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Door het milde winterweer in 
januari waren er mogelijkheden om 

op zaterdag voetballen. Sommige 

teams maakte hier gebruik van en 
andere teams waren liever een paar 

zaterdagjes vrij. Voor de mannen 
van Woubrugge 1 stond 27 januari 

de eerste competitiewedstrijd (uit 
tegen Sportief) alweer op het 

programma. De andere teams 

beginnen medio februari. De 
jeugdteams starten op nul en 

treden aan in een 
voorjaarcompetitie. Voor velen dus 

een nieuwe kans om met het team 

lekker mee te gaan draaien in de 
competitie. Voor alle teams, veel 

succes ! 

Omdat er gewoon gevoetbald kon 

worden is het nieuwe 
kunstgrasveldje, grenzend aan het 

terras bij de kantine, feestelijk 
geopend. Het is omgedoopt tot het 

Polderfloraveld. Op 13 januari 

hebben André Vrolijk en Jeanette 
Dijkshoorn de nieuwe naam 

onthuld. Het veld refereert aan de 
camping die zij in Alphen aan de 

Rijn hebben overgenomen en dit 
voorjaar voor het eerst gaan 

beheren. We hebben dit gedaan 

omdat zij zich beiden enorm hebben 
ingespannen om het veldje er toch 

te laten komen. Met toch bedoel ik 
dat we bij vv Woubrugge prioriteit 

toekennen aan de realisatie van 

nieuwe kleedkamers. Dat is voor 
een middelgrote voetbalvereniging, 

op zich zelf, echt een enorme klus. 
En daarvoor hebben we alle 

middelen nodig. Om dan in de 
kantlijn ook even een 

kunstgrasveldje te realiseren lijkt 

niet logisch. Echter door een 
bijdrage van het Rabo 

stimuleringsfonds en goed 
onderhandelen over de kosten met 

een aannemer kwam het toch voor 

elkaar. Hoewel de termijn van de 
Rabo beschikking dreigde te 

verlopen heeft Jeanette ervoor 
gezorgd dat de Rabo ons de 

benodigde tijd gaf en wij er langer 
over mochten doen. Daarnaast 

heeft André er aan bijgedragen dat 

de aannemer twee jaar na dato zijn 
offerte nog steeds gestand deed, 

zelfs wilde mee werken aan een 
andere aanpak waardoor de prijs 

van de offerte ook nog naar 

beneden ging. Zodoende ligt er nu 
een prachtig kunstgrasveldje met 

kurk als infill materiaal.  

Er is ook minder goed nieuws. Jur 

Geus liet medio december in een 
mailbericht van twee zinnen weten 

dat hij met directe ingang, een 
onomkeerbaar besluit had 

genomen, en stopt als technisch 

jeugdcoördinator. Te weinig tijd 
meer omdat het op het werk veel 

drukker is geworden en ook minder 
plezier in hetgeen van Jur werd 

verwacht. Toch werd ik even stil bij 
het lezen van de mail en vind het 

nog steeds jammer dat hij is 

gestopt en we er niet eerder over 
hebben kunnen praten! Anderzijds 

ook eerlijk van Jur. Soms heb je 
meer aan duidelijkheid en weten 

waar je aan toe bent. Vandaaruit 

pakken we het weer op met de 
kans om er nieuwe energie in te 

blazen. Op onze cursisten die 
afgelopen 4,5 maanden actief 

deelnamen aan de KNVB opleiding 
voor juniorentrainer had het 

gelukkig geen invloed. Met vijf 

deelnemers was vv Woubrugge 
goed vertegenwoordigd. De 
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Voorzet van de Voorzitter 

Voetballen tijdens de winterstop dat is wat er gebeurt met 
al die kunstgrasvelden. Eigenlijk best lekker om de 
competitie voor een korte periode te onderbreken en 
desgewenst oefenwedstrijden te spelen met je team.  

 

 

 

 



 

trainersdiploma's werden op 
vrijdagavond 26 januari uitgereikt 

aan Barry Venker (JO13-1), Jeroen 
van Vliet (JO13-2), Dennis van 

Luling (JO15-1), Kees van Rooijen 

(JO17-2) en Gerben Schouten 
(JO15-1). Daarbij gaat dank uit 

naar Cor Brunt jr., Jur Geus en 
Barry Buntsma voor het optreden 

als begeleider. Proficiat en op naar 
een volgende stap in de 

trainerscarrière. 

Het is belangrijk dat er goede 

trainers verbonden zijn aan de club. 
Dat zullen we ook in de nabije 

toekomst stimuleren en daarvoor 

budget beschikbaar stellen. In die 
lijn ben ik ook heel tevreden met 

het feit dat Koos Disseldorp heeft 
toegezegd om ook volgend seizoen 

de hoofdtrainer te willen zijn bij vv 

Woubrugge. We willen graag deel 
uit maken van het rechter rijtje en 

meedoen om de prijzen in de 4e 
Klasse. Dat is moeilijker dan het 

lijkt. Zeker in de zaterdag 4e Klasse. 
Ieder jaar zijn er weer clubs die, uit 

een hogere Klasse, overstappen van 
de zondag naar de zaterdag en in 

de 4e Klasse moeten beginnen. Dit 

maakt dat er naast degradanten 
(van uit de 3e Klasse) ook relatief 

veel nieuwe zaterdagteams terecht 
komen in de competitie bij vv 

Woubrugge. Daarbij moet gezegd 
worden dat Woubrugge een jeugdig 

team heeft. Bij de tegenstanders 

staat er vaak meer ervaring in het 
veld. Aan Koos zal het niet liggen 

en ook niet aan Barry Buntsma die 
gaat assisteren. Met dit tweetal is er 

een basis om in alle rust te trainen 

en mooie wedstrijden te gaan 
spelen.   

Tot slot nog even terugkomen op 

de ontwikkelingen met betrekking 

tot de maatschappelijke agenda. 
Zoals gezegd hebben is op 12 

januari een gesprek gevoerd tussen 
de voorzitters van de voetbalclubs 

in Kaag & Braassem. Tijdens dit 
gesprek werd duidelijk dat de 

gemeente de brede 
maatschappelijke betekenis van de 

verenigingen in de verschillende 

woonkernen erkend en erg 
belangrijk vindt. Het is de gemeente 

niet te doen is om 
verantwoordelijkheid weg te 

schuiven. Ze hebben aangegeven 
om samen met de 

voetbalverenigingen te willen 

onderzoeken wat er nodig is om het 
voetbal en het verenigingsleven in 

stand te houden. Op 5 februari is er 
een vervolgafspraak op het 

gemeentehuis en daarna is er 

waarschijnlijk nog een behoorlijke 
periode (3-6 maanden) nodig om 

tot concrete afspraken te komen. Ik 
heb vertrouwen in het 

vervolgtraject en voorzie dat we er 
uitkomen. 

Met vriendelijke sportgroet, 
Hans Boer 

 
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), A. van der Linde (2016), C. van Delft (2016), Mevrouw J. 
Dijkshoorn (2017), Mevrouw M. van der Linde (2017)





 

Prestaties van de Nolinaboys 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat is ook voor de mannen van de Nolinaboys in 2018 het 
credo. De eerste seizoenshelft werd afgesloten met een achtste plaats, maar de teams staan zo 
dicht bij elkaar, dat elke overwinning zomaar een paar plaatsen kan schelen op de ranglijst. Een 
terugblik op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en de eerste competitiewedstrijden 
van 2018. 
 
Nadat de eerste training alweer op 

donderdag 4 januari was afgewerkt, 

stond de zaterdag erop de eerste 
wedstrijd op het programma. En 

niet zomaar een wedstrijd. Het was 
de eerste editie in de nieuw 

geboren traditie van de clash tussen 

Woubrugge 1 en de Woubrugge 
Legends. Een uitgebreid verslag van 

deze nu al legendarische wedstrijd 
vindt u verderop in deze Score.  

 
Woubrugge –Hazerswoudse 

Boys  

De zaterdag erop stond de eerste 
regionale oefenwedstrijd op het 

programma. De degens werden 
gekruist met mede-vierdeklasser 

Hazerswoudse Boys. Woubrugge 

leek de kerstdiners en oliebollen 
nog niet helemaal lekker verwerkt 

te hebben, want na de eerste 45 
minuten stonden de bezoekers met 

0-1 voor.  

 
Na rust ging het al een stuk beter 

en binnen het uur bracht Leon 
Hoogenboom Woubrugge na een 

mooie voorzet van Bas Gorter op 
gelijke hoogte. Heel lang konden de 

mannen van Koos Disseldorp – die 

zijn contract met één jaar verlengde 
– niet genieten van de gelijkmaker. 

Hazerswoudse Boys greep na een 
vlotte counter weer de voorsprong. 

 
Wederom werk aan de winkel dus, 

maar die job werd geklaard. Nu was 

het Shijie Hu die de bordjes weer 
gelijk zette. De eerste ‘echte’ 

oefenpot leek af te stevenen op een 
remise, tot Hazerswoudse Boys in 

de laatste minuut nog profiteerde 

van een flatertje in de Woubrugse 
defensie. De eerste oefenwedstrijd 

ging zo dus met 2-3 verloren. 
 

Woubrugge – Valken’ 68 
(tweede elftal)  

Om de competitie met een goed 

gevoel te beginnen, moest de rug 
een week later in Valkenburg 

gerecht worden. Het tweede team 
van Valken ’68, de club waar oud-

train Arie van Duijn de scepter van 

het eerste elftal zwaait, was de 
tegenstander.  

 
De wedstrijd ging op het wat 

ongebruikelijke tijdstip van 14.00 

uur van start, en Woubrugge was 
duidelijk nog niet wakker. Binnen 

no-time was keeper Sven Tourné 
twee keer verschalkt. Zo rond 14.30 

uur, het gebruikelijke starttijdstip 
van Woubrugge 1, begon het te 

lopen. Met bij vlagen heel leuk 

voetbal kwamen de Groen-Witten 
via Leon Hoogenboom (2 keer) nog  

voor rust op gelijke hoogte. Na de 
thee zakte het spel, mede door 

noodgedwongen wissels, wat in en 
liep de thuisploeg uit naar 5-2. 

Weer een nederlaag, maar het 

vertoonde spel bood wel 
vertrouwen voor de competitiestart.  

 
Sportief – Woubrugge 

Die eerste competitiewedstrijd van 

2018 eindigde echter in mineur. De 
wedstrijd legen laagvlieger Sportief 

uit de Woerdense Verlaat ging in de 
allerlaatste seconde verloren. Shijie 

Hu had de bezoekers voor rust op 
aangeven van Thom Buntsma nog 

wel op voorsprong gezet, maar in 

de tweede 45 minuten werd de 
voorsprong nog weggegeven. 

 
Woubrugge-Moerkapelle 

Het eerst officiële thuisduel van 

2018 werd een hele tumultueuze. 
Tegenstander Moerkapelle eindigde 

de wedstrijd namelijk met 8 man 
door 3(!) rode kaarten. 

Desalniettemin kon Woubrugge de 

toeschouwers niet trakteren op een 
overwinning. Emiel Buntsma had 

Woubrugge in de eerste helft nog 
wel op voorsprong gezet, maar die 

werd voor rust nog teniet gedaan.  
 

Zodoende verloopt 2018 nog niet 

helemaal zoals gehoopt. Toch is er 
goede hoop dat de resultaten 

verbeteren. Blijf dus allen trouw 
supporten!  

Koos Disseldorp verlengt, Barry 
Buntsma assistent 
Koos Disseldorp en v.v.Woubrugge hebben overeenstemming bereikt om ook in het seizoen 
2018-2019 de samenwerking voort te zetten. Barry Buntsma wordt als assistent trainer aan de 
technische staf toegevoegd. 
 
Disseldorp is bezig aan een 
tweede periode bij VVW. Eerder al 
was hij van 2007 t/m 2010 aan de 
club verbonden. 

Barry Buntsma is op dit moment 
trainer Woubrugge JO19-1. Barry, 
zelf oud speler van Woubrugge 1, 
heeft al diverse jeugdteams van 

de club getraind. Hij is in het bezit 
van trainersdiploma  UEFA C 
(TC3). 



