorzitters van de 

verenigingen die zijn aangesloten 

bij de SBGB (Stichting Beheer 
Gemeentelijke 

Buitensportaccommodaties) wordt 
gesproken om tot een eenduidig 

standpunt te komen en van daaruit 

gezamelijk het gesprek te voeren 
met de gemeente. Het streven is 

om ook in de toekomst te blijven 
samenwerken in de SBGB met 

betrekking tot onderhoud en 
vervanging van velden. Daarvoor is 

ook de steun van de gemeente 

nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 
vervanging van de kunstgrasvelden.  

 
vv Woubrugge doet al veel om bij 

te dragen aan maatschappelijke 

doelen, bijv. door de kantine 
beschikbaar te stellen voor de 

bridge- en de klaverjasvereniging. 
Ook de scholen in Woubrugge 

kunnen het terrein gebruiken voor 

bijv. sportdagen. Verder dragen we 
bij aan integratie van 

statushouders, alcohol preventie 
voor jeugdigen  en werken we aan 

een veilig sportklimaat voor alle 
leden.  

 

10. Rondvraag 
Fred van der Weijden vraagt bij wie 

hij moet zijn om iets op de site te 
kunnen plaatsen. Bij Daan Petri 

(webmaster) moet je zijn voor 

vragen m.b.t. beheer van de 
website.  

Cees Wijhenke vraagt of een 
alternatieve datum voor het Hennie 

van den Berg toernooi, ongeveer 
twee weken na de zomervakantie, 

bespreekbaar is? Dit wordt begin 

september bij het opstellen van de 
jaarkalender meegenomen. 

 
Hans Boer sluit de vergadering om 

23.25



 

Bestuur 
Voorzitter   Hans Boer  06-15017730  voorzitter@vvwoubrugge.nl 
Vicevoorzitter   Gerben Schouten  06-53248606  gerben@rhizopon.nl 
Scheidsrechterszaken idem 
PR en sponsoring  idem 
Secretaris   Ingrid Bakker  06-11327667  secretaris@vvwoubrugge.nl 
Penningmeester  vacant   06-21130142  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  Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Technische Zaken  Fred van der Meer  06-27057252   fred@floritec.eu 
 
Senioren commissie 
Wedstrijdsecretaris  Cindy van Schagen  06-42034711  cvanschagen@ziggo.nl 
Adviserend lid  Fred van der Weiden  06-11064807  fredvdweiden@gmail.com 
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   Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Secretaris, stages en  Miranda van der Linde 06-17703304  jeugdvvw@hotmail.com 
veldienstcoördinator   
Ledenadministratie  Jacqueline Verschuur 06-14308550  jacqueline.verschuur@zonnet.nl 
Kleedkamer-, veldindeling, Erna van der Meer  06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
materiaal en kleding 
 
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  Gerben Schouten  06-53248606  sponsor@vvwoubrugge.nl 
beheer 
   Jeroen van der Vliet  06-28878551  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Sander de Graaf  06-51527653  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Marja Dijkshoorn  06-13769295  sponsor@vvwoubrugge.nl 

 
Commissie Onderhoud  
Bestuurslid  André Köster  06-53599975  andrekoster@vvwoubrugge.nl 
Bestuur SBGB en   André Vrolijk  06-20482220  vrolijk@dds.nl 
coördinator onderhoudvelden 
Maaien velden  Cees de Blanken 
Klaarmaken velden  Cor van Dorp 
 
Commissie Financiën    
Bestuurslid en   Vacant    
penningmeester  
Ledenadministratie   Marlene van den Berg 06-26154975  info@vvwoubrugge.nl 
Financiële administratie      Petra Keunen  06-10507190  facturen@vvwoubrugge.nl 
 
Commissie Scheidsrechters  
Coördinator  Jan Kranenburg  06-12171213  jan.kranenburg@hotmail.com 
Algemeen lid  Frank Dreef  06-20395356  f.dreef@ziggo.nl 
Adviserend lid  Fred van der Weiden 06-11064807  fredvdweiden@gmail.com 
 
Vertrouwenspersonen  
   Hans Grandia  06-25306635  hans.grandia@gmail.com 
   José Wilderink  06-20825899  jose.1953@live.nl 
Contactpersonen 
Supportersver. F-side Robin Koetsier  06-46291855  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 
Consul   Zie planning op website   

Gastheer/vrouw zaterdag Zie planning op website   

Sporthal Oudendijk  Ruud Gorter  0172-519288   

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=5HOGm10P_OgpfbwIYnGYaH1S11frNnpNpsgQHcR89jAnzEcQVV7UCAFtYWlsdG86ZnNpZGVAbGl2ZS5jb20.
mailto:jose.1953@live.nl
mailto:hans.grandia@gmail.com


 

Onpersoonlijk
Naam: Jan Kranenburg 

Functie bij de VVW:  

Scheidsrechter en voorzitter 
scheidsrechterscommissie 

Geboren:   
20 maart 1959 
Woonplaats:   

Woubrugge 
Broers/ Zussen:  

5 broers en 1 zus 
Beste vriendin:   

???? 
Beste Vriend:   

Meerderen 
Kinderen:   
2 zonen en 2 dochters 
Werk:   
VDE Plant 
Opleiding:  

MBO 
Hobby’s:   

Brandweer 
Favoriete Auto:   

Renault 
Muziek:  
Nederlandstalig 
Hekel aan:   
Ruzie 
Geloof:   
Gereformeerd 
Bewondering voor:  

Piet Berkhout 
Film:  

