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Allereerst gezegd; dat het 
verschuiven van de competitie op 

de kalender een proef is die 

waarschijnlijk ook komend seizoen 
wordt doorgezet. De toernooien, 

voorheen vooral in de maand mei, 
lopen nu door tot in juni. Om deze 

in stand te kunnen houden moeten 
we komende jaren alle zeilen 

bijzetten. Vooral voor de jongste 

jeugd zijn de toernooien een leuke 
en vaak onvergetelijke ervaring. Al 

met al voelt het wel of het seizoen 
nu langer duurt. Dit terwijl het 

zeker geen straf om met een 

voorjaarszonnetje in het gezicht in 
of naast het veld te staan. Daarbij 

moeten moet er aandacht blijven 
voor het feit dat er in de zomer een 

periode nodig is waarin we 

gesloten. Denk aan een periode van 
2 à 3 maanden. Dit is nodig om de 

natuurgras velden te bewerken en 
de kans te geven om te herstellen 

en voorts allerlei onderhoudsklussen 
te kunnen doen. En natuurlijk is het 

ook goed om een korte periode 

even niet met voetbal bezig te zijn. 
Zodoende weer nieuwe energie op 

te bouwen voor een nieuw seizoen. 

Verder kwam de KNVB met de 

mededeling dat in de afgelopen 
jaren het aantal verenigingen dat 

met een eerste elftal deelneemt aan 
de competitie zondagvoetbal 

drastisch is afgenomen. Zo weten 

we dat Kickers'69 uit Leimuiden 
bijvoorbeeld ook naar de zaterdag 

gaat. Deze trend zet zich ook in het 
seizoen 2018/’19 door. Dit heeft 

verstrekkende gevolgen voor zowel 
de zaterdag- als de 

zondagcompetitie. De zondagclubs 

in de regio gaan in de maand mei 
met elkaar in gesprek om te zoeken 

naar oplossingen. Die uiteindelijk 
moeten leiden tot een ook voor de 

zondagclubs aantrekkelijke en 

spannende competitie. Het idee om 
samen met de zaterdagclubs te 

komen tot weekendvoetbal is één 
van de gedachten die waarschijnlijk 

ter tafel komt. vv Woubrugge is 
voorlopig terughoudend om hierin 

voorop te gaan lopen. We kiezen er 

bewust voor om een 
zaterdagvereniging te zijn. Daarmee 

niet gezegd dat er helemaal geen 
mogelijkheden of voordelen zijn te 

bedenken.   

Een andere ontwikkeling die ons 

bezig houdt is de invoering van de 
algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) per 25 

mei. De AVG vervangt de bestaande 
Wet bescherming 

persoonsgegevens. In de AVG ligt 
de nadruk meer op het 

uitgangspunt dat de desbetreffende 

organisatie moet aantonen dat aan 
de wet voldaan wordt. Tijdens de 

eerste oriëntaties hebben we 
geconcludeerd dat we als 

vereniging alle zaken rond 
persoonsgegevens best ordelijk 

organiseren en er zorgvuldig mee 

omgaan. Ondanks dat moeten we 
zeker nog een paar stappen zetten 

en zorgen dat we hierin geen risico 
lopen. Bestuursleden zijn druk bezig 

met een plan van aanpak zodat we 

op tijd klaar zijn om aan de wet te 
voldoen. 

Nog weer wat anders. Gaat het 

gesprek met de gemeente reeds 

over de bijdrage van de vereniging 
aan de Maatschappelijke agenda 

(MAG) en mogelijk daaruit volgende 
overdracht van de grond onder het 
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Voorzet van de Voorzitter 

Op naar een zonnige afsluiting van de competitie. In 
voorgaande jaren liep de competitie in april op z’n eind, nu 
spelen we door tot eind mei. Daarbij zijn er naast het voetbal 
belangrijke ontwikkelingen waar ik graag wat meer over wil 
vertellen. 