 

 
 
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 
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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 
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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 
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Oud papier  Klaas Grandia  06-20675781  klaasgrandia@gmail.com 
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Klaverjasvereniging  Jan Vos   0172-518624   
Visvereniging  Henk Windhorst  0172-518389  hcwindhorst@casema.nl 
Sporthal Oudendijk  Ruud Gorter  0172-519288   

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=5HOGm10P_OgpfbwIYnGYaH1S11frNnpNpsgQHcR89jAnzEcQVV7UCAFtYWlsdG86ZnNpZGVAbGl2ZS5jb20.
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Zo ging de legendarische pot 
tussen VVW 1 en VVW All Stars  

Om het nieuwe jaar 2018 op geweldige wijze in te luiden, stond er zaterdag 6 januari een hele 
bijzondere wedstrijd op het programma. Het eerste elftal van Woubrugge nam het op tegen de 
selectie van de Woubrugge All Stars. Een team vol sterspelers uit het verleden van onze mooie 
club. 
 

De middag begon met een 
gezamenlijke lunch. Onder het genot 

van lekker broodjes, (sport)drankjes 

en koffie werden de eerste 
nieuwjaarswensen uitgewisseld. 

Voordat het té gezellig werd, zochten 
beide elftallen de kleedkamer op om 

zich om te kleden voor deze nu al 

legendarische wedstrijd.  
 

Bij de warming-up was er nog een 
bijzonder gezicht te bewonderen aan 

de kant van Woubrugge 1. Joost van 

der Does, jarenlang jeugdlid geweest 
op Sportpark Bateweg Noord, had de 

eer om Pupil van de Week zijn. De 
mooie traditie voor jeugdspelers van 

Woubrugge was door wat 
misverstanden aan de neus van Van 

der Does voorbij gegaan. Dit was het 

ideale moment om hem alsnog te 
verblijden met deze schitterende 

taak.  
 

En die vervulde hij met verve. Na de 

gebruikelijke aftrap zocht Van der 
Does het doel van jeugdheld Dennis 

de Blanken op. De voormalig 
aanvaller werd door de ervaren 

doelman licht aangetikt, waarna hij 
gewillig ging liggen. De eerste 

penalty van de middag benutte hij 

als in zijn beste dagen. Het startsein 

was gegeven! Lees verderop in de 
Score nog een uitgebreid interview 

met Pupil Joost.  

 
In de eerste helft waren de 

verhoudingen duidelijk. Woubrugge 
1 had de bal, de All Stars loerden 

met de opvallend fitte spelers op een 

counter. Een van deze counters 
leverde zelfs een goal op! Maar tot 

teleurstelling van iedereen die de 
Woubrugge-legends een warm hart 

toedroeg werd de goal afgekeurd 

wegens buitenspel.  
 

Maar, Woubrugge 1 werd wel goed 
wakker geschud. De illusie dat het 

deze middag wel ‘even’ vanzelf zou 
gaan werd hardhandig de kop in 

gedrukt. Het vele balbezit leverden 

een aantal kansen op, maar De 
Blanken hield als vanouds zijn team 

op de been. Pas na een half uur 
spelen was daar de goal. Mark van 

der Kolk kopte een niet te missen 

voorzet van Harry Buntsma tegen de 
touwen.  

 
En daarmee was het ergste verzet 

van de All Stars wel gebroken en nog 
voor rust liepen de ‘jonkies’ uit naar 

3-0. Shijie Hu en Bob van de Geijn 

waren de doelpuntenmakers.  

 
In het tweede bedrijf kon All Stars-

trainer Bram Buntsma een compleet 

nieuw elftal inbrengen. Deze konden 
echter niet voorkomen dat Hu al vrij 

vlot na de thee de vierde treffer 
maakte. Toch hielden de All Stars 

hun hoofd recht omhoog en hield het 

de rest van de wedstrijd het doel 
schoon. Zelf werden ze nog een 

aantal keer gevaarlijk, maar een 
tegentreffer was ze niet gegund. 

Hopelijk lukt dit volgend jaar weer, 

want wat ons betreft wordt deze 
wedstrijd een eeuwenoude traditie 

van de club!  
 

De selectie van de Woubrugge 
All Stars: 
Dennis de Blanken, Chris Molleman, 
Cor Brunt, Dave de Wit, Evert-Jan 
van der Horst, Ferdy Dreef, Joris van 
de Broeke, Jurryt de Vries, Marc 
Molleman, Marco van Heuveln, 
Matthijs van Ellinkhuizen, Maruice 
Lamers, Michel Wolvers, Mike 
Prangers, Robin Burgman, Sander 
Helmig, Thommy van de Neut, Ton 
Wetselaar en Walter van de Weijden.  
Trainer: Bram Buntsma, assistent-
trainer: Alex Molleman 

 

 
 
 
 

 
Meer foto’s? Check www.vvwoubrugge.nl ! 





 

Onpersoonlijk!  
Ook deze editie weer een editie van deze zeer populaire rubriek. Met deze keer aan het woord: 
niemand minder dan Joost Nieuwenburg! 
 
 
Functie bij de VVW:  

Voetballer topklasse 
 

Geboren:  
Leiden 
 

Woonplaats:  
Alphen a/d Rijn 
 
Broers/ Zussen:  

3 
 
Beste Vriendin:  

Doutzen Kroes 
 

Beste vriend: 

Tom Boon 
 

Getrouwd met: 
Jet Nieuwenburg-Buitelaar 
 
Kinderen:  

Jay-Jay, Joey, July 
 
Werk:  

Rijinstructeur 
 

Opleiding:  

Gymnasium 
 

Hobby’s:  
Voetballen 
 
Favoriete Auto:  

Volkswagen 
 
Muziek:  

Stef Bos 
 

Hekel aan:  

Mensen die zichzelf zielig vindn 
 

Geloof:  
Joostafari 
 

Bewondering voor:  
Jet Nieuwenburg 
 
Film:  

Viana (samen met July) 
 

Tijdschriften:  

Automagazine 

 

Drank:  
Bacardi 
 
Eten:  

Eigenlijk alles, helaas 
 
Vakantie:  

Zuid-Frankrijk 
 

Opwindend:  

Mezelf 
 

Ambities:  
Kinderen helpen die niet begrepen 
worden op school 
 
Beste eigenschap:  

Sociaal  
 

Slechtste eigenschap:  
Ongeduldig 
 

Lijfspreuk:  
Grandijoost 
 
Typisch Woubrugge:  

Gezelligheid 
 
Hoogtepunt:  

Moet nog scoren 
 

Dieptepunt:  
Nog niet gescoord 
 

Wat vind je van VVW VE1:  
Eer om met die gasten te spelen 
 
Wat vind je van Damesvoetbal: 

Geweldig, vooral doorgaan. 
 
Wie vind je de beste trainer VVW: 
Harry van der Weiden  
 

Verbetering VVW:  

Misschien meer verbinding tussen 
jong en oud, iedereen lust bier! 
 
Beste voetballer VVW: Walter van 
der Weiden, Dennis de Blangé. 
 

Onderschatte voetballer VVW:  

Jan van Klaveren 

 

Favoriete club:  
Feyenoord  
 
Beste voetballer Nederland:  

Arjen Robben 
 
Beste voetballer Buitenland:  

Ronaldo 
 

Beste voetballer aller tijden:  

Joost Nieuwenburg 
 

Bondscoach:  
Ronald Koeman 
 

Beste trainer:  
Louis van Gaal 
 
Oranje:  

Rood 
 

Opstelling Oranje:  

Peter v.d Neut weet raad 
 

Kunstgras:  
Echt gras beter 
 

Hans Boer:  
Nachtmens in de kantine 
 
Peter v.d Neut:  

Topper 
 

Walter van der Weiden: 

Voorbeeld 
 

Peter Loggen: 
Topper 
 

Erna v.d Meer:  
Zonder Erna geen bitterbal 
 
Koos Disseldorp:  

Topper 
 
Joyce Bouwens:  

Topper 
 

Senioren commissie:  
Klasse, niks meer aan doen.



 

 

Oud Papier en Karton in 2017 
Als het bij een bedrijf even iets minder gaat, moeten er mensen uit. Maar bij de afdeling oud 
papier  van de club mag weer personeel worden aangetrokken. De oud-papier medewerkers 
hebben ten opzichte van het jaar 2016 maar liefst 6.700 kilo meer oud papier moeten verwerken. 
Waar en hoe  dat gegaan is voor de cijferaars altijd even leuk. Alles wordt bijgehouden tenslotte.  
 
29 containers  zijn er door de 

dagploeg deskundig volgestapeld , 
elk gaatje wordt benut.   

Totaal 127.570 kilo is er gebracht 
naar het sportveld, en verwerkt door 

de dagploeg  7 dagen per week. 2 

containers  minder dan in 2016. En 
maar 770 kilo minder verwerkt in 

2017 dan in 2016.  
 

De zaterdagploegen die 12 maal per 

jaar, elke eerste zaterdag, door het 
dorp en buitenwijken trekken,  

 
 

 
hebben 129.030 kilo verwerkt, dus  

van de straat gehaald, en in de 
perswagens is gedaan.  

Dat is 7.470kilo meer dan 2016. Is 
het beter scheiden van afval al 

begonnen zou je denken. Ik denk 

van wel. De ploeg die in het dorp 
alles weghalen hebben 70.100 en de 

buitenwijk/dorpploeg 58.930 kilo 
verwerkt.  

 

Na alle getallen en vergelijkingen is 
uiteindelijk de hoofdsom geworden 

dat er 256.600 kilo door alle  
 

 
medewerkers op hun plek is 

gebracht.  
 

Zeer, nee erg zeer bedankt allemaal. 
Wat een werk. En zo belangrijk voor 

de club.  

 
Als we allemaal mee gaan doen met 

het beter uitsorteren van de 
huiselijke afvalstromen van krant tot 

snoeppapiertje hebben we er 

allemaal plezier van.  
 

Nogmaals dank en succes! Klaas.  

Dit doet de vertrouwenspersoon 
In eerdere Scores hebben we ons al voorgesteld als vertrouwenspersonen. In deze bijdrage willen 

wij jullie wegwijs maken wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn.  

De vertrouwenspersoon vormt het 

(onafhankelijke) aanspreekpunt voor 

(jeugd)leden, ouders, vrijwilligers, 

werknemers en bezoekers voor 

problemen binnen en eventueel 

buiten de vereniging die te maken 

hebben met ongewenst gedrag. 

  

Deze vertrouwenspersoon neemt 

vragen, klachten en meldingen in 

behandeling die gaan over 

ongewenst gedrag binnen de 

vereniging. Onder ongewenst gedrag 

wordt in ieder geval verstaan: 

- seksuele intimidatie 

- agressie en geweld 

- bedreiging 

- pesten 

- discriminatie 

- interne criminaliteit (diefstal, fraude 

en dergelijke) 

- overige vertrouwelijke problemen 

De vertrouwenspersoon heeft de 

volgende taken: 

- luisteren naar de klacht of het 

probleem; 

- nagaan of bemiddeling mogelijk is; 

- in samenspraak met de klager 

bepalen wat de te ondernemen 

stappen moeten zijn; 

- bemiddelen bij het zoeken naar een 

oplossing; 

- doorverwijzen naar hulpverlening; 

- begeleiden van de aangever in het 

verdere verloop van de melding. 

De vertrouwenspersoon behandelt 

de zaken in strikt vertrouwelijke 

sfeer en zorgt ervoor dat de 

vertrouwelijkheid is gegarandeerd. 

De vertrouwenspersoon kan het 

hoofdbestuur in kennis stellen van 

het feit dat er melding is gemaakt 

van ongewenst gedrag, maar hij of 

zij brengt alleen met toestemming 

van de betrokkene inhoudelijk 

rapport uit bij het hoofdbestuur over 

de gemelde kwestie. 

Als het gaat om ernstige incidenten, 

zoals seksuele intimidatie, werkt de 

vertrouwenspersoon volgens het 

Protocol Sociaal veilige 

sportomgeving t.b.v. preventie en 

sanctioneren seksuele intimidatie van 

NOC*NSF (zie 

http://www.nocnsf.nl/seksuele-

intimidatie). 

Zoals al aangeven tijdens de 

ledenvergadering in december 2017 

zien wij onze taak ruimer. We willen 

een actieve rol vervullen om te 

zorgen dat VVW een plek is en blijft 

waar iedereen op een positieve 

manier en in een veilige omgeving 

met voetbal bezig kan zijn. 

Hoe we hier verder invulling aan 

gaan geven, leest u in de volgende 

Scores. 