James Bond 

 

 

Tijdschriften:  
Vakbladen Brandweer 
Drank: 
Bier/Baco 
Eten:  
Hollandse pot 
Vakantie:  

Thuis op de bank 
Opwindend:  

Een goede pot voetbal 
Ambities:  

Heb ik niet meer 
Beste eigenschap:  
Helpen waar nodig is 
Slechtste eigenschap:  
Kan moeilijk/geen nee zeggen 
Lijfspreuk: 
Komt allemaal wel goed 
Typisch Woubrugge:  

Als het nodig is staan ze klaar voor 
je 
Hoogtepunt:  
Moet je stoppen 
Dieptepunt:   

Bedreigd worden voor je eigen 
voordeur 
Wat vind je van VVW 1:   
Gaat de goede kant op 
Beste scheidsrechter:  

Weet ik wel maar hou ik voor 
mezelf 
Verbetering VVW:   
Scheidsrechters kleedkamer 
Beste voetballer VVW:   

 
 
Fred van der Meer 
Onderschatte voetballer VVW:   

Hans Beck 
Favoriete club:   

Feyenoord 
Beste voetballer Nederland:  

Michiel Kramer 
Beste voetballer Buitenland: 
Lionel Messi 
Beste voetballer aller tijden:   
Ronaldo 
Bondscoach:  

Ronald Koeman 
Beste trainer:  

Richard van Egmond 
Oranje:  

Kan en moet veel beter gezien het 
salaris dat ze krijgen 
Opstelling oranje: 

Feyenoordelftal 
Kunstgras:  

Geen voorstander 
Hans Boer:   

Doet veel voor de club, vooral 
achter de schermen 
Frank Dreef:  

Secretaris van de 
Scheidsrechterscom. En je kan 
altijd een beroep op hem doen. 
 
  

 
 

 

VAK Penaltybokaal 2017 
Op 1 september 2017 hebben we in samenwerking met de VAK op ons eigen hoofdveld de 
finale georganiseerd van de Penaltybokaal voor 2017.  
Dit houdt in dat er gestreden 

wordt om de beste penalty 
schieter en schietster van alle 

voetbalverenigingen in de 

gemeente Kaag & Braassem in de 
categorie JO/MO9 tot JO/MO15. 

Van onze vereniging deden er 7 
spelers en speelsters mee. En net 

als andere jaren waren er weer 

een aantal mooie resultaten voor 

onze jeugd. Geen eerste prijs dit 
jaar, maar wel een aantal tweede 

prijzen, namelijk voor Viktor Hulst 

(JO9), Thijs Hoekstra (JO11), 
Amy Kesting (MO13) en Jelle van 

der Laan (JO15). Tenslotte is 
Indy Opdam (MO15) derde 

geworden.  

Silje Couperus (MO11) en Bas van 

Bruggen (JO13) vielen net buiten 
de prijzen maar kregen wel een 

mooie herinnering. 

 
De jeugdcommissie 

  

 

 

 

  





 

 

 

Seniorenafdeling van de VVW 
 

A-Selectie 
 

Wedstrijdsecretaris Eldert van Luling   06-20155182 eldertvl@gmail.com           Trainer 1e elftal 
 Koos Disseldorp   06-20535250 
Leider 1e elftal  Harry van der Weiden  06-23487596 hdikbuik@hotmail.com 
   Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal Gerard Kamping   06-52572256 
Trainer 2e elftal  Rob Ypey     
Grensrechter 2e elftal Vacant 
Verzorgers  Joyce Bouwens  

Cor Buntsma   06-30657154 
Keeperstrainer  Remy van Veen   06-15395010   
Scheidsrechtercoörd. Eldert van Luling   06-20155182 eldertvl@gmail.com 
Sponsoren 1e elftal Nolina Kwekerijen – Bahlmann Sport 
Spnsor 2e elftal  Floritec trading B.V 
 

B-Selectie 
Wedstrijdsecretaris Cindy van Schagen  06-42034711 cvanschagen@ziggo.n    
Trainers   De 5 godenzonen  
       
Leiders 3e elftal  Alex Schoneveld   06-14985621 a.schoneveld@scalacollege.nl   
Sponsor   Restaurant Zorba de Griek. 
Leiders 4e elftal  Jeroen Loedeman   06-24976788 jeroen041@hotmail.com 
   Mark de Vlaming   06-18174167 markdv12@hotmail.com 
Sponsor Martien van Rooijen  

Betonbewerkingsbedrijf 
Leiders VE1 elftal  Walter van der Weiden  06-23457579 
   Peter van der Neut  06-14648435 
Sponsor   Hoekstra Autoservice 
Leiders VE2 elftal  Frank Treuren   06-41220873  treuren-meeuwe@kpnplanet.nl 
   Hans Beck   06-46294750 hans.beck@casema.nl 
 

Sponsor   Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv 
    

Dames-Selectie 
 

Wedstrijdsecretaris Eldert van Luling   06-20155182 eldertvl@gmail.com 
Trainer / coach  Herman de Groot      
Trainer donderdag Herman de Groot    
Leidsters   Suzanne Michels   06-52654469 suzanne_michels@msn.com 
Sponsor   Kinderopvang Snoop 
 

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

Sponsor 1  Rudy Jansen Betonboringen 
Sponsor 2  Auto Crew Alphen 
Sponsor 3  Baak Autocenter 
Sponsor 4  Rudy Jansen Betonboringen 
Sponsor 6  Jos de Vries, The Retail Company 
Sponsor dames  Vrolijk Bouw 
 