 

 

 

 



 

sportterrein. Komt er nu ook de 
gewenste realisatie van een brede 

school bij. Al hoe wel, het moet een 
IKC worden. Dat staat voor 

integraal Kindcentrum. Wethouder 

Floris Schoonderwoerd heeft 
namens de gemeente diverse 

partijen, waaronder de 
voetbalvereniging uitgenodigd voor 

een startgesprek. Hij heeft al eerder 
in kleiner comité met de 

bestuurders van de basisscholen, de 

kinderopvang en de peuterspeelzaal 
gesproken over het ontwikkelen van 

een Integraal Kindcentrum in 

Woubrugge. Daaruit wordt duidelijk 
dat de scholen samengaan en de 

opvang mee wil doen in de 
samenwerking. Wij kunnen hierin 

een rol van betekenis spelen omdat 

we maatschappelijk vastgoed 
exploiteren rondom het gebied van 

de scholen. Sportorganisaties en 
sportaccommodaties kunnen 

mogelijk een bijdrage leveren. En 
natuurlijk moet er een geschikte 

locatie worden gevonden om het 

nieuwe gebouw te kunnen 
realiseren.  Een aantal 

maatschappelijke (vastgoed) vragen 

en ontwikkelingen komt zodoende 
samen, waardoor er een unieke 

kans is om de krachten te bundelen 
en een toekomst bestendig 

Integraal Kindcentrum te 

ontwikkelen dat optimaal 
samenwerkt met de 

sportverenigingen in Woubrugge. 
Wordt vervolgd. 

 
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 
Het vlaggenschip van Woubrugge stond voor een paar belangrijke weken. De weg naar boven 
moest worden ingezet, maar er lagen wel een paar sterke tegenstanders op de route naar de 
plekken die recht geven op in ieder geval nacompetitie. Lees hier hoe het de mannen van Koos 
Disseldorp is vergaan.
 

Linschoten-Woubrugge 
De eerste wedstrijd in die lastige 

reeks bracht de Nolinaboys in het 
pittoreske Linschoten. Een geduchte 

tegenstander, ondanks het feit dat 

de ploeg onder Woubrugge prijkt op 
de ranglijst. De ploeg kan goed 

overweg op het stroeve kunstgras 
en dat resulteerde in de nodige 

kansjes voor de thuisploeg, al bleef 

de Woubrugge-defensie vaak fier 
overeind. In de tegenstoot waren 

de bezoekers ook regelmatig 
gevaarlijk. Zo golfde het spel op en 

neer, tot Bob van de Geijn 

halverwege de tweede helft een 
vrije trap van Shijie Hu verlengde 

en het net deed bollen: 0-1! De drie 
punten leken binnen handbereik, tot 

de bal in de laatste minuut op 
ongelukkige manier op de 

Woubrugse stip belandde. Een 

verdiend punt ging mee terug naar 
Woubrugge, al overheerste de 

teleurstelling van het late 
tegendoelpunt.  

 

Woubrugge-Rijnstreek 
Gelukkig stond de volgende week 

de pot tegen laagvlieger Rijnstreek 
op het programma. Een ideale 

tegenstander om een driepunter te 
bewerkstelligen. Toch is niemand 

de heenwedstrijd vergeten, waar de 

Nolinaboys een ongekend hard pak 
op de broek kregen (4-0). Gebrand 

op revanche begonnen de Groen-
witten aan de wedstrijd, maar het 

was weer Rijnstreek dat de 

voorsprong greep. Voor rust werd 
de schade gelukkig al hersteld 

dankzij een goal van Emiel 
Buntsma. Na de thee stelde de 

thuisploeg helemaal orde op zaken. 

Goals van Buntsma, Shijie (beide 
twee) en Leon Hoogenboom 

zorgden voor een uitslag van 6-1 .  
 