José Wilderink en Hans Grandia 

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie
http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie






 

 

De Blauwe Zeelt 
2017 was voor de visvrienden van De Blauwe Zeelt een bijzonder jaar. Na het jubileum in 2016 
(45 jaar DBZ) is er op de algemene ledenvergadering aan ieder lid een speciaal bedrukt jack 
uitgereikt. Na de ideeën voor 2017 gedeeld te hebben, werd de 1e wedstrijd gevist op 15 april in 
de Drecht. In 2017 was het idee om naast de reguliere wedstrijden in bootjes en vanaf de kant, 
ook losse wedstrijden te organiseren op basis van vrije inschrijving, zodat niet Zeelten ook konden 
mee vissen.  
 

Deze losse wedstrijden zouden 

georganiseerd worden door Hidde 

Hoekstra. Dit was voor leden van 

DBZ een mogelijkheid ook eens 

kennis te maken met andere vissers. 

De hoop was dat hierdoor ook 

nieuwe leden zouden toetreden tot 

DBZ en mee gingen vissen in de 

reguliere competitie. Uiteindelijk 

heeft deze aanpak niet het gewenste 

resultaat opgeleverd en heeft Hidde 

besloten zelf verder te gaan met de 

organisatie van de open wedstrijden 

en DBZ te verlaten. Jammer 

natuurlijk maar we hebben het 

geprobeerd. In 2017 hebben we in 

competitie verband de wedstrijden in 

bootjes en vanaf de kant apart 

bijgehouden met aparte winnaars. 

Winnaar van de bootjes competitie is 

uiteindelijk Dirk Schuilenburg 

geworden met op de 2e plaats Henk 

Windhorst. Winnaar van de kant 

competitie is geworden Flip 

Landwaart met op de 2e plaats Dirk 

Schuilenburg. Ook wisten de Zeelten 

de onderlinge wedstrijd tegen het 

Looze Vissertje uit Roelofarendsveen 

te winnen. Een unieke prestatie want 

dat was de laatste jaren niet meer 

gebeurd. Op 11 november vorig jaar 

werd de laatste wedstrijd gevist in 

de Woudwetering met na afloop een 

gezellig samen zijn bij Henk 

Windhorst die zoals elk jaar weer 

had gezorgd voor verse snert en een 

borrel.  

Voor 2018 gaan we verder op de 

manier waarop de Zeelten altijd al 

samen hebben gevist. Een aantal 

wedstrijden vanaf de kant en een 

aantal met de bootjes met standaard 

om de 2 weken een wedstrijd. De 

eerste wedstrijd staat op de planning 

voor 14 april (wederom in de 

Drecht), op 1 september een 

wedstrijd tegen het Looze Vissertje 

en op 21 juli een dagje vissen op de 

Nieuwkoopse plassen. De 

gemiddelde leeftijd van de Zeelten 

wordt elk jaar hoger en daarmee 

voor sommigen ook lastiger altijd 

deel te nemen. Op de komende 

ledenvergadering zullen we dan ook 

stilstaan hoe we als vriendenclub 

verder willen gaan.  

De jaarlijkse loterij (altijd rond de 

kerst) is afgelopen jaar helaas door 

miscommunicatie niet doorgegaan. 

De datum die op de planning stond 

bij VVW (begin december) kwam 

helaas niet uit qua organisatie en we 

hebben dan ook in onderling overleg 

met VVW besloten deze te 

verplaatsen naar zaterdag 24 

februari as. We beginnen rond 16 

uur. Natuurlijk zorgen we weer voor 

mooie prijzen voor het rad van 

avontuur en de worden de winnende 

nummers van de verkochte loten 

getrokken. Eenieder die dan in de 

kantine van VVW aanwezig is kan 

meedoen met het rad van avontuur. 

Wie weet tot ziens en wil je met ons 

in de komende competitie mee 

vissen kun je contact opnemen met 

wedstrijdleiding Flip Landwaart 06 

2933 1544 of secretaris Rob Blauw 

06 1296 7668. De contributie is 25 

euro per jaar. 

Droom komt uit voor BJ Bregman 
Berend-Jan Bregman is per direct toegevoegd aan de redactie. Het is voor hem een droom die 

uitkomt. Hieronder een kleine introductie van onze kale aanwinst. 

Ik ben dus Berend-Jan Bregman, 21 

jaar oud en een voorbeeldig student 

aan de hogeschool in Leiden. Ik 

voetbal al 15 jaar in het heilige 

groen en wit en doe graag wat voor 

‘mijn cluppie’. Ik mag mij nu officieel 

Score-snuffel stagiair noemen. Na 

lang onderhandelen, in de zomerstop 

en de eerste seizoenshelft, is de deal 

dan nu eindelijk beklonken. Vlak 

voor het sluiten van de deadline van 

de wintertransferperiode om 23:58 

werden de handtekeningen gezet 

onder een verbintenis van een nader 

te bepalen aantal jaren. Ik durf wel 

te zeggen dat ik hier na 4 dagen nog 

steeds zo van slag van was, dat ik 

besloot een dagje op bed te gaan 

liggen. Na een goede nacht slaap 

heb ik het leven weer opgepakt. Nu 

typ ik alweer mijn eerste stukje, zo 

snel kan het gaan. 

Ik ga er van uit dat de 

samenwerking voorspoedig verloopt 

en anders zult u snel weer van mij 

horen. Ik wens een ieder erg fijne 

feestdagen het komende jaar en tot 

ziens





 

 

Van de Scheidsrechterscommissie 
De voetbalschoenen kunnen na een iets langere winterstop weer tevoorschijn worden gehaald. 

De maand Januari ligt inmiddels 

alweer achter ons en de competitie 

is inmiddels voor alle teams weer 

begonnen. Toch heeft de 

scheidsrechterscommissie in deze 

rustige periode niet stil gezeten. 

Op woensdag 25 Januari heeft de 

Nederlandse topscheidsrechter Allard 

Lindhout een informatieve avond 

gegeven in de kantine bestemd voor 

de jeugdscheidsrechters van 

Woubrugge. De avond bestond uit 

het tonen van diverse beeld- en 

geluidsfragmenten van wedstrijden 

van Allard zelf en enkele collega 

scheidsrechters. Hij vertelde ook 

over zijn eigen ervaringen als 

scheidsrechter. 

De avond werd afgesloten met een 

quiz waarbij men moest aangeven of 

voor de overtreding een gele of een 

rode kaart moest worden getrokken. 

Na een spannende strijd ging de 

overwinning naar Niels van Hout. 

Het was een zeer leerzame avond en 

wij als scheidsrechterscommissie 

hopen nog vele jaren fluit plezier aan 

jullie te mogen beleven. 

De scheidsrechters 
Elke editie van de Score stellen we een scheidsrechter van onze club aan u voor en zetten we hem 
even in het zonnetje. In deze editie: Leonardo van de Weteringh.  
 

Waarom ben je begonnen met 
fluiten? 

Ik ben eigenlijk als lijnrechter 
(grensrechter) begonnen bij 

sommige wedstrijden te vlaggen. Dat 

ging wel goed waarbij ik eigenlijk 
een zeer sterke bijdrage leverde. Het 

echte scheidsrechteren kwam ook 
omdat ik een leider in het veld wilde 

zijn en zo de wedstrijden in goede 
banen wilde leiden. Zo ben ik 

eigenlijk scheidsrechter geworden. 

 
Wie is je favoriete 

scheidsrechter? (En waarom?) 
Pierluigi Collina is een van mijn 

favoriete scheidsrechters, omdat hij 

een echte leider en rechtvaardig 
beslisser is binnen het veld. Iedereen 

had respect voor hem, hij was 
oprecht, kende het spel, was niet 

bang om de juiste beslissingen te 
nemen ook al waren er spelers en 

supporters het niet altijd met hem 

eens. Hij behandelde iedereen met 
respect. Iedereen moet respect voor 

de scheidsrechter en zijn 
beslissingen hebben! 

 

 
 

Bij welke beslissing heb je zelf 

even gejuicht? 
Als scheidsrechter hoor je niet te 

juichen bij een beslissing. Een 
beslissing gemaakt door een 

scheidsrechter kan de wedstrijd 

beïnvloeden op positieve of op 
negatieve wijze. Als scheidsrechter 

hoor je een onafhankelijke rol te 
hebben, maar het leukste is eigenlijk 

als je bij het affluiten van een 
wedstrijd kan denken: “Dat was een 
leuke pot om te fluiten!”, daar geniet 

is zelf van. 
 

Welke spelregel zou jij 
veranderen? 

Bij het nemen van een doeltrap moet 

de speler buiten de 16 meter de bal 
aannemen. Doet hij dat niet, dan 

moet de doeltrap opnieuw worden 
genomen. Ik zou zien veranderen 

dat wanneer dit gebeurt de 
tegenpartij een indirecte vrijeschop 

krijgt, net als bij een terugspeelbal 

als de keeper de bal pakt.  
 

Wat is het leukste team om te 
fluiten? 

 

Ik heb een paar leuke potjes 
gefloten en daarvan vond ik de 

JO15-1 eigenlijk het fijnste fluiten. 

Niet alleen omdat ze goed kunnen 
voetballen, maar ook omdat de 

meeste wedstrijden in een hoog 
tempo gespeeld worden en daardoor 

moet je er als scheidsrechter er kort 

op zitten. 
 

Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 

scheidsrechter? (teams en 
stadion) 

Steaua Boekarest – Dinamo 

Boekarest in de Arena Națională, dit 
schijnt een kraker te zijn tussen de 

twee clubs uit Boekarest die in de 
hoogste divisie spelen in Roemenië, 

het is een beetje te vergelijken met 

de “Klassieker” tussen Feyenoord en 
Ajax. 

 
Wat is de gouden tip voor een 

lang en gelukkig scheidsrechters 
leven? 

Zorg dat je oprecht bent en niet aan 

je beslissingen twijfelt! Heb vooral 
plezier in het fluiten en zorg ook dat 

de 2 ploegen er plezier in hebben. 
 

 

 

 
 



 

 

Wat gebeurde er op donderdag 18 
januari? 
 

Het leek een doorsnee donderdagavond te worden in Woubrugge. De lichtmasten op het 

kunstgras schenen fel, zoals gewoonlijk. In het kunstlicht werd er getraind door de selectie en 

later ook door de overige senioren en de jongens van de A1. Of onder 19, zoals het tegenwoordig 

heet. Maar hoe gewoontjes de avond startte, hoe mysterieus de avond eindigde. We zoeken nog 

naar meer feiten, maar willen alvast wel een klein sfeerbeeld geven. 

Om een uurtje of 9 werden de eerste 

biertjes in de kantine opengetrokken. 

Siem Kesting zat op zijn vertrouwde 

plek om de tafel naast de paal in het 

midden van de kantine. Arjan 

Dijkshoorn – Armar in de volksmond 

– stond met een biertje op zijn buik 

slap te ouwehoeren. De heren die 

net klaar waren met trainen en nog 

een biertje wilden hadden ook een 

plekje gevonden. De avond leek 

gesetteld. 

Terwijl de tijd vorderde en er rijkelijk 

bier werd geschonken, sloten ook de 

heren aan die een uur later klaar 

waren met trainen. De lege kratten 

werden op elkaar gestapeld en zelfs 

het tostiapparaat werd nog 

aangezet. 

Ondertussen vertrokken de eerste 

klanten weer, voor de meesten stond 

de wekker natuurlijk ook gewoon. 

Maar niet voor een vijftal personen – 

waarvan de namen niet bekend zijn. 

Zij besloten de avond langer te 

maken dan eigenlijk de bedoeling 

was. Met het nodige gezang, zoals je 

kan verwachten na een biertje te 

veel. 

Binnen stond de muziek lekker aan. 

Hoewel de microfoon niet werkte, 

besloot het vijftal ‘m toch te 

gebruiken om lekker mee te brullen. 

Arm in arm – in een kringetje - 

stonden de heren achter de bar. Er 

ontstond een soort strijd tussen de 

mannen in kwestie: wie kon het 

beste ‘Het Land Van’ van Lange 

Frans & Baas B meezingen?  

Opeens knalde het nummer ‘Het 

Regent Zonnestralen’ van Acda & De 

Munnik door de speakers. Over het 

precieze tijdstip van dit moment 

wordt gediscussieerd. Laten we het 

houden op ongeveer 3 uur. Terwijl 

het kringetje nog intact was en de 

microfoon nog in de rondte ging, 

schoot er een schim achter het vijftal 

langs. Boem. De muziek uit. De 

kantine was opeens stil. 