 

Technische commissie  
Bestuurslid TZ   Fred van der Meer  06-27057252   fred@floritec.eu 

Technisch Jeugd-   Jur Geus    06-22244131  jurgeus@upcmail.nl 
coördinator  

Senioren    Vacant     
JO17/JO19   Barry Bunstma   06-52492412  b.buntsma@hotmail.com 
JO13/JO15   Vacant    
JO9/JO11   Evert van den Horst  06-51540577  everthorst@ziggo.nl 
MO11/MO15/MO17  Hein Visser   06-53950607  heinvisser@vdeplant.nl 
 
 

https://www.vvwoubrugge.nl/165/924/herman-de-groot/profiel/
https://www.vvwoubrugge.nl/165/924/herman-de-groot/profiel/




 

 

J E U G D S C O R E 

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 …  Euro…. 113,00 
O15, O13, O11 Euro…. 101,00 

O9 ………………. Euro…. 86,00 
Ukken………..... Euro…. 58,00 
 
Sponsors jeugdteams 
 
JO19-1. Technation 
MO17-1. Roosemalen Afbouw 
JO17-1. Dirk Kinkel Jachtschilders  
JO17-2. De Keyzer Zekerheid 
JO15-1. Westmaas Interieur 
JO15-2. Spar Bregman 
JO15-3. Loek van Vliet Keurslagerij 
JO13-1. Lek Sloopwerken 
JO13-3. Stolwijk Security 
JO11-1. Dickies 

JO11-2. Dura Vermeer 
MO11-1 HBC Boxspring&Matrassen 
JO9-1. Zorba de Griek 
JO8-2. La Pura Vida 
 

Ongevallenverzekering 
Ukken tot 6 jaar zijn niet verzekerd 
conform de collectieve 
ongevallenverzekering. Overige bij de 
KNVB geregistreerde jeugdleden vanaf 6 
jaar vallen wel onder bovengenoemde 
verzekering. 
 
Afgelastingen 
Afgelastingen worden aangegeven op de 

www.vvwoubrugge.nl website. 
 
Nieuwe voetbalspullen 
Zijn met 10% korting op vertoon van de 
kortingspas te koop bij Bahlmann Sport 
in de Herenhof te Alphen a/d Rijn. 
 
Tweedehands voetbalspullen 
Mocht u dit voortaan willen regelen, geef 
dit dan door bij de Jeugdcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu ik er wat meer over na heb 

gedacht, doen de wijzigingen mij 

sterk terug denken aan mijn eigen 
jeugd. Naar lange zomervakanties op 

de camping, waar we avonden 
achter elkaar voetbalden totdat het 

te donker werd om de bal te zien. Of 
naar de middagen na schooltijd op 

de grasveldjes in de buurt, waar we 

voetbalden totdat het etenstijd werd. 
Eigenlijk deed ik niks anders. En er 

was geen scheidsrechter of ouder die 
zich er mee bemoeide. Onderling 

besloten we over een doelpunt, een 

uitbal of een overtreding.  
Ik kan me niet anders voorstellen 

dan dat iedere vader daar net zo 
over denkt. En dit moet ook 

meegespeeld hebben bij het besluit 

van de KNVB om de opzet van het 
pupillenvoetbal te veranderen. Maar 

bij de ouders en alle andere 
betrokken om pupillenvoetbal ligt 

ook een zeer punt. Want gaan deze 
mensen ook inzien dat het plezier en 

de ontwikkeling van de kinderen in 

de nieuwe spelvormen voorop staat. 
Aan de kinderen zal het niet liggen, 

zij zullen opgaan in het spel en niet 
kunnen wachten tot de volgende 

wedstrijd gepland staat.  

Eerlijk is eerlijk, ook ik had mijn 
twijfels, maar we moesten mee. 

Inmiddels heb ik de eerste 
ervaringen gedeeld met leiders en 

trainers van de JO8 en JO9 teams, 
die vorig jaar in de oude opzet ook al 

leider waren. En iedereen is 

enthousiast. Spelers kunnen zich niet 
meer verschuilen, komen vaker aan 

de bal en onontdekte talenten 
komen te voorschijn. Er wordt veel 

gescoord, ook door spelers die dat 

anders nooit deden. Al met al lijkt 
het een goede ontwikkeling. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Praktisch hadden we natuurlijk ook 

nog wel een probleem, want hoe 

maak je elke zaterdag minimaal 2 
veldjes geschikt voor de nieuwe 

spelvorm van de JO8 en JO9. Doen 
we dat met pionnen of lijnen en wie 

regelt dat. Na enig nadenken kwam 

de ideale oplossing. Iedere vrijdag 
worden er door Cor van Dorp op veld 

2A, twee kleine veldjes geplaatst. 
Keurig met krijt, vanaf nu zelfs rood, 

zodat er duidelijk verschil te zien is. 

Wij zijn er klaar voor en hopen op 
veel plezier bij de kleinste leden. 

Leuk om daarbij te melden is dat we 
sinds het begin van dit seizoen al zo 

veel nieuwe leden hebben, dat er 
een JO9-4 is ingeschreven. 

Om het voetbalspel ook voor de 

kinderen onder 7 (voorheen de 
ukken) leuker te maken, organiseren 

we in samenwerking met omliggende 
verenigingen ook wedstrijden voor 

deze jeugd. Deze wedstrijdjes van 4 

tegen 4 worden gespeeld op het 
nieuwe kunstgrasveld naast de 

kantine. 1 Keer per maand spelen 
deze kinderen een thuiswedstrijd. 