Aarlanderveen-Woubrugge 
Het goede gevoel van de 

thuiswedstrijd moest worden 

meegenomen naar Aarlanderveen. 
Daar wachtte Woubrugge een 

lastige wedstrijd tegen een 

titelkandidaat. Na een uitstekende 
eerste helft, waar Woubrugge zeker 

niet minder was, maakte 
Aarlanderveen na rust het verschil. 

De manier waarop was dubieus. 

Shijie Hu leek onreglementair te 
worden neergehaald in het 

vijandelijke strafschopgebied. Tot 
ieders verbazing hield de 

scheidsrechter zijn fluit stoïcijns in 

zijn hand. Uit de daaropvolgende 
counter wist Aarlanderveen de ban 

wel te breken: 1-0. Deze klap kwam 
Woubrugge niet te boven en de 

thuisploeg liep nog uit naar een 

geflatteerde 4-0.  
 

Woubrugge-SPV 
Een driepunter was noodzakelijk om 

nog iets te bewerkstelligen in de 
competitie. Maar dat liep anders. De 

uitploeg kwam voor rust verrassend 

op 0-1 en na de thee verdubbelde 
het deze voorsprong al even 

onverwachts. De groen-witte 
mouwen werden opgestroopt en 

door goals van Shijie (twee) en 

Leon Hoogenboom was de 
achterstand binnen no-time 

omgebogen tot een 3-2 voorsprong. 
In de laatste minuten werd keeper 

Sven Tourné helaas nog verschalkt 
waardoor er maar één punt aan het 

totaal werd toegevoegd.  

 
Floreant-Woubrugge 

Dan moest het maar in Boskoop 
gebeuren, waar Woubrugge op 

bezoek ging bij Floreant. De 

thuisploeg strijdt nog volop mee om 
promotie en mocht niet verliezen. 

Het was dan ook een harde klap 
toen Woubrugge via Emiel Buntsma 

en Leon Hoogenboom brutaal de 

voorsprong nam. Voor rust deed 
Floreant nog wat terug, waardoor 

de ploegen met een 2-1 stand de 
kleedkamer opzochten. Maar het 

scorebord zou na rust al snel 
verspringen, en niet in Woubrugs 

voordeel. Binnen een kwartier 

scoorde de thuisploeg drie keer. De 
Boskopers liepen zelfs uit tot een 6-

2 voorsprong. Het slotakkoord was 

echter voor Thom Buntsma, die de 
pijn met een wonderschoon 

afstandsschot nog enigszins 
verzachtte.  

 

Woubrugge-Woerden 
Woubrugge en voorsprongen, het 

blijkt niet altijd een gelukkig 
huwelijk. Ook in de thuiswedstrijd 

tegen Woerden greep Woubrugge 

de leiding (Shijie), maar zag die 
voorsprong uit de vingers glippen. 

Vlak voor tijd scoorde Woerden de 
discutabele 2-1, waar de eerder 

gemaakte 1-1 al even dubieus was. 

Desalniettemin stond Woubrugge 
met lege handen. 

 
NSV-Woubrugge 

Ook in de wedstrijd tegen een van 
de koplopers, NSV, kwam 

Woubrugge verrassend op 

voorsprong. Chris Verhoef frutselde 
de bal na een hoekschop tegen de 

touwen. Wederom kon Woubrugge 
niet lang genieten. Gelijk na de 

aftrap scoorde de ploeg uit Noorden 

de gelijkmaker. De 1-1 stand stond 
heel lang op het bord, tot de 88e 

minuut. Een onoplettendheid in de 
achterhoede zorgde voor vrij baan 

voor de Noordense aanvaller, die 
Woubrugge met de 2-1 in rouw 

dompelde.  

 
Woubrugge-Sportief 

De ploeg van Koos Disseldorp 
wachtte nu wel heel erg lang op 

een overwinning. Sportief-thuis 

moest en zou daar verandering in 
brengen. Shijie bracht Woubrugge 

middels een vrije trap op het juiste 
spoor. 1-0 was de ruststand. En 

eindelijk werd die vastgehouden. 