Ook buiten was het stil. Nu wel. 

Blijkbaar stond de muziek buiten aan 

én ook de microfoon. Terwijl de 

heren hun eigen gezang niet konden 

horen, kon Woubrugge dat wel. 

Hoewel het gezang 

hoogstwaarschijnlijk van hoge 

kwaliteit was, was het tijdstip wat 

minder.  

De schim was waarschijnlijk een van 

de velen die het feestje had 

meegekregen en had er genoeg van. 

De schim – volgens betrouwbare 

bronnen ‘een bewindspersoon’ – 

kreeg ladingen met excuses om zijn 

oren vanwege het pijnlijke voorval. 

Een nacht om nooit te vergeten. 

Voor sommigen in positieve zin, voor 

anderen in negatieve zin. 

De aanwezigen – die bij de Score-

redactie bekend zijn – willen bij 

dezen hun excuses aanbieden voor 

iedereen die overlast had van de 

situatie.  

 
 
 
 
 





 

 

Vets1 
Het is inmiddels alweer een maand of 5 geleden dat er een start werd gemaakt met het 
voetbalseizoen 2017-2018. Tijd om een balansje op te maken van onze eerste seizoenshelft. 
 

Zomerreces 
Het begon eigenlijk al aan het einde 

van het vorige seizoen. Een heerlijke 
teambbq op het landgoed der Janus 

was natuurlijk een heerlijk afsluiting. 

Maar ook meteen een start voor het 
nieuwe seizoen, aangezien de 

teamwisselingen bekend werden. 
Het viel eigenlijk best mee, want 

slechts 1 speler stopte volledig, 1 

speler werd reservelid, en 1 speler 
werd verwelkomd. Een jochie nog, 

maar volgens de leeftijdsgrenzen des 
veteranenvoetbals voldoende op 

leeftijd. Alle andere vets vonden het 

nodig om er een seizoentje aan vast 
te plakken. 

Wat niet onvermeld mag blijven is 
het topfeest dat ons ergens in juni 

werd aangeboden door een stuk of 6 
jubilerende vets. Jubilerend als in…. 

een tientalletje in de leeftijd. Een 

knallend feest werd het tot in de 
vroeg uurtjes, precies zoals de vets 

het graag zien. 
 

Bekert 

Ergens in september haalden de vets 
de kicken uit het uitgedroogde vet, 

en kon er worden gestart aan ons 
bekeravontuur. De KNVB vond het 

nodig om het milieu weer verder te 
vervuilen, want na een vorig seizoen 

met de meeste wedstrijden in de 

Haagse regio en ook in Vlaardingen 
en Schiedam, was de ouverture van 

ons voetbaljaar in Rotterdam-Zuid. 
Ergens in zo’n gezellige wijk met 

alleen maar gezellige mensen. U zult 

begrijpen beste lezer, er stond voor 
ons een bietenbak te wachten, maar 

wel met 3 heerlijke goals van onze 
veteranenhelden. 

Die tegenstander won vervolgens 

alle wedstrijd, waardoor het voor ons 
niet meer belangrijk was om heel erg 

ons best te doen. Dat deze we 
uiteraard wel, maar ook de 2e 

wedstrijd, in het ook al zo gezellige 
Leiden, ging ruimschoots verloren. 

Dat de vets toch nog enigszins tegen 

een bal kunnen trappen bleek in de 
3e bekerwedstrijd. Die was tegen de 

koplopert in de hoogste 
veteranenklasse, deze keer in het 

aller gezelligste Woubrugge. In een 
flitsende wedstrijd werd deze 

tegenstander kansloos met een vette 

nederlaag retour naar huis gestuurd. 
Al met al een matige start van het 

seizoen, maar toch nog een 
acceptabele 2e plaats in de 

bekerteindrangschikking. 

 
Comp 

Een week of wat verder konden we 
dan eindelijk van start in de 

competitie. Een niveautje lager 

gelukkig, want het ballen in de 
stedelijke gezellige wijken bleek ons 

vorig jaar niet zo te liggen. Benieuwd 
wat deze nieuwe tegenstanders, die 

meer uit onze regio komen, ons 
zouden gaan brengen. En een 

flitsende start werd het! In straf 

tempo werden de eerste vier 
tegenstander verslagen. Niet altijd 

ging het eenvoudig, gelukkig maar, 
maar de punten gingen altijd (mee) 

naar Bateweg-Noord. En meestal 

nog op een normale, leuke wijze 
ook. We waren bijna vergeten, dat 

voetbal een leuk spelletje is.  
Maar dan kwam daar die verfoeide 

maand november. Niet alleen omdat 
de dagen korter werden, en het 

buiten donker, koud, regenachtig en 

winderig werd, nee, er werden dikke 
punten gemorst. Leek het gelijkspel 

in de 5e ronden nog een incident, de 
verliespartij bij de geelblauwen was 

het volgende smetje. Alhoewel, dat 

was de beste tegenstander 
totdantoe. Maar absoluut triest was 

de schandalige middag in Den Haag 
bij dezelfde belachelijke 

tegenstander als vorig seizoen. Dat 

er punten verloren werden was 
onbelangrijk. Het wordt tijd om daar 

maar mee te stoppen. Ik ben serieus 
benieuwd hoe het later dit seizoen 

zal gaan tegen onze oranje Alphense 
tegenstander. 

Veel leuker was het direct naast de 

Amerikaanse ambassade nabij 

Duindigt, waar we in verschrikkelijk 
weer toch de 3 punten verdienden. 

 
Party 

En ook veel leuker is de opkomst van 

Vets1 op alle donderdagavonden en 
zaterdagmiddagen. Met name de 

derde helften na trainingen en 
wedstrijden zijn dan van het 

allerhoogste niveau. De gesprekken 

niet overigens. En als we dan nog 
een stapje verder kijken dan werden 

alle evenementen ook druk bezocht: 
Oktoberfest, Barry Badpak (wat een 

knaller!), Boutavond en 

Nieuwjaarsreceptie. Jazeker, als er 
een feestje is, dan weten de vets wel 

hoe dat werkt. Op naar de volgende 
gezelligheden! 

 
Grote Vets1 Ken je Team-quiz 

We zijn er bijna, maar nog niet 

helemaal, want…. tot slot nog een 
klein (volledig subjectief) kwisje om 

te zien, hoe goed u ons team kent. 
Het is eenvoudig: ieder liedje/artiest 

slaat op de een of andere wijze op 

een speler van Vets1. Het kan zijn 
dat één speler vaker dan 1 keer het 

juiste antwoord is; hoeft niet 
natuurlijk. Weet u wie bedoeld 

worden? Reacties graag per 
(groeps)app! 

 

1. Seth Gaaikema - Wat Een 
Spreker Is Die Man 

2. The Door(s) - The end 
3. The Police – (Message in) a 

bottle 

4. Jan Smit & Damaru – Ik heb 
een tuintje in mijn hart 

5. t.A.T.u. - All The Things She 
Said 

6. Beauty and the Beast – 

Gaston 
7. Vanilla Ice – Ice ice baby 

8. Slagerij van Kampen 
9. Jeroen Van Zelst - Houdoe 

En Bedankt 
10. Tracy Chapman - Fast car 

 

Doei! 
Piet



 

 

 

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  06-23487569 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  06-11588326  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  Nolina Kwekerijen  
Sponsor 3  Auto Crew Alphen 
Sponsor 4  Rudy Jansen Betonboringen 
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    
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 het Nederlands elftal is 

uitgeschakeld voor het WK in 
Rusland, hoor je steeds meer 

mensen zeggen, dat winnen in ons 
land niet belangrijk genoeg is 

gemaakt. Het zou de spelers 

ontbreken aan de echte wil om de 
tegenstander te verslaan. Dat zou 

maken hebben met de 
jeugdopleidingen. Kinderen krijgen 

domweg niet meer mee, hoe ze 

moeten overwinnen. Door het 
afschaffen van de competitie bij de 

JO9 wordt dat alleen maar erger, 
veronderstelt men.  

 
Ik kom zelf uit een voetbalomgeving 

waarin winnen voorop stond. Liever 

een geniepige 1-0 winst, dan vrijuit 
spelen en verliezen. Het boeide 

niemand of je lekker had gespeeld, 
een mooie dribbel had gemaakt of 

een bal onderkant lat in het doel had 

gelegd. Je wilde winnen en vrat het 
gras op. Maar zijn dat de dingen die 

het voetbal zo leuk maken? De KNVB 
denkt daar heel anders over. Volgens 

hen is het mooiste om te dribbelen, 
een bal af te pakken, dingen te leren 

die je nog niet kon en van de coach 

te horen, dat je een fan-tas-tische 
actie had gemaakt. En daarbij speelt 

de ranglijst pas een rol, zodra 
trainers of ouders erover beginnen. 

Of dat klopt, ik vraag het me af. 

Steeds vaker hoor in van de 
kinderen, overigens wel via de 

ouders en trainers, dat ze kampioen 
willen worden en dat ze dat gevoel 

nu al missen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Maar de KNVB wordt gesteund door 

de Belgische voetbalbond. Ook zij 
geloven in goede jeugdtrainers, 

kleinere veldjes, voetbal tegen 
gelijken (spelen tegen spelers uit je 

geboortemaand) en het afschaffen 

van de competitie bij de jongste 
pupillen (in België wordt pas vanaf 

Onder 14 een ranglijst bijgehouden). 
Alles draait bij hen, om het 

spelplezier en de individuele 
ontwikkeling van spelertjes. En het 

gaat niet echt slecht met het 

Belgische voetbal.  
 

Volgens de beide voetbalbonden 
vraagt dat een andere manier van 

kijken binnen het voetbal. In plaats 

van de focus op het resultaat van de 
wedstrijd (winnen), moeten we meer 

oog hebben voor opleiden. Een 
jeugdtrainer start vaak zijn eerste 

training met als achtergrond: 
winnen. Die mentaliteit moet 

overboord. Als jeugdtrainer vraag je 

dingen van spelers die ze nog niet 
beheersen. Jij helpt ze dat wél te 

kunnen. Dát is je taak. Je moet 
jeugdtrainers beoordelen op de som 

van de gemaakte vooruitgang van al 

hun spelers. Maar ze dat laten 
inzien, is moeilijk.”  

 
Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook 

nog steeds erg lastig. Als mijn 

kinderen terugkomen van een 
wedstrijd, vraag ik nog altijd: ‘En… 

gewonnen?’ 
2017 was wel het jaar waarin gestart 

is met vernieuwingen in het 

Er is meer te winnen, 
dan winnen 
“Mijn zoontje is competitief ingesteld, die vindt er niks meer aan 
als hij geen kampioen kan worden” of “Bedankt hoor KNVB, dat 
jullie het voetbal naar de kloten helpen.” Zo maar twee meningen 
die geuit worden door ouders via social media. “Het is een grote 
fout om te stoppen met de competities voor de JO9. Mede 
daardoor zal Oranje genoegen moeten nemen met een marginale 
rol in het internationale voetbal.” Een mening van deskundigen bij 
televisieprogramma’s en kranten. 
 



 

 

amateurvoetbal. Met aan het begin 

van het seizoen 2017 – 2018 één 
van de grootste wijzigingen sinds de 

jaren ’70: de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen. Het 

spel gaat daardoor sneller, ieder 

spelertje komt (veel) meer aan de 
bal en op het moment dat het even 

niet loopt, lossen de voetballertjes 
het zoveel mogelijk onderling op. Na 

de aanvankelijke storm van kritiek, 
lijkt het er op dat ook de meest 

tegenstanders plezier krijgen in de 

veranderingen.  
In de Volkskrant las ik pas een mooi 

verhaal over Wim Jonk. Hij geeft 
jeugdtrainingen volgens de leer van 

Cruijff. Hij is volop aan het 

vernieuwen en speelt nu onder meer 
op kleinere veldjes met minder 

spelertjes om aan de basistechniek 
van de jeugd te werken. Zijn 

zienswijze sluit naadloos aan bij de 
visie van de KNVB en onderstreept 

de kracht van de nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen, die 

aan het begin van dit seizoen zijn 
geïntroduceerd (Onder 8 en 9). Na 

de zomerstop volgt de tweede fase 
veranderingen voor Onder 10, 11 en 

12. Ook zij zullen in compactere 

formaties gaan spelen op een kwart 
veld (Onder 10/ 6 tegen 6) en een 

half veld (Onder 11 en 12/ 8 tegen 
8).  