Altijd leuk om ook daar eens te gaan 
kijken. 

Maar natuurlijk gaan ook de overige 

zaken door. Behalve het voetbal in 
de eerste weken. Ik kan me niet 

herinneren dat er in de maand 
september ooit zo veel regen is 

gevallen dat er al zo veel wedstrijden 

zijn afgelast. Het bekerprogramma 
van 3 wedstrijden per team/elftal is 

niet afgerond en er zullen al vele 
inhaalwedstrijden komen. Inmiddels 

is de reguliere competitie voor 

iedereen begonnen en dat heeft tot 
wisselende resultaten geleid.  

Campingvoetbal komt 
terug 
Over de wijzigingen in het pupillenvoetbal had ik in eerste 
instantie mijn bedenkingen. En met mij nog veel meer andere 
betrokkenen bij het jeugdvoetbal.   
 



 

 

Het ledenaantal bij de jeugd loopt 

aan het einde van elk seizoen terug 
door afmeldingen, maar in de loop  

van het seizoen komen er altijd weer 
veel nieuwe leden bij. Dat heeft de 

laatste jaren voor een lichte groei 

gezorgd. Dit jaar merken we een 
extra groei in het aantal jonge 

meisjes. Wellicht door de successen 
van het Nederlandse Dameselftal, 

maar ook omdat we dit jaar voor het 
eerst een MO11 team hebben. 

Blijkbaar vinden ook veel jongere 

meisjes het leuk om met elkaar te 
spelen. Met enig geluk kunnen we 

dit seizoen zelfs een tweede MO11 
team inschrijven. 

Tenslotte wil ik iedereen alvast op de 

hoogte brengen van de data van 
onze thuistoernooien in 2018. Het is 

natuurlijk leuk als iedere speler van 
v.v. Woubrugge daarbij aanwezig 

kan zijn, zodat we onze 

thuistoernooien in de sterkste 
bezetting kunnen spelen. De data 

zijn als volgt: 
 

 2 april het VDE Plant dames 

en meisjestoernooi voor de 

MO15 en MO17; 

 1 juni het DIGO Kaag & 

Braassem jeugdtoernooi 

voor de JO17 en JO19; 

 2 juni het Westmaas 

Interieur toernooi voor de 

JO13 en JO15; 

 Het Domino’s toernooi voor 

de JO6/7, JO8, JO9, JO11 en 

MO11. 

Dus ouders, houdt met deze data 

rekening bij het plannen van de 
uitstapjes. 

Veel plezier en succes in dit nieuwe 

seizoen, 
 

Aad van der Linde

 

Bij onweer NIET voetballen of 
trainen!
Het voetbalseizoen is weer begonnen en het weer zit de laatste weken niet mee. Hier is soms ook 
onweer bij. Op de open vlakte van het voetbalveld ben je kwetsbaar voor inslagen. Een 
voetbalveld heeft ook lichtmasten en tegenwoordig ook veel ijzeren hekken die de blikseminslag 
geleiden over een groot gebied.  
 

Bij (dreigend) onweer raadt het 
bestuur aan van het veld te gaan. 

Als de bliksem inslaat, geleid het via 
het ijzeren hek razendsnel. Bij een 

plotselinge ontwikkeling van een 

onweersbui zorg dan dat iedereen 
tijdig terug naar de kleedkamers 

gaat en klim hierbij niet over de 
ijzeren hekken. Wacht niet tot het 

onweer zich voltrekt, want het is 
vaak best een stukje lopen naar de 

kleedkamers en dan kan het te laat 

zijn.  
 

Met betrekking tot onweer dient 
de scheidsrechter als volgt te 

handelen:  

 
• Wanneer vooraf bekend is dat er 

onweer kan komen, dient de 
scheidsrechter alert te zijn op 

eventuele onweersontwikkeling.  

• Onweer wordt gevaarlijk voor 
spelers, toeschouwers enz. als de 

tijd die verloopt tussen het zien van 
de bliksemflits en de daaropvolgende 

donder minder is dan 10 seconden. 
Dit betekent dan dat het onweer zich 

op globaal 3 km afstand bevindt. 

Aangezien onweer zich snel kan 
verplaatsen, is het dan tijd om 

maatregelen te treffen.  
• Is het tijdsverschil tussen het zien 

van de bliksem en het horen van de 

donder minder dan 10 seconden, 

dan dient de wedstrijd onmiddellijk 
te worden onderbroken.  

• Spelers, scheidsrechter en 
assistent-scheidsrechters dienen zich 

terug te trekken in de 

kleedgebouwen.  
• De scheidsrechter meldt de reden 

van de (tijdelijke) onderbreking van 
de wedstrijd aan de beide 

aanvoerders.  
• De wedstrijd kan ten hoogste 30 

minuten worden onderbroken. 

Daarna dient de wedstrijd definitief 
te worden gestaakt.  

 
 

 

 
 

 

JO11-1 gaat strijden in 1e klasse 
Mooi nieuws uit de jeugdopleiding van Woubrugge! Daar gaat het 1e team van de JO11 het dit 
seizoen namelijk proberen in de eerste klasse! Voor Woubrugse begrippen toch een van de 
hoogste klassen haalbaar. Heel veel succes, toppers! (zie cover Score) 

 



 

 

Jo11-3: een nieuw begin 
Een filmpje van het team dat een ziek ploeggenootje beterschap wenst. Een ouder die een 
berichtje post met ‘succes jongens’. Een foto van de aanvoerder van de dag. Een volgend 
berichtje met daarop: ‘2-0 voor, een emoji van spierballen en een van een voetbal.’ Een vijftal 
minuten later berichtjes met ‘top’ en ‘doorgaan jongens’. Deze berichtjes vormen een fragment 
van de vele berichten uit de groeps-app van Jo11-3. 
 