Sterker nog, door een doelpunt van 
Thom Buntsma werd de marge zelfs 

verdubbeld. Sportief kwam vanaf elf 
meter nog wel terug in de 

wedstrijd, maar invaller Joris van 
der Hoorn kopte de 

Woubruggenaren in de slotfase in 

veilige haven. Eindelijk weer de 
winst voor de Nolinaboys. 
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Het succes van de Woubrugse 
zaal dames 
Nog maar twee jaar geleden (2015-2016) werden de Woubrugse dames al kampioen in de zaal 
en promoveerden zij naar de 1e klasse. Hier hebben zij vorig jaar tegen alle verwachtingen in al 
een fantastisch seizoen gedraaid en werden maar liefst tweede. Dit jaar wisten zij dat er meer 
in zou moeten zitten, maar dat het zo’n groot succes zou worden hadden zij van te voren niet 
verwacht.  
 
De dames hebben namelijk een 

méér dan fantastisch seizoen in de 
zaal gedraaid. In de competitie 

hebben zij maar liefst 21 

wedstrijden gewonnen, 193 keer 
gescoord, staan zij 9 punten los van 

de nummer 2, zijn al 3 
competitiewedstrijden kampioen en 

hoeven nog maar één wedstrijd te 
spelen. In de beker deden zij het 

ook niet slecht en zijn ze tot de 

achtste finales gekomen. Inzet, 
overtuiging en passie waren de 

reden achter het grote succes.  
Zo werd de eerste wedstrijd 

overtuigend met 21-0 gewonnen 

van VCS en volgde er nog vier 
ruime overwinningen met dubbele 

cijfers. Tijdens de wedstrijd tegen 
Loosduinen op 18 oktober 2017 

werd er voor het eerst verloren 

door de Woubrugse dames. Dit viel 
dan ook voor een deel te wijten aan 

de onderbezetting in het team 
wegens blessures en vakantie. Maar 

de Woubrugse dames lieten het hier 
niet bij zitten en sloegen de week 

daarop keihard terug door 

Stompwijk met 13-3 van de mat te 
vegen. Week in, week uit werd er 

gewonnen en het werd al snel 
duidelijk dat zij voor het 

kampioenschap op gingen.  