Maar is dit de manier om de jeugd 
aan het voetballen te houden? Of 

breder, wat moeten we doen om 

kinderen in de toekomst te laten 
sporten of bewegen? Vooral bij 

jongens vanaf twaalf jaar neemt de 
zin om in clubverband te voetballen 

af en vallen er steeds meer spelers 

af.  Helaas dit jaar ook bij onze 
vereniging. Meest genoemde 

redenen voor het vertrek zijn geen 
zin meer of werken. Maar ook de 

doordeweekse training en elk 
weekend spelen, blijkt te veel van 

het goede. Vaak wordt de vrije tijd 

daarna hangend achter het 

beeldscherm opgevuld. Vanaf die 
plek bepaal je namelijk zelf wanneer 

je speelt, of geen zin meer hebt. 
 

De KNVB wil daarom de komende 

jaren aan de bal zijn met beleid, 
waarmee voetbal veel persoonlijker 

en aantrekkelijker wordt gemaakt. 
Denk aan nieuwe spelvormen, 

doorontwikkeling van het 
competitieaanbod en aanpassingen 

van de spelregels om het voetbal 

sneller, leuker en spectaculairder te 
krijgen. Ik hoop dat we het daarmee 

gaan redden.  
Wil je tieners echt enthousiast 

maken voor voetbal, dan zal je ook 

zeker de hulp nodig hebben van 
Youtube-voetbalhelden als 

bijvoorbeeld Soufiane Touzani.  
 

Aad van der Linde 

  
 

 

Oliebollentoernooi en voorronde 

VAK Penaltybokaal  
Op 30 december 2017 is het traditionele oliebollentoernooi voor al onze jeugdleden georganiseerd 

en gelijktijdig zijn de eerste voorrondes geweest van de VAK Penaltybokaal voor 2018.  

Jarenlang is het oliebollentoernooi 

rondom de jaarwisseling gespeeld in 

sporthal Oudendijk. Doordat de 

sporthal in deze periode van 2017 

verhuurd was of gesloten was in 

verband met vakantie, was het lastig 

om een geschikte datum te vinden. 

Daarom hebben we het dit jaar 

helemaal anders gedaan. We hebben 

gebruik gemaakt van veld 3, ons 

kunstgrasveld en daar is vanaf 9.30 

tot 16.30 in verschillende 

leeftijdsgroepen een onderling 

toernooi gespeeld. Er is gezorgd voor 

een echte oud-en-nieuw sfeer met 

muziek, eten en drinken die passen 

bij deze tijd van het jaar. Er waren 

veel vers gebakken oliebollen, koffie, 

warme chocomelk en gluhwein te 

verkrijgen bij twee kraampjes van 

Digo Landbouwmechanisatie in een 

party tent van A. Kuijff & Zn uit 

Nieuwkoop. 

Het weer zat helaas een beetje 

tegen, zeker in de ochtend. Maar alle 

waardering voor de grote 

hoeveelheid ouders die door de 

regen en de wind heen toch hun 

kinderen kwamen aanmoedigen. Wat 

ons betreft was het een succes en 

doen we het volgend jaar weer op 

deze wijze.  

De VAK Penaltybokaal houdt in dat 

aan het einde van de zomervakantie 

2018 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. 

Ergens in het seizoen organiseren wij 

voorrondes om te bepalen welke 

spelers en speelsters er per 

leeftijdscategorie namens v.v. 

Woubrugge mee doen. Tijdens het 

oliebollentoernooi zijn de eerste 

voorrondes voor een aantal 

leeftijden gehouden en we hebben al 

een aantal winnaars, namelijk: Hugo 

Wetselaar (JO9), Jens van Rijn 

(JO11), Indy Wolvers (MO11)  en 

Jim Schipaanboord (JO13). Voor de 

overige leeftijden worden de 

winnaars in overleg met de trainers 

bepaald tijdens de trainingen. 

Inmiddels zijn hier ook de eerste 

winnaars van bekend, namelijk Amy 

Kesting (MO15) en Mika Boer 

(MO13).  

 

De jeugdcommissie.



 

 

  
 
  
 
 
 
Toernooien jeugd 2017-2018 
Sinds de vorige score hebben wij als jeugdcommissie weer een aantal nieuwe uitnodigingen 
voor toernooien geaccepteerd. Omdat het natuurlijk leuk is als alle teams zo volledig mogelijk 
op een toernooi aanwezig zijn, geven wij in deze score een update overzicht van de toernooien 
per team of elftal. 
 
Thuistoernooien: 

2 april 2018, VDE Dames en 

Meisjestoernooi voor dames, MO17 
en MO15 

1 juni 2018, Digo Kaag & Braassem 
jeugdtoernooi voor JO19 en JO17 

2 juni 2018, Westmaas toernooi 
voor JO15 en JO13 

9 juni 2018, Toernooi voor JO11, 

JO9, JO8 en JO7 
 

Uittoernooien: 
JO17-1 op 23 juni 2018 toernooi bij 

RCL te Leiderdorp; 

JO17-2 op 1 april 2018 toernooi bij 
FC VVC te Nieuw Vennep; 

MO17 wil na overleg met leiders 
geen uittoernooi; 

JO15-2 op 2 april 2018 hele dag 
toernooi bij DSOV in Vijfhuizen; 

MO15-1 op 21 mei 2018 toernooi 

vanaf 12.30 uur bij DSVP in 

Pijnacker; 

JO13-1 op 27 april 2018 toernooi in 

de ochtend bij Die Haghe in Den 
Haag; 

JO13-1 op 19 en 20 mei 2 dagen 
toernooi bij SJZ in Zoeterwoude; 

JO13-2 op 27 april 2018 toernooi in 
de ochtend bij Die Haghe in Den 

Haag; 

JO13-2 op 19 en 20 mei 2 dagen 
toernooi bij SJZ in Zoeterwoude; 

JO13-3 na overleg met leider geen 
uittoernooi; 

MO11-1 op 21 mei 2018 toernooi 

vanaf 12.30 uur bij DSVP in 
Pijnacker; 

JO11-1 op 16 juni 2018 naar Desto 
te Vleuten, tijd nog niet bekend; 

JO11-2 op 2 juni 2018 naar 
GHVV’13 in Geervliet/Rotterdam van 

10.30 tot 13 uur voor het goede 

doel spieren voor spieren 

JO11-3 op 11 mei 2018 naar 

Heitinga Toernooi bij ARC te Alphen 

aan den Rijn; 
JO11-3 op 2 juni 2018 toernooi bij 

Rohda ’76 in Bodegraven; 
JO11-4 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 
JO11-5 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 

JO9-1 op 31 maart 2018 naar SV 
Nieuwkoop; 

JO9-2 op 12 mei 2018 naar Heitinga 
Toernooi bij ARC te Alphen aan den 

Rijn; 

JO9-3 op 2 juni 2018 toernooi bij 
Rohda ’76 in Bodegraven; 

JO9-4 op 31 maart 2018 naar SV 
Nieuwkoop; 

JO8-1 wordt nog naar passend 
toernooi gezocht; 

JO8-2 wil na overleg met leider 

geen uittoernooi.







 

 

Olievoetbollen met de O15 mix  

Vlak voor oud en nieuw is traditioneel het oliebollentoernooi voor de jeugdspelers van vv 
Woubrugge. Dit keer buiten op het sneeuwvrije kunstgrasveld. Een stevig briesje zorgde ervoor 
dat de partytent goed bezocht werd voor de warme chocomel en een op de club gebakken 
oliebol. Dit was zo verleidelijk dat tijdens het toernooi regelmatig naar de deelnemende JO15 en 
MO15 spelers en de scheidsrechters gezocht moest worden. Gelukkig kon de Duitse competitie 
bestaande uit 5 teams; 1. FC Köln, FC Schalke 04, Werder Bremen, Bayern München en Hertha 
BSC, volledig afgewerkt worden. 
 

Veel strijd werd er geleverd, ook 
tegen de wind, waardoor sommige 

afrondingen op doel niet het 
gewenste effect had. Bijzondere 

tactische beslissingen werden 

genomen om meer grip op het spel 
te krijgen. Bij FC Köln werd de FC 

Knudde opstelling van stal gehaald 
door Abe en Ruben. Samen voor 

het doel staan bleek uiteindelijk 

toch niet een goede methode om 
de broodnodige 3 punten binnen te 

halen. Net als de competitiestand in 

Duitsland eindigde FC Köln met ook 
Michiel Tinga, Kyan, Tess en Ana in 

hun gelederen, als vijfde. 
 

De torenhoge favoriet Bayern 

München, met de sterspelers 
Mitchel, Twan Egberts, Luuk, 

Jayden Serana en Rianne, bleef 
steken op de vierde plaats. Schalke 

04 bestaande uit Sekou, Rens de 

Lange, Vince, Willem, Indy en 
Sophie maakte 1 doelpunt meer 

dan dat ze tegen kregen en werd 

daardoor derde. Werder Bremen 
deed het in Woubrugge beduidend 

beter dan de grote broers in 
Duitsland. Zij eindigde voor Hertha 

BSC, bestaande Jelle, Jesper, Rens 

van der Laan, Twan Vrolijk, Amy, 
Sanne en Indy Opdam, op basis van 

een beter doelsaldo als eerste. 
Swen, Robbin, Roy, Bas, Hannah en 

Noella gefeliciteerd met het mooie 

resultaat! 

 

 

 

 

 
 

 
Vrijwilligers gezocht! 
De Barcommissie van V.V. Woubrugge is dringend op zoek naar vrijwilligers.  
Help onze club! Iedereen kan wat doen in de (beperkte) tijd die hij of zij heeft! 
Dit is een oproep aan alle leden en ouders. Wij zijn op zoek naar keuken- en barvrijwilligers. 
 
Medewerkers keuken 
Ter uitbreiding van ons keukenteam 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

vanaf 15 jaar die ons op zaterdag 

willen komen helpen in de keuken. 
Werktijden in de keuken zijn van 

10.00 tot 14.00 uur of van 14.00 
uur tot sluit (+/-18.30 uur). Het 

aantal keren in de maand en uren 
zijn bespreekbaar 

 
Medewerkers bar 

Voor achter de bar zijn wij ook op 
zoek vrijwilligers vanaf 18 jaar die 

ons willen komen helpen.                              

De tijden zijn van 8.00 tot 12.00 of 
van 12.00 tot 16.00 of van 16.00 

tot sluit (+/-19.30 uur).                               
Het aantal keren in de maand en de 

uren zijn bespreekbaar. 

 
Dus ben je op zoek naar een leuk 

vrijwilligersbaantje en vind je 
werken in de keuken of achter de 

bar bij              V.V. Woubrugge 

iets wat bij jou past, vraag even 
naar Erna of Jan. Of stuur even een 

mailtje naar 
ernavandermeer@vodafonethuis.nl 

en wij nemen zo snel mogelijk 
contact met je op.

  

 

 

Eindstand Team Punten Doelsaldo 

1 Werder Bremen 9 13-4 

2 Hertha BSC 9 11-6 

3 FC Schalke 04 6 9-8 

4 Bayern München 6 13-14 

5 1. FC Köln 0 0-10 



 

 

Jo11-3: de najaarscompetitie 
‘Jeugdtrainer vak apart’ kopt een column van Jacques Brinkman op de telesportpagina van 
10 september 2017. Reden voor de column is een uitspraak van Frenkie de Jong (Ajax) waarin 
hij aangeeft dat veel jeugdtrainers het voetbal veel te moeilijk maken en daarmee de vrijheid 
uit een speler haalt. Dit zou, volgens de columnist, de belangrijkste oorzaak zijn voor de 
aftakeling van het Nederlandse voetbal. Trainers zouden juist innerlijke rust moeten combineren 
met fanatisme en ambitie om het beste uit de spelers te halen. In de jeugd hoort het talent 
centraal te staan. Het gaat om de individuele ontwikkeling van specifieke vaardigheden en het 
uitdagen van het leervermogen. 
 
Het zijn mooie woorden, maar ik 

heb ze niet zelf verzonnen. 

Herkenbaar is het wel. Het is ook 
één van de vraagstukken waar 

Mathijs en ik, leiders van de boys 
van de Jo11-3, vaak mee worstelen. 