Toegegeven: de groeps-app van de 
Jo11-3 laat zich nog niet lezen als 

een spannend jongensboek. Zeker 

niet voor een buitenstaander. Maar 
als direct betrokkene, niet bij de 

wedstrijd zelf aanwezig, zijn deze 
berichtjes tientallen malen 

spannender dan een jongensboek. 

Want: wat zal het volgende berichtje 
brengen? Euforie? Dramatiek? Het 

duurt twee minuten voordat er een 
volgend berichtje doorsijpelt op mijn 

smartphone. Honderdtwintig 
seconden. Intussen voelt het alsof 

die honderdtwintig seconden zich uit 

laten rekken tot honderdtwintig 
uren. ‘3-1’ is het volgende bericht, 

kort daarop gevolgd door ‘4-1’. De 
spanning ebt weg bij mij, in het 

besef dat de zege kan ons bijna 

meer ontglippen… Even later zouden 
we die wedstrijd uiteindelijk ook met 

5 – 3 winnend afsluiten. 
 

De Jo11-3 van dit seizoen is een 
team dat bestaat uit vier 

tweedejaars spelers: Thomas, 

Morris, Nils en Jimmy en vier 
eerstejaars spelers: Jens, Robian, 

Xavi en Dani. Aan Mathijs en mij is 
de taak toevertrouwd om hier, 

samen met trainer Stan:  

1. begeleiding aan te geven 
en  

2. de voetbalkwaliteiten van 
deze jongens naar een hoger niveau 

te tillen.  

Het tweede is een loodzware 
opgave. Niet omdat wij de 

kwaliteiten ontberen om hier gehoor 
aan te geven (integendeel zelfs), 

maar meer omdat de jongens al een 

hoog niveau bezitten. Dit is wel 
gebleken aan het einde van het 

vorige seizoen toen er 

selectietrainingen hebben 
plaatsgevonden. Alleen zij die 

behoorden tot het neusje van de 
zalm konden zich een plaats 

verwerven in de Jo11-3. Deze acht 

zijn dus de gelukkigen. 
 

Pas in de wedstrijden zou blijken of 
onze gedachtegang de juiste was 

geweest. De eerste testcase van dit 
seizoen diende zich gelijk al aan: een 

oefenwedstrijd tegen Koudekerk 

Jo11-2. Het werd een leuke, 
gelijkopgaande wedstrijd, waarin wij 

voor en Koudekerk na de rust 
éénmaal doel troffen: 1-1 dus. 

 

Onze tweede wedstrijd betrof de 
eerste van drie bekerduels. Ditmaal 

was de Jo11-9 van ARC onze 
opponent. Bij aankomst op het 

voetbalveld van ARC keken we wel 
even op van de fysieke gesteldheid 

(lees: lengte) van de tegenstander, 

maar we lieten ons er niet door 
imponeren. Wij leverden het betere 

voetbalspel, maar uiteindelijk was 
het toch ARC dat aan het langste 

eind trok: 3 – 2 voor ARC.  

 
Het tweede bekerduel zorgde vooraf 

voor heel wat hoofdbrekens. Niet 
alleen had de tegenstander 

Zwammerdam in de vorige wedstrijd 

gehakt gemaakt van Nieuwkoop (12 
– 0), ook misten we twee spelers. 

Gelukkig konden we dit opvangen 
doordat Tim en Daan zo bereidwillig 

waren om onze gelederen te 

versterken. Een wedstrijdverslag heb 
ik hierboven eigenlijk al 

weergegeven. Met name in de 

tweede helft werd het nog spannend 
toen Zwammerdam terugkwam tot 4 

– 3. Met een mooi genomen vrije 
trap maakte Jens gelukkig voor ons 

de bevrijdende treffer: eindstand: 5 

– 3. Hierbij is het zeker nog het 
vermelden waard dat onze keeper 

Robian unaniem werd verkozen tot 
Man of the Match. 

 
Zaterdag 16 september, bij onze 

laatste groepswedstrijd in de beker, 

was ik weer afhankelijk van de 
groeps-app om informatie te 

vergaren over het verloop van de 
wedstrijd. De app-jes werden deze 

keer wat uitgebreider (de namen van 

de doelpuntenmakers zaten erbij), 
zodat ik goed op de hoogte bleef. 

Uiteindelijk zouden er in het 
tijdsbestek van één uur heel wat 

app-jes komen: Nieuwkoop werd een 
fiks pak op de broek gegeven. Na 

een 3 – 0 ruststand zou de teller 

uiteindelijk stoppen bij 7 – 2. 
 

Door de twee overwinningen zijn wij 
zijn nog volop in de race om een 

ronde verder te komen. We zijn wel 

afhankelijk van de resultaten van 
Zwammerdam Jo11-1. Hoe dan ook, 

we hebben een goede start van het 
seizoen achter de rug. Laat de 

reguliere competitie maar komen! 

 
Corné 

 

 
 
 





 

 

JO9-2 Kop d’r af! 
Kop d’r af van het nieuwe seizoen en aan het eind van dit schrijven voor mij van een eerste 
column in de Score. De beker is voorbij en op naar de competitie. Toppers in een dop, dat is 
inmiddels wel duidelijk in het nog prille seizoen! 
 