Geven we de jongens opdrachten 
mee het veld in? Of laten we ze vrij 

in wat ze doen? Zetten we ze op 

een vaste positie? Of mag iedereen 
gaan en staan waar hij wil? 

Vooralsnog proberen wij het team 
zo uitgebalanceerd mogelijk neer te 

zetten, met de spelers op de positie 

waar zij zich het beste thuisvoelen 
en (hopelijk) het meeste plezier 

beleven. Maar elke wedstrijd, elke 
wisselbeurt is weer een puzzel…. 

 

Maar goed, u zit vast niet te 
wachten op de beslommeringen van 

mij, maar wil weten hoe het de 
boys van de Jo11-3 verder vergaan 

is. Na zeven competitiewedstrijden 
was de schamele oogst: 5 punten, 

behaald door 1 overwinning en 2 

gelijkspellen. De druk stond op de 
ketel. Wij waren alleen gebaat bij 

een overwinning, anders kon het er 
voor Mathijs en mij wel eens heel 

slecht uit gaan zien. Gelukkig was 

onze volgende tegenstander er één 
waarbij wij zeker drie punten 

konden pakken: RCL J011-6. Op dat 
moment de hekkensluiter in de 

competitie. 
 

Wat er al lang aanzat te komen, 

gebeurde in deze wedstrijd: Lars 
zou zijn eerste goal in zijn carrière 

maken. Met gedegen spel leidden 
wij met de rust met 4 -1, waarvan 

één goal dus op naam van Lars. 

Een ongekende weelde voor ons! 
Na de rust kwam RCL echter sterk 

terug, werd het nog even 
spannend, maar uiteindelijk zouden 

wij zegevieren met 6 -3, met goals 

van Lars en Xavi (beiden 2x), Dani 

en Jens. 
 

Een week later was een oude 
bekende van ons de opponent: 

Koudekerk Jo11-2. In de 
voorbereiding hadden we hier 1 -1 

tegengespeeld. Ook nu zou een 

gelijkspel een terechte uitslag zijn, 
maar helaas trokken wij aan het 

kortste eind: 3 – 4, na een 1 – 2 
ruststand. Na een 1 – 4 achterstand 

kwamen we nog goed terug, maar 

de tijd die ons restte na de 3 – 4 
was te kort om de stand nog gelijk 

te trekken. 
 

Met nog twee wedstrijden te gaan 

was onze rol in de najaarscompetite 
eigenlijk al wel uitgespeeld. 

Kampioen worden zat er niet in en 
laatste worden evenmin. Als we de 

twee wedstrijden tot een goed 
einde zouden brengen zouden we 

nog in het ‘linkerrijtje’ terecht 

kunnen komen, maar daarmee is 
eigenlijk alles wel gezegd. 

 
Het zat ons niet mee in de 

voorlaatste wedstrijd van de 

najaarscompetitie. Ondanks dat wij 
vele malen beter waren dan 

Roodenburg Jo11-1, keken wij in de 
rust toch tegen een achterstand aan 

van 1 – 2. Na de rust werd het 
voetbal er op het besneeuwde veld 

niet beter op. Toch gingen we met 

een punt naar huis; Dani maakte 
met een fraai afstandschot zijn en 

onze tweede treffer van de dag. 
Meer werd er niet gescoord, zodat 

de eindstand een teleurstellende 2 

– 2 werd. 
 

De laatste competitiewedstrijd van 
de najaarscompetitie is er een om 

snel te vergeten. Bernardus J011-2 

was veel te sterk en keerde met 

een dikke overwinning huiswaarts. 
 

Voor ons zat hiermee de 
najaarscompetitie erop. We zijn 

geëindigd op een ietwat 
teleurstellende tiende plaats. Er 

waren zeker vier wedstrijden 

waarbij er meer voor ons in had 
gezeten. Hoopvol is dat wij vrijwel 

elke wedstrijd gescoord hebben én, 
jawel, dat wij de volgende ronde 

van de beker gehaald hebben! 

 
De loting had ons aan Kamerik 

Jo11-1 gekoppeld. Een sterk team 
dat in de bovenste regionen in hun 

poule meedraaide, zo vertrouwde 

mij de leider van Kamerik aan mij 
toe. Op voorhand waren wij dus de 

underdog. Daar leek het in de rust 
echter niet op; wij leidden op dat 

moment met 1 – 0 (doelpunt Jens) 
en waren zeker niet de mindere. 

Toen Jens na vijf minuten in de 

tweede helft ons ook nog op 2 – 0 
schoot, zag het er wel erg 

rooskleurig uit. Helaas kwam 
Kamerik al gauw op 2 – 1 en kreeg 

ons zelfvertrouwen een ‘deukje’. 

Dat ‘deukje’ werd nog wat groter 
toen ze ook nog 2 – 2 scoorden en 

werd een mokerslag toen Kamerik 
vlak voor tijd 2 – 3 scoorde. Weg 

bekerstunt! 
 

Op 10 februari 2018 start voor ons 

de voorjaarscompetitie. Na een 
strandtraining (pittig!), een 

oefenwedstrijd tegen de Jo9-1 (2 – 
2: lastig!) en flink wat rust, zijn wij 

er klaar voor om ten strijde te 

trekken! Hopelijk vallen de 
puzzzelstukjes nu op de juiste 

plaats…. 
Groet, Corné!





 

 

 

Joost van der Does: Kind van de 
club als pupil van de week 
Afgelopen 6 januari werd ter ere van het nieuwe jaar een wedstrijd tussen het eerste van VV 
Woubrugge en de Woubrugge All Stars gespeeld op Sportpark Bateweg-Noord. De wedstrijd 
werd door het eerste met 4-0 gewonnen, tegen de tegenstander die ouder was dan normaal. 
Niet alleen de tegenstander was een stukje ouder dan normaal. Als pupil van de week stond 
voor deze speciale gelegenheid Joost van der Does aan de aftrap. Maar wie is Joost van der 
Does? En waarom was hij pupil van de week? Wij hebben hem 1-op-1 gesproken om dat te 
vragen.  
 
Joost van der Does is een hele 

gewone Woubrugse jongen. Hij is 

24 jaar oud en heeft bovendien de 
gehele jeugdopleiding doorlopen, 

tot en met de A1. Toen hij na twee 
jaar in de A de stap naar de 

senioren moest maken, vond hij het 

mooi geweest. Hij gooide de 
handdoek in de ring. 

 
 ‘Het had vooral te maken met nog 

overgebleven rancune. Al mijn 
teamgenoten waren al eens pupil 

van de week geweest. Dit schuurde 

al in de E, maar in de A werd dit 
een reden om een eind aan het 

verblijf bij de club te breien.’  
 

Na 16 jaar Woubrugge kapte hij 

ermee. Het deed hem teveel pijn.  
Toen hij nog de leeftijd had waarop 

men normaal gesproken in 
aanmerking zou komen voor de eer 

van pupil van de week, hoopte hij 
nog dat het er nog van zou komen.  

 

‘Ik was denk 10 ofzo, of 8, en al 
mijn teamgenoten waren pupil van 

de week en ik werd telkens 
overgeslagen. En toen was ik op 

een gegeven moment te oud.’ 

Op 10-jarige leeftijd had hij 
uiteraard nooit verwacht dat hij 

pakweg 14 jaar later alsnog 

gevraagd zou worden. Op de 

redactie hebben we geprobeerd dit 
tot op de bodem uit te pluizen, en 

onze conclusie is dat hij zeer 
waarschijnlijk de oudste pupil van 

de week ooit is.  

 
Hoe kwam het dat hij toch nog in 

aanmerking kwam? 
‘Misschien toch het lot, hè? Toen ik 

nog bij de Nolina werkte, maakte ik 
er weleens grapjes over. Zo van, ik 

ben nooit pupil van de week 

geweest, belachelijk. Nou, Harry 
(van der Weiden, red.) altijd lachen. 

Toen, denk ik een maand geleden 
ofzo, stond ik met Harry in de 

kantine en toen vroeg hij aan mij, 

‘wil je dan en dan pupil van de 
week zijn?’. Nou, ik had natuurlijk 

een borreltje op en zei: ja best joh. 
Ik geloofde het eigenlijk niet eens. 

En toen bleek het dus best serieus 
te zijn.’ 

Joost was niet alleen de oudste 

pupil van der week. Er bleken meer 
unica te vermelden zijn over zijn 

debuut. ‘Volgens mij had ik wel een 
beetje een katertje ja..’ De 

allereerste pupil van de week met 

een kater!  
 

Na de formaliteiten, zoals het 

meedoen met de warming-up en 

het rondgaan met de bal voor de 
handtekeningen, mocht Joost de 

aftrap gaan nemen en de 
Woubrugge All Stars-keeper Dennis 

de Blanken onder vuur nemen. ‘Dat 

was ff imponeren natuurlijk.  
 

Een fantastische dribbel langs 10 
man, een geweldige slalom. Maar 

toen werd ik een beetje in de hoek 
gedreven door Dennis, en dacht ik, 

wat moet ik nu? Toen deed ik een 

geweldige beweging, en toen werd 
ik natuurlijk schandalig gevloerd.’ 

De arbiter kende een terechte 
pingel toe. ‘En die heb ik vervolgens 

koelbloedig afgemaakt.’ Het publiek 

stond op de banken.  
‘Na de eerste helft ben ik lekker 

gaan douchen. Achteraf ben ik 
onder andere door Evelien (van de 

Spar, red.) aangesproken tijdens 
het boodschappen doen. Kreten als 

‘Hey, pupil!’ waren regelmatig te 

horen.’ Al met al heeft Joost een 
enorm leuke dag gehad!  
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Maar zoals gebruikelijk, blikken we 
eerst nog even terug. In dit geval 

gaat het dan om de Leidsche 
middag en de Nieuwjaarsreceptie. 

De Leidsche middag werd op 

zaterdag 25 november 
georganiseerd en nadat DJ Marco 

de sfeer er al lekker ingebracht had, 
kwamen de mannen van Barry 

Badpak de kantine overnemen. Dat 

de heren populair zijn in 
Woubrugge was al snel duidelijk, 

want de kantine stond goed vol en 
er waren diverse mensen die anders 

niet snel naar de kantine komen (en 
dat is alleen maar goed natuurlijk). 

De hits van de Leiûhnaren werden 

ook luidkeels meegezongen en 
onder de begeleiding van het 

nummer ‘de Grasmaaier’ schoof 
bijna de hele kantine van links naar 

rechts en weer terug. Het was een 

zeer mooie en wat ons betreft 
succesvolle middag en avond. 

 
De Nieuwjaarsreceptie werd ook dit 

jaar weer op de eerste zaterdag van 
het jaar gehouden. Nieuw was dit 

jaar de wedstrijd tussen VVW 1 en 

de Woubrugge All Stars. Deze 
wedstrijd trok al de nodige 

bezoekers en zij zagen die middag 
een leuke wedstrijd, waarin vooral 

duidelijk zichtbaar werd dat de All 

Stars de volgende keer toch iets 
meer aan hun conditie moeten doen 

(na 10 minuten moesten de eerste 
zuurstofmaskers al aangebracht 

worden). Na deze wedstrijd werd er 

getoast op het nieuwe jaar en kon 
men elkaar onder het genot van 

een hapje (Jan bedankt!) en een  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

drankje op de hoogte brengen van 
elkaars goede voornemens. 

 
Dan door naar de toekomst, of toch 

niet, nou ja, een beetje dan… Op 

het moment van schrijven moet de 
Après Ski middag nog plaats 

vinden, maar op het moment van 
lezen is deze al geweest. Dus die 

houdt u van ons tegoed, al gaan we 

er natuurlijk van uit dat u er 
gewoon bij was en zelf nog wel een 
beetje weet hoe gezellig het was . 

 
Wat wel echt in de toekomst ligt is 

het feest dat ergens eind 
maart/begin april zal plaatsvinden. 

Het mooie hier aan is dat we nog 

niets over het thema kunnen 
zeggen en dat we nog druk aan het 

zoeken zijn naar de ideale datum 
(al blijkt het lastig te zijn om alle 

teams thuis te laten spelen op een 

zaterdag). Het enige dat hierover 
gezegd kan worden is dat het 

uiteraard gecommuniceerd zal 
worden via de website en 

Facebook, dus houd deze kanalen 
goed in de gaten. 

 

Tot slot hebben we ook nog het F-
Side-toernooi, waarbij we in de 

spagaat zitten. De laatste twee 
edities waren op Tweede 

Pinksterdag en dit is door 

sommigen enthousiast ontvangen, 
maar anderen weigeren sindsdien 

nog mee te doen. We begrijpen 
uiteraard dat het niet optimaal is als 

er op dinsdag weer gewoon 
gewerkt moet worden, maar aan de 

andere kant: je moet toch wat op 

zo’n vrije maandag. Kortom, we 

Organisatie F-Side 

Danny van Iterson 
Robin Koetsier 

Martijn van Luling 

Erna van der Meer 
Tara Raavens 

Jacqueline Verkerk 
 

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 nieuwe kalenderjaar is alweer ruim een maand oud en de 
eerste competitiewedstrijden van 2018 zijn ook alweer gespeeld, 
met wisselend succes. De winterstop is dus al achter de rug, terwijl 
de echte winter nog lijkt te komen in februari. Maar vrieskou of een 
heerlijk lentezonnetje, het is natuurlijk altijd goed weer voor een 
feestje bij de beste voetbalvereniging van Woubrugge. Dat vinden 
meer mensen en daarom gaan wij als F-Side ook in 2018 weer 
vrolijk verder met het organiseren van gezelligheid.  
 
 



 

 

moeten de boel nog eens goed 

evalueren en zodra er witte rook is 

dan leest u het ook op de website 
en Facebook (mocht u overigens 

witte rook zien zonder een bericht 

van ons, belt u dan de brandweer). 

 
Met supervriendelijke groet, 

  

De F-Side  

 

 
 
 

’t Balletje 

 

In deze nog vrij 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, geen bal 
‘an. 
 

Voor deze alweer 2e aflevering toog 
het testteam naar één van de 

chiquere delen van ons bruisende 

kikkerlandje, namelijk Wassenaer. 
Na een soepele toer ontwaarde zich 

daar, door de winderige 
regendruppels uit de vrolijke 

wolkjes heen, het prachtige nieuwe 
sportcomplex van fusieclub SVC ’08. 

Idyllisch gelegen aan de bosrijke, 

feeërieke, historische 
Waalsdorperlaan, tussen enerzijds 

de nieuwe Amerikaanse ambassade 
en anderzijds de legendarische 

renbaan Duindigt. Alwaar de 

paardjes vrolijk rondjes rennen, en 
er door de heren en dames van 

stand uitbundig kan worden gegokt 
op de winnende jockey. 

 

Na het spelen van een partij soccer 
tegen de senioren van SVC, welke 

wij afsloten met een eclatante zege, 
togen wij opgewekt richting warme 

kantine om ons over te geven aan 
een nieuwe ballentest. De 

balstelling werd al snel geplaatst, 

en het aangeschafte daarna 
tentoongespreid op de bar, alwaar 

de bal uitvoerig werd beoordeeld en 
geproefd door het testteam. Het 

opvallende toeval wilde dat een 

attente bardame het geheel 
aanschouwde, en daarbij meende 

dat er ten onrechte een matige 
beoordeling werd gegeven voor de 

temperatuur van de bal. Het 
overbruggen van de afstand tussen 

keukenuitgiftepunt en bar door het 

testteam duurde haars inziens 
dusdanig lang, dat de bal al 

onderkoeld begon te geraken 
alvorens deze werd getest. Nu zijn 

wij als testteam al het een en ander 

gewend, maar zo’n stukje positieve 
feedback is natuurlijk altijd hartelijk 

welkom. Bovendien, een koude bal 
….. niet graag! 

Met gezwinde spoed draafde de 
bardame terug richting de keuken 

van het etablissement om ons 
alsnog een verse, hete bal te 

presenteren. Wij lieten ons 

uiteraard niet van onze 
onomkoopbare testwijs brengen, 

maar genoten wel dankbaar van dit 
heerlijke gebaar. Aldus een wijze 

les geleerd, testen op de bar! 

 
En dan beste mensen, is het weer 

tijd voor de subjectieve waarheid! 
Datum: Zaterdag 16 december 

2017 

Voetbalclub: SVC ’08, wat staat 
voor Scheveningse Voetbal 

Combinatie 2008; 
een fusieclub ontstaan uit S.V. '35 

(SportVereniging 1935) en J.A.C. 
(J.A.C. - Archipel-Ornas 

Combinatie); een fusieclub ontstaan 

uit J.A.C. (Jeugdkring Ambtenaren 
Combinatie) en Archipel-Ornas; een 

fusieclub ontstaan uit Archipel en 
Ornas; etc. etc.  

SVC is overigens komende uit ’s-

Gravenhage, spelende in 
Wassenaer, en de S is dus van 

Scheveningen. Begrijpt u het 
allemaal nog?! 

Leest u eens verder op internet, en 
een zondagmiddag is rijkelijk 

gevuld. 

Terrein: Oostersportpark, 
Wassenaer 

Sfeer: Prachtige, nieuwe kantine, 
bovenaan de ruime overdekte 

tribune naast het 

kunstgrashoofdveld. Hoewel 
splinternieuw is het best sfeervol 

ingericht, en zien zowel kantine, bar 
als keuken er keurig uit. 

Weer buiten: Wolken, stevige 

wind, regenbuien, waardeloos weer 
derhalve. 

En dan nu ’t Balletje. 
Presentatie: Op los een servetje, 

geen bakje of kartonnetje! Dit lijkt 
helemaal nergens op! Voorzichtig 

manoeuvreren vanaf 
keukenuitgiftepunt naar bar was 

vereist om de bal niet op de grond 

te laten kukelen. 
Het broodje: Een puntje, maar 

deze keer nogal aan de droge kant, 
best oud eigenlijk. 

Hoeveelheid mayo wel precies 

goed, maar de smaak zeeerrr, 
zeeerrr, zeeerrr, zeeerrr 

middelmatig (Joost). 
Baltechnisch: 

- Grootte: goed 

- Structuur: lekker stevig balletje 
- Geur: goed 

- Temperatuur: bal 1 was 
voldoende warm, maar bal 2 was 

lekker heet, standje sambal 
Smaak: Wat een fantastische bal 

zeg! Heerlijk sappig en smaakvol, 

zo hebben we ze graag! 
Eindcijfer: 8 

Ondanks een matig broodje, de niet 
heel smaakvolle mayo, en de 

lauwwarme temperatuur van het 

eerste balletje, is dit broodje bal 
echt een topper! Dat komt met 

name door de bal zelf, die is 
werkelijk om te smullen! En dat is 

uiteindelijk toch het 
allerbelangrijkste. Zonder mayo en 

broodje had dit waarschijnlijk een 

hele dikke negen geweest. Mocht u 
nog richting SVC moeten, dan zou 

ik zeggen: bestellen zonder brood 
en mayo, en razendsnel naar 

binnen laten glijden! Dit smaakt 

zondermeer naar meer. Nu balweer 
zin in! 

Joost zegt: Baldadig goed! 
 

De Ballen! Piet Mourinho. 

Quizvraag: hoe vaak komt ‘bal’ 
voor in dit artikel? 



 

 

 

Emailadres  
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen) 
 

Belangrijke telefoon nummers 
Kantine    0172-518754 
Sporthal    0172-519288 
 

Jeugdcommissie voorzitter 
Aad van der Linde  06-10476641 
 
 
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  06-53215643 
 
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 
Miranda van der Linde 06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator 
Arjan Dijkshoorn  0172-519415
   06-13769056 
 
Keeperscoordinator  O19 - O9 
Remy van Veen  06-15395010 

 
JEUGDKADER 
 
Trainer onder 23: 
Barry Buntsma  06-52492412
   
JO19-1 Leiders/trainers: 
Barry Buntsma 06-52492412 
Chris Hoogeweij  06-44414114 
Richard Jager  06-40987806 
 
JO17-1 Leiders/trainers: 
Bob van de Geijn  06-15652332 
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:  
Rob Ypey   06-33583194 
Matthijs van den Doef 06-15355819 
  
 
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  06-53215643 
Jorrit Logtenberg  06-52006411 
Sander Bandt 
 
JO13-3 Leider/Trainers: 
Barry Venker  06-27243217  
Richard Bek  06-93222925 
Anthony van der Weijden 06-53461378 
 
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  06-53215643 
 
Ukken trainer: 
Karin de Nooijer  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 06-15355819 
 
015 en 013: 
Matthijs van den Doef 06-15355819 
 
O11 en O9: 
Matthijs van den Doef 06-15355819 
 
Voor meer nummers en mailadressen, 
bezoek vvwoubrugge.nl. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 





 

 
De jongste talenten van Woubrugge en Hazerswoudse Boys 
spelen tegen elkaar op het vers geopende kunstgrasveld. 

Woubrugge, wat een plaatjes! 
 
Elke editie van de Score proberen we jullie zoveel mogelijk te informeren met artikelen. Toch 
zeggen foto’s vaak veel meer dan duizend woorden! Daarom hebben we deze rubriek opgezet. 
Woubrugge samengevat in de mooiste foto’s! Plaatjes zijn altijd welkom, dus mail ze naar 
scorevvw@hotmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat een topcatering was er aanwezig tijdens het 
Oliebollentoernooi! 

Vijf jeugdtrainers van v.v.Woubrugge zijn gediplomeerd juniorentrainer. Met dank aan KNVB 

docent Mario Koswal. Gefeliciteerd! 

Tijdens een informatieve informatieavond voor jonge 
scheidsrechters. Onder leiding van 

Eredivisiescheidsrechter Allard Lindhout! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Gele kaart! 

Woubrugge All Stars-trainer Bram Buntmsa (L) en 

aanvoerder Cor Brunt (M) in overleg met het publiek. 
Verzorger Cor Buntsma (R) denkt er het zijne van.  

Dit is een goed stel hoor…  

Een grote verrassing voor Arie Vrolijk en Jeanette Dijkshoorn van 

Polderflora. Het nieuw aangelegde kunstgrasveldje draagt de naam van 

hun camping uit Alphen Alpen a/d Rijn. En terecht! 



 

 

Notulen ALV 4 december 2017 
1) Opening door de voorzitter 

Hans Boer opent de vergadering. Jur Geus en Frank Dreef hebben zich afgemeld. 

2) Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 

 

3) Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13-06-2017 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

4) Vaststellen jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018 

Het definitief resultaat van seizoen 2016-2017 is zoals de prognose was in juni 2017. Budgetten voor de commissies is op 

de begroting van 2017-2018 gelijk gebleven. Jan Kranenburg ziet in de begroting dat het budget van de 
scheidsrechterscommissie € 115 gekort is ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van het gevraagde budget. Het 

bestuur kijkt daar nog even naar.  
  Aan het eind van het seizoen is geïnvesteerd in het complex in een nieuw kunstgrasveld, tv-schermen in de 

kantine en aan een tegelpad en nieuwe dug-outs bij veld 2. Totale kosten hiervoor zijn € 32.000,-.  

  In de eindafrekening van seizoen 2016-2017 staan nog een aantal posten open, bijv. de nog niet ontvangen 
subsidie (€ 10.000) van het Rabofonds voor het nieuwe kunstgrasveldje en een aantal openstaande facturen van 

sponsoren. Deze zijn inmiddels betaald of zijn er afspraken gemaakt over de betaling (bijv. Domino’s). 
  De leden vragen de sponsorvergoedingen die in natura verstrekt worden inzichtelijk te maken. Gerben Schouten 

neemt dit op zich.  
  Robin Koetsier meldt dat hij en Bob van de Geijn akkoord zijn met de boekhouding van afgelopen seizoen. De 

leden geven décharge voor het financiële beleid van afgelopen seizoen en zijn akkoord met de begroting van komend 
seizoen. Voortgang kascontrolecommissie: Bob van de Geijn stapt eruit en José Wilderink neemt zijn plaats in. De 

kascontrolecommissie bestaat daarmee uit Chris Verhoef, Robin Koetsier en José Wilderink (reservelid).  

5) Nieuwbouw/renovatie kleedkamers 

Plan/ tekeningen 
Ontwerpbesprekingen van de bouwcommissie met de architect, installateur en bouwpartner om het ontwerp in detail uit 

te werken, zijn gaande. Binnenkort worden bij de Gemeente Kaag en Braassem de bouwplannen toegelicht. André Köster 
streeft eraan dat er geen bestemmingsplanprocedure nodig is, dat zou voor vertraging zorgen. 