Kop d’r af is wel een 
understatement. Kleinere velden, 

minder spelers en allerlei nieuwe 
spelregels. Kleiner en compacter 

(kop d’r af dus!). Het is nog even 
wennen hoor, maar na 3 wedstrijden 

kunnen we wel een kleine evaluatie 

doen. Sinds ons bezoek aan FC Lisse 
vorig jaar, waar de plannen uit de 

doeken werden gedaan voor de 
nieuwe spelvormen, heb ik maar 

weinig mensen gesproken die 

enthousiast waren over de nieuwe 
voornemens. Uiteindelijk komen mij 

steeds meer positieve verhalen ter 
ore. Ook ik maakte deel uit van de 

grote gemene deler en ben ik 

bijgedraaid als een blad aan de 
boom. Het is wat sneller geworden, 

wordt meer gescoord en zelfs als je 
tegenstander een hoger niveau heeft 

zal er altijd wel een goaltje vallen in 
eigen voordeel. 

 

Leuk, of misschien wel leuker! De 
mannen zelf geven helemaal niet 

aan dit minder leuk te vinden.  

Sterker, zelfde plezier en bijna altijd 
volle inzet. 

 
Nieuw seizoen betekent een nieuw 

team, nieuwe namen en nieuwe 
persoontjes. 

Toch ook wel weer gaaf dat het zo 

soepel loopt tussen de spelers en de 
trainers/coaches aan de ene kant, en 

aan de andere kant de ouders. Je 
moet het maar treffen! Vorig jaar 

nog aan de nieuwe ouders verteld 

wat er staat te gebeuren en dit jaar 
een vanzelfsprekendheid. De 

mannen zijn gegroeid, ook op de 
trainingen zie je de vorderingen, die 

gretig worden toegepast in de 

wedstijden. 
 

Nieuw seizoen, 3 wedstrijden oud, 
begin van de competitie. De kop is 

d’r af! 
En het ging eigenlijk best wel lekker 

moet ik zeggen. Alle smaken zijn 

voorbij gekomen: winst, verlies en 
gelijk. Tweemaal uit in Den Haag, 

waarbij de laatste wedstrijd een 
echte wedstrijd was. Iedereen 

genoot en vol lof. Mooi scoreverloop 
en met de 2-2 op zak weer naar 

huis. Prima! 
Even spannend of het wel door kon 

gaan in verband met de extreme 
regenval, maar achteraf was dat het 

geval en zeker de moeite waard. 

Hopelijk nog meer van dit soort 
wedstrijden in het seizoen (dan wel 

met winst voor ons natuurlijk!). 
 

Nu op naar de competitie en 

zaterdag thuis zullen wij FC 
Oudewater ontvangen. 

Met inmiddels een bepaald strijdplan 
en roulatiesysteem kijken wij uit 

naar die confrontatie. 

Nog even tweemaal trainen en dan 
gaan. 

Wij hebben er zin in en vol 
vertrouwen zullen wij aan de aftrap 

verschijnen. 
 

Tot de volgende score! 

 
Groet, 

Johan en Jasper 

 

 

Pupil van de week 

 

Na mijn wedstrijd van de JO11-3 tegen Zwammerdam (wij wonnen met 5-3) vertelde de leider 
van mijn team dat ik samen met Pieter Osthoff Pupil van de week zou zijn die dag. Dat vond ik 
heel erg leuk. 

Om 13.30u moest ik aanwezig zijn 

met mijn ouders, Pieter was er ook 
al met zijn ouders. We gingen bij 

VVW eerst naar boven, naar de 

bestuurskamer. Pieter en ik werden 
al vrij snel opgehaald door de 

aanvoerder van het eerste. Beneden 
kregen we een speciaal jack met de 

opdruk “pupil van de week” op onze 
rug. We kregen allebei een mooie 

bal waarop elke speler van het 

eerste hun naam en rugnummer had 

gezet. 
We mochten samen met de spelers 

warmlopen op het veld, overschieten 

met Marvin en daarna nog wat 
ballen op het doel schieten. Toen de 

wedstrijd om 14.30 begon, mocht ik 
samen met Pieter de aftrap nemen 

en proberen te scoren op het doel 
van Oosterheem. Uiteraard hebben 

wij een doelpunt gemaakt! 

Daarna mochten wij vanuit de dug-

out VVW 1 aanmoedigen bij hun 
wedstrijd tegen Oosterheem. Zij 

wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 

2-1. Na de wedstrijd mochten we 
weer terug naar de bestuurskamer 

om wat te drinken en kregen we 
lekkere bitterballen! We kregen ook 

nog een mooie oorkonde. Het was 
echt een hele leuke middag. 

 

Nils Von 



 

 

F-SIDE
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Maar voordat we het daarover gaan 
hebben, eerst nog even een korte 
terugblik op het einde van het vorige 
seizoen. Bij het verschijnen van de 
vorige Score was nog onduidelijk of het 
F-Side-toernooi wel door kon gaan, 
maar door intensief te werven en te 
scouten is het toch gelukt om tien 
teams op de been te krijgen op Tweede 
Pinksterdag. Het was zowaar ook nog 
mooi weer en samen met een 
gemoedelijke sfeer zorgde dit voor een 
zeer gezellige dag met leuke 
wedstrijden. Als toetje van het seizoen 
was er ook nog de sponsorfietstocht die 
jaarlijks georganiseerd wordt door de 
Rabobank. We hoefden dit jaar niet als 
stempelpost te fungeren, maar we 
hebben wel reclame gemaakt om zoveel 
mogelijk mensen voor VVW te laten 
fietsen. Dit is aardig gelukt, gezien het 
leuke bedrag dat vanuit de Rabobank 
naar de vereniging is overgemaakt, dus 
hierbij willen wij iedereen die voor VVW 

gefietst heeft hartelijk danken! 
 
Dan door naar de toekomst, want je 
moet niet te lang in het verleden blijven 
hangen. Dit seizoen zullen we weer de 
nodige evenementen gaan organiseren 
(zie ook de agenda in het kader 
hiernaast). Op zaterdag 14 oktober 
trappen we hiermee af met het 
Oktoberfest. Dit Duitse feest hebben we 
al een paar keer eerder georganiseerd 
en blijkt iedere keer weer ‘wunderbar’ 
en ‘supertoll’ te zijn. Daarnaast is het 
voor velen de jaarlijkse test of de 

lederhosen nog wel passen, dus we zijn 
benieuwd of iedereen ook dit jaar weer 

in deze traditionele kleding komt. 
Uiteraard zorgen wij ervoor dat er weer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor passende muziek en eten gezorgd 
wordt. 
 
Tijdens dit evenement zal er ook een 
primeur zijn, want wij zullen voor het 
eerst gaan werken met zogenaamde 
18+-bandjes. Aan iedereen met een 
jeugdig uiterlijk wordt gevraagd of 
hij/zij zich even wil legitimeren (zoals 
altijd) en als blijkt dat je 18+ bent, dan 
krijg je een mooi polsbandje van ons. 
Dit heeft meerder voordelen: je hoeft 
dan namelijk niet iedere keer jouw 

legitimatiebewijs te laten zien en de 
barmedewerkers zien gelijk of je alcohol 
mag bestellen (en drinken) of niet. We 
hopen hiermee het risico op boetes te 
verkleinen en proberen ons zo goed 
mogelijk aan de regels van de overheid 
te houden, hoe vervelend dit ook kan 
zijn voor sommige minderjarigen. 
 
Tot slot nog even een stukje over de 
personele bezetting binnen de F-Side. 
Rick Geuzebroek heeft de commissie 
verlaten en wij willen hem hierbij 
nogmaals hartelijk bedanken voor de 

jaren dat hij zich ingezet om leuke 
evenementen te organiseren. Als 
vervanger voor Rick hebben we 
Jacqueline Verschuur weten te strikken 
en zij is gelijk enthousiast van start 
gegaan. Aan het einde van dit seizoen 
zullen er nog twee commissieleden 
stoppen en we zijn dus op zoek naar 
mensen om hen op te volgen. Mocht je 
interesse hebben om de gezelligste 
commissie van Woubrugge en 
omstreken te komen versterken, 
schroom dan niet en meld je eens bij 
een van ons om hier verder over te 
informeren. 
 
Met feestelijke groet, De F-Side

Organisatie F-Side 

Danny van Iterson 
Robin Koetsier 

Martijn van Luling 

Erna van der Meer 
Tara Raavens 

Jacqueline Verschuur 
 

E-mailadres 

fside@live.com 
 

Website 
www.vvwoubrugge.nl/657/f-side-

supportersver/ 
 

Contributie leden 

€15,- per jaar 
 

Evenementenagenda 
Oktoberfest, zaterdag 14 oktober 

Leidsche middag, zaterdag 25 

november  
Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 6 

januari 
Mega après ski, zaterdag 10 

februari  
Hollandse middag, n.t.b. 

Voetbalgala, zaterdag 26 mei  

F-Side-toernooi, n.t.b. 

Rabobank Sponsorfietstocht, n.n.b. 
 

 

F-Side’s 3e helft 
Het is alweer eind september en het nieuwe seizoen is in volle 
gang; de nieuwe speelvormen bij de jeugd beginnen al aardig in te 
slijten, de coaches weten redelijk welke opstelling zij het beste 
kunnen maken en de spelers zijn de eerste vakantiekilo’s weer 
kwijt. De F-Side mag dan natuurlijk niet stil staan en dat doen wij 
ook zeker niet, want ook dit seizoen willen we natuurlijk weer wat 
leuke evenementen organiseren in en om de Woubrugse kantine. 
De eerste vergadering heeft alweer plaatsgevonden en wij gaan er 
weer met feestelijke moed tegenaan dit seizoen! 
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge 
 

Emailadres  
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen) 
 

Belangrijke telefoon nummers 
Kantine    0172-518754 
Sporthal    0172-519288 
 

Jeugdcommissie voorzitter 
Aad van der Linde  06-10476641 
 

Technisch Jeugdcoördinator 
Jur Geus   06-22244131 
 
Scheidsrechterscoördinator 019 en O17 
Eldert van Luling  06-20155182 
 
Secretariaat/Lief en Leed/ Thuis-
Toernooicoördinator O19 en O17  
Miranda van der Linde 06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator O15 en O13 
Ineke van Rooijen  06-13026279 
 
Scheidsrechterscoördinator O11 en O9 
Esther Schouten  06-41844295 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O19 
en O17 
Kenny Van Egmond  06-11007540 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O15 
Karen Smit  06-40268228
   
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O13 
Jeroen van de Vliet  06-28878551 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O11 
Jeroen Blokhuizen  06-13151694 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O9 
en Ukken 
Joris van den Broeke 06-22299288 
 