  Tekening van de nieuwbouw is door André Köster toegelicht. Jacqueline Verkerk vraagt of de deuren van de 
kleedkamers bij opening geen inkijk in de douche geven of in de weg zitten met de doorloop naar de douche. Ook bij de 

dames/meidenkleedkamer ben je in deze opzet zichtbaar als je de douche uitloopt en tegelijkertijd de deur opengaat, 
wellicht kan de draairichting van de deur omgekeerd worden om dit te voorkomen. André Köster dankt voor de 

opmerking en neemt deze mee in de ontwerpbesprekingen. 

  De bouwcommissie bestaat uit Jan van Klaveren, Berend Schilstra, Nico Schipaanboord, Barry Venker, Richard 
Bek, Ron Bronsgeest en Mark de Vlaming. In kleiner comité wordt op dit moment aan planvorming gewerkt door Jan van 

Klaveren, Berend Schilstra, en André Köster. Trienke Köster ondersteunt de commissie en zal als de bouw van start gaat 
de inkoop van materialen doen en aanspreekpunt zijn voor de bouwer. 

  Uitvoerder voor de bouw is Jacco Verburg (bouwbedrijf Verburg-Waarder). Deze uitvoerder heeft er zin in samen 
met vv Woubrugge de kleedkamers te bouwen. Er zijn afspraken gemaakt over de constructie waarbij door VVW zelf 

materialen ingekocht worden en zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid ingebracht wordt. De uitvoerder ontvangt daggeld. 
Siem Kesting vraagt of er voor kunststof kozijnen en boeidelen in plaats van hout gekozen kan worden, in verband met 

onderhoud op langere termijn. André Köster meldt dat uitgegaan wordt van hout, maar dankt voor de opmerking en 

neemt dit in overweging. 
  Het ontwerpteam bestaat uit architect Fokke van Dijk, Ponsioen Installatietechniek, Maarten Vroegindewei als 

constructeur, Bouwfysica door S&W Consultancy en sonderingen door Konings Grondboorbedrijf. “Zelfwerkzaamheid” 
wordt opgepakt door Wijfje ter Aar (heiwerk), André Vrolijk 

(fundering/betonwerk), Gerard vd Mark (metselwerk), Mark de Vlaming (installatiewerk), Siem Kesting, Venker 
Sloopwerken en Intermat voor het leveren van tegels. 

 
Werkzaamheden bestaande kleedkamers 

De hemelwaterafvoer en boeiboord worden vervangen, balklaag wordt nagekeken. Aan de binnenzijde worden banken, 

tegelwerk en sanitair gerepareerd en indien nodig en budgettair verantwoord, vervangen. Raming van de kosten is € 
20.000,- incl. btw. 

 
Stichting Waarborgfonds Sport duurt lang, maar loopt nog. Subsidieaanvragen gaan zeer moeizaam. Er is een afwijzing 

van VSB fonds, daar wordt bezwaar tegen gemaakt. Woubrugge valt als regiogebied net buiten het subsidiegebied van 
het Schipholfonds, daar wordt nog wel naar mogelijkheden gezocht. Ook wordt er naar alternatieve manieren om geld in 





 

 

te zamelen gekeken, bijv. een fundraising diner, een inzamelactie i.s.m. Jantje Beton etc. Doelstelling is om hiermee € 

10.000,- in te zamelen. 

 
Planning 

De planning is conform eerder gepresenteerd met oplevering bij de start van het nieuwe seizoen. 
 

Kosten  
Uitwerken ontwerp nieuwbouw € 20.000,- 

Nieuwbouw kleedkamers € 200.000,-  
Herstelwerkzaamheden bestaande kleedkamers € 20.000,- 

Opbrengsten acties € 10.000,- 

Totale kosten komen daarmee op € 230.000,- Daarnaast verzoekt André Köster een marge af te spreken van € 20.000,- 
voor onvoorziene kosten. 

 
André Köster vraagt instemming om de bouw verder uit te werken met het ontwerpteam zoals toegelicht en de bouw te 

starten volgens de plannen inclusief het aangaan hypotheek/financiering en verplichtingen met als maximumbudget € 
250.000,-. 

  Hans van der Neut vraagt hoe de zelfwerkzaamheid en de hypotheek verwerkt is in de begroting? André Köster 
geeft aan dat het meegenomen is in de exploitatieoverzichten zoals die in juni bij de ALV gepresenteerd zijn. 

Verplichtingen worden alleen aangegaan als de Stichting Waarborgfonds Sport garant staat, dat is een onzekere, maar 

ook bepalende factor. André Vrolijk vraagt of er ook duurzaamheid verwerkt zit in de plannen en verzoekt hierop niet te 
besparen, bijv. legionellapreventie. André Köster neemt dit mee waar nodig en mogelijk. 

 
De leden stemmen in met de gepresenteerde plannen, aanpak en kosten. 

6) Nieuws uit de commissies en het bestuur 

Bestuur  
Hans vraagt de leden in te stemmen de K&B finale in 2018 op zondag te organiseren. De leden hebben geen bezwaar 

tegen deze specifieke zondag en stemmen tevens in met het incidenteel organiseren van voetbal op zondag. De leden 

geven aan dat mogelijk vergunningen de mogelijkheid voor activiteiten op zondag beperken. Het bestuur onderzoekt dit 

en meldt zonodig activiteiten aan. 

 

José Wilderink stelt zich voor als vertrouwenspersoon, Hans Grandia is ook vertrouwenspersoon, maar helaas verhinderd 

vanavond aanwezig te zijn. Er is een training in veilige handen gevolgd door de vertrouwenspersonen en door een 

vertegenwoordiging vanuit de jeugd. José en Hans gaan zich naast vertrouwenspersoon inspannen voor een veilig 

sportklimaat binnen VVW. 

De verzekeringen zijn opnieuw afgesloten waarbij eisen worden gesteld aan de alarminstallatie. Er wordt georiënteerd op 

een nieuwe alarminstallatie. 

Het bestuur is nog altijd op zoek naar een penningmeester en een bestuurslid voor de senioren.  

De stand van zaken met het maatschappelijk vastgoed wordt toegelicht.  Er wordt door de Gemeente K&B gezocht naar 

een koppeling tussen geldelijke vergoeding met maatschappelijk betrokkenheid. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd 

met de gemeente, maar ook met de dorpsraad, door sporthal en de stichting SBGB, waarmee het gezamenlijk onderhoud 

aan de sportvelden uitgevoerd wordt. De SBGB werkt een voorstel uit om met de Gemeente tot concrete afspraken te 

komen. De gemeente wil per 2019 nieuwe afspraken, het geld blijft beschikbaar geeft de gemeente aan, ook na 2019.  

Jeugdcommissie  

Nieuwe jassen zijn aangeschaft voor de leiders/trainers. Deze worden enthousiast ontvangen. Deze zijn gekocht met de 

opbrengst van de Grote Club Actie. 

  Er was initieel gekozen voor 6 teams in de JO13 en JO15 van ieder 13 spelers. Er waren teveel uitvallers door 

blessures etc. waardoor er te weinig spelers zijn. Dit leidt ertoe dat de JO15-3 opgeheven wordt en spelers opnieuw 

ingedeeld worden. 

  - Alle teams worden opnieuw ingedeeld voor de voorjaarsindeling, deze start op 10 februari 

  - Cursus ‘Positief coachen’ wordt voor alle jeugdleiders en ouders georganiseerd. 

  - Wedstrijdzaken app voor het doorgeven van uitslagen wordt ook voor de jongste jeugd ingevoerd. 

  - Start seizoen 2018-2019 voor de beker op 1 september 2018, competitie op 22 september. 

  - Oliebollentoernooi wordt dit jaar buiten georganiseerd i.p.v. in de sporthal 

Joris van den Broeke stopt met coördinatie van de ukken en JO-9 en Erna van der Meer wil een stapje terug doen. De 

jeugdcommissie wil de taken verspreiden over meer mensen, zodat het minder werk per persoon wordt. 

Scheidsrechterscommissie (door Jan Kranenburg) 



 

 

Cursus verenigingsscheidsrechter wordt in 2018 georganiseerd 

Op 24 januari komt Allard Lindhout een informatieavond organiseren voor de jeugdscheidsrechters 

Er worden 6 spelbegeleiders vanuit de JO11 opgeleid 

Verzoek voor het aanmelden van scheidsrechters voor de senioren  

Commissielid gezocht 

F-side (door Robin Koetsier) 

Jacqueline Verkerk is toegetreden tot de F-side Robin Koetsier en Danny van Iterson stoppen als commissielid van de F-

side, er wordt nog naar opvolging gezocht. 

Technische commissie  
Stan Verwoerd is toegetreden tot de technische commissie 

Seniorencommissie (door Peter van der Neut) 

De commissie is uitgebreid en bestaat nu uit Alain van Aerde, Mathijs Vermeulen, Cindy van Schagen, Paul van Velzen, 

Chris Verhoef en Peter van der Neut Fred van der Weiden adviseert de commissie.    

  Jacqueline Verkerk vraagt de seniorencommissie aandacht te hebben voor de wedstrijdzaken app omdat er 

scheidsrechters zijn die het zelf niet door kunnen geven.  

  Aad vraagt of bij de indeling van de dameswedstrijden, spelen meestal op veld 3, meer rekening gehouden kan 

worden met de overige indelingen. Peter van der Neut bespreekt dit in de commissievergadering. 

Sponsorcommissie 

Sponsoring in natura: aanschaf nieuwe doelen, reparatie pupillendoelen, wedstrijd en trainingsballen, tenues, 

trainingspakken en tassen Woubrugge 1. 

 

Nieuwe shirtsponsors: MBC Boxspring en Matrassen (MO11-1) - Floritec (JO9-1) 

Nieuwe bordsponsor: Van Klaveren Keukens 

Sponsors Club TV: Gesprekken met potentiele sponsors zijn gaande 

Van de opbrengst (€ 3.494,-) van de Grote Club Actie zijn coachjassen voor het Jeugdkader aangeschaft. 

Er wordt een nieuw commissielid/voorzitter van de commissie gezocht, iemand die ook gelegenheid heeft om sponsoren 

te bezoeken. 

Commissie velden en gebouwen 
Uitgevoerd onderhoud: aanleg kunstgrasveld, renovatie veld 2, nieuwe schoenborstels en dagelijks veldonderhoud door 

Cor Brunt, Cor van Dorp, Cees den Blanken, Marc de Vlaming, André Vrolijk, Mees van Leersum, Leo Witteman, Ron 

Bronsgeest. 

Geplande acties: feestelijke opening kunstgrasveldje in januari/ februari, nieuwe kast/planken in scheidsrechters 

kleedkamer, opknappen pilaren bij de entree, reparatie pupillendoelen veld 3, opstellen verlichtingsplan veld 1 of 2. 

Barcommissie 

Nieuwe koffiemachines leveren positieve reacties op, ook zijn er koffiekopjes aangeschaft waar leuk op gereageerd 

wordt.  

Er is een tapcursus verzorgd door Heineken. De mystery guest vanuit Heineken heeft VVW bezocht en positief 

beoordeeld.  

  Ook is er een drankcontrole vanuit de gemeente K&B geweest, dit is goed verlopen, er is gevraagd naar een ID 

en geen alchohol verstrekt. Wederverstrekking blijft een probleem, je bent als club verantwoordelijk, maar het is niet te 

overzien. Er zijn hoge boetes, dus aandacht is van belang. 

De commissie is op zoek naar de vrijwilligers voor de keuken, ieder uurtje is welkom.   

7) Rondvraag 

José Wilderink vraagt iedere commissie de kast in de commissiekamer op te ruimen. Eldert van Luling vraagt of er met 

de bouw van de kleedkamers rekening gehouden is met de toernooiplanning. Aad van der Linde geeft aan dat alle 
toernooien doorgaan. Ook vraagt hij of erover nagedacht kan worden om zonnepanelen te leggen, met fondsenwerving 

of bijvoorbeeld door aan te laten schaffen als sponsoring. Het bestuur neemt deze opmerking in overweging, maar geeft 
ook aan dat dit toch altijd een extra investering op dit moment vraagt en hier voorzichtigheid geboden is in verband met 

de reeds geplande uitgaven voor de kleedkamers. In de bouwplannen wordt in ieder geval rekening gehouden met het 
plaatsen van zonnepanelen in de toekomst. 