Wedstrijdsecretariaat/ Coördinator 
MO17-MO15 
Cindy van Schagen   06-42034711 
Suzanne Michels  06-52654469 
 
Wedstrijdsecretariaat/ Coördinator 
MO11 
Jeroen Blokhuizen  06-13151694 
 
Organisatie activiteiten/ 
Kleedkamer/veldindeling/ materialen 
jeugd en kleding trainers. 
Erna van der Meer  06-52068124 
 
Vertrouwenspersoon 
Hans Grandia   06-25306635 
José Wilderink   0172-518692 
 
Thuis-Toernooicoördinator O15 en O13  
Uit-toernooicoördinator 019-O9 
Jacqueline Verschuur 0172-440640 

06-14308550 
 
Scheidsrechterscoördinator 
Arjan Dijkshoorn  0172-519415
   06-13769056 
 
Keeperscoordinator  O19 - O9 
Remy van Veen  06-15395010 
 

JEUGDKADER 
 
Trainer onder 23: 
Koos Disseldorp  06-20535250 
Barry Buntsma  06-52492412
   
JO19-1 Leiders/trainers: 
Barry Buntsma 06-52492412 
Chris Hoogeweij  06-44414114 
 
JO17-1 Leiders/trainers: 
Bob van de Geijn  06-15652332 
Rob Ypey   06-33583194 
Peter Bekkering  06-43708226
   
JO17-2 Leiders/trainers: 
Cees van Rooijen   06-26655626 
Marco Zuidam   06-83172511
   
MO17-1 Leiders/trainers: 
Haiko Tinga  06-37199247 
Jans Hoving  06-46628226 
Peter Roosemalen  06-46175968 
 
JO15-1 Leiders/trainers:  
Gerben Schouten  06-53248606 
Dennis van Luling  06-52045201 
 
JO15-2 Leiders/trainers:  
Martijn van Luling  06-57880720 
Matthijs van den Doef 06-15355819 
  
JO15-3 Leiders/trainers: 
Richard van Egmond 06-29921158 
Rob Ypey   06-33583194 
Peter Bekkering  06-43708226 
Twan Bijsterveld  06-53757703 
 
MO15-1 Leiders/trainers: 
Milko Zuijdendorp  06-21521470 
Noëlle Opdam   06-17858737 
Bart Stronkhorst   0172-497414 
 
JO13-1 Leiders/trainers: 
Barry Venker  06-27243217  
Richard  Bek  06-83222925 
Nick Pruis   06-37113245 
   
JO13-2 Leiders/Trainers 
Jeroen van de Vliet  06-28878551 
Jorrit Logtenberg  06-52006411 
Sander Bandt 
 
JO13-3 Leider/Trainers: 
Barry Venker  06-27243217  
Richard Bek  06-93222925 
 
JO11-1 Leiders/Trainers: 
Daniek de Groot  06-20085949 
Sander Tijl  0172-500792 
 
JO11-2 Leiders/Trainers: 
Olaf Scheffers  06-23689264 
Thijs Peters  06-30653419 
   
JO11-3 Leiders/Trainers:  
Corné Brunt  0172-518863 
Matthijs van Elinkhuizen 06-45536738 
Stan de Groot  06-55060546 
 
 
 

 
JO11-4 Leiders/Trainers: 
Klaas Cuperus  06-51242670 
Erik van Ringelenstijn 06-14972862 
Jeroen Jouvenaar  06-37480863 
 
JO11-5 Leiders/Trainers: 
Erik van Ringelenstijn 06-14972862 
Jeroen Jouvenaar  06-37480863 
 
MO11-1 Leiders/trainers: 
Robert Roosemalen  06-41817273 
Cees Rietveld  06-36453450 
Suzanne Michels  06-52654469 
  
JO9-1 Leiders/trainers: 
Martin de Rooij  06-23466004 
Karen de Nooijer  0172-518863 
Evert van der Horst  06-51540577 
Fred van der Meer  06-52356249 
Albert van der Veldt  06-12914209 
Gaby Hulst 
 

JO9-2 Leiders/trainers: 
Martin de Rooij  06-23466004 
Richard van Egmond 06-29921158 
Karen de Nooijer  0172-518863 
Fred van der Meer  06-52356249 
Jasper Zwarts  06-43358036 
Johan Vitters  06-15001186 
 
JO9-3 Leiders/trainers: 
Bas Westgeest  06-51449582 
Collin Haen  06-41363842  
Joëlla de Rijk  06-50911520 
Karen de Nooijer  0172-518863 
 

JO9-4 Leiders/trainers: 
Joop Nijholt  06-54213269 
Hans Boer  06-15017730 
Jinne Boer  06-40503010 

 

JO8-1 Leiders/trainers: 
Edward van Dijk  06-21130142 
Jens van Dijk  06-20125948 
Dennis de Blanken   0172-518969 
Sander de Graaf  06-51527653 
 
JO8-2 Leiders/trainers: 
Dennis de Blanken   0172-518969 
Jeroen van de Vliet  06-28878551 
 
Ukken trainer: 
Karin de Nooier  06-27148996 
Jeroen Jouvenaar  06-22535815 
Rob Ypey   06-33583194 
Jan Willem van der Steen 06-21251918 
 
Keepers trainer: 
 
O19, O17 en O15: 
Mathijs van den Doef 06-20045828 
 
015 en 013: 
Mathijs van den Doef 06-20045828 
 
O11 en O9: 
Mathijs van den Doef 06-20045828 
 
Voor meer nummers en mailadressen, 
bezoek vvwoubrugge.nl. 