Maar DSVP zat ze op de hielen en 
werd dan ook als geduchte 

concurrent gezien. En pas op 20 
december was de eerste 

confrontatie daar. Met de kerst al in 
gedachten en de spanning in de 

benen gingen de dames er keihard 

tegenaan en wisten de concurrent 

met 8-0 te verslaan. De Woubrugse 
dames stonden toen vijf punten los 

en bleven winnen, maar de 

concurrent helaas ook. Wat een 
makkelijke wedstrijd leek te zijn, uit 

tegen Barendrecht (toen 8e op de 
ranglijst), bleek toch niet zo 

eenvoudig. De Woubrugse dames 
werden met 10-5 vernederd en 

wisten dat zij de rest van de 

wedstrijden keihard hun best 
moesten doen en moesten winnen 

om kampioen te worden.  
En op dinsdag 27 maart 2018 was 

het dan zo ver, de dames gingen op 

voor de kampioenschapswedstrijd. 
Zij speelde de beslissende wedstrijd 

uit tegen de directe concurrent 
DSVP VR1. Als deze wedstrijd 

gewonnen zou worden, zouden de 

dames kampioen worden in de 1e 
klasse. Het leek echter een debacle 

te worden waarbij de Woubrugse 
dames in de eerste helft al tegen 

een 3-0 achterstand aankeken. 
Maar de dames herpakte zich en 

wisten deze achterstand om te 

buigen naar een 6-4 overwinning 
waarmee de dames officieel tot 

kampioen werden benoemd. 
Hoewel het kampioenschap al even 

binnen was, werd dit pas op 18 

april gevierd. Uiteraard met heel 
veel drank, een mooie bos bloemen 

en de vaste, trouwe fanclub.  
In de beker deden de Woubrugse 

dames het ook niet slecht. Zij 
wonnen vele wedstrijden waarna zij 

uiteindelijk in de achtste finales 

terecht kwamen. Toen stonden zij 

tegenover NOC Kralingen VR1 
(uitkomend in de hoofdklasse), en 

hoewel de Woubrugse dames 

kansloos werden geacht, werd het 
tegendeel bewezen. Het werd een 

draak van een wedstrijd, waarbij 
onze dames zelfs op voorsprong 

kwamen. Deze wist Woubrugge niet 
vast te houden en in de laatste 

minuut werd het 7-7 waarna er 

penalty’s genomen moesten 
worden. NOC Kralingen beschikte 

over stalen zenuwen en de 
Woubrugse dames verloren de 

penalty’s, maar zij verlieten met 

opgeheven hoofd het veld.  
Al met al was het dus een succesvol 

jaar voor de dames, bekroond met 
een mooi kampioenschap waar 

iedereen aan heeft bijgedragen. 

Komend seizoen willen de 
Woubrugse dames deze lijn 

voortzetten, maar zij kunnen hier 
nog wel wat versterking voor 

gebruiken. De Woubrugse dames 
spelen één keer per week een 

wedstrijd van 2x25 minuten, 

meestal op de woensdagavond en 
soms op de maandagavond. Dus, 

ben jij of ken jij iemand tussen de 
16 en de 65 jaar, die het heerlijk 

zou vinden om één avond per week 

op stap te zijn met de dames en 
een balletje te trappen? Twijfel dan 

niet en mail naar 
info@vvwoubugge.nl voor meer 

informatie, of meld je direct aan via 
de website 

www.vvwoubrugge.nl.  

 





 

 

Onpersoonlijk!  
Ook deze editie weer een editie van deze zeer populaire rubriek. Met deze keer 
aan het woord: niemand minder dan Arjan Dijkshoorn! 
 

Functie bij de VVW: Leider VVW 1/ 
Lid Scheidsrechters commissie 

 
Geboren: 03-09-1965 in 

Woubrugge 

 
Woonplaats: Woubrugge 

 
Broers/Zussen: 2 broers, 1 zusje 

 

Beste Vriend: Brammetje 
 

Gehuwd met: Marja 
 

Kinderen: 4 

 
Werk: Medew. Transportorder 

Management PostNL 
 

Opleiding: LEAO / MBO Logistiek 
 

Hobby’s: Voetbal, Wielrennen, 

Hardlopen 
 

Favoriete Auto: Ford S-Max 
 

Muziek: U2 / Madness 

 
Hekel aan: Mensen die zichzelf 

helemaal geweldig vinden 
Bewondering voor: De oude kranten medewerkers 

 
Film: Pirates of the Caribbean 

 

Drank: Amstel bier en goede 
Whisky 

 
Eten: Hollandse pot en Japans 

 

Vakantie: Frankrijk / Nederland 
 

Ambities: Teammanager worden 
van PSV 1 

 
Beste eigenschap: Stom lullen 

 
Slechtste eigenschap: Geen 

 

Lijfspreuk: Kalmte kan je redden 
 

Typisch Woubrugge: Mogguh 
 

Hoogtepunt: VVW 1 naar de 3de 

klasse  
 

Wat vind je van VVW 1: Moet en 
kan beter 

 

Wat vind je van Dames voetbal: 
Geweldig 

 
Wie vind je de beste trainer 

VVW: Arie van Duijn 
 

Verbetering VVW: Bruin meubilair 

uit de kantine 
 

Beste voetballer VVW: Shijie Hu 
Onderschatte voetballer VVW: 

Mark v/d Kolk 

 
Favoriete club: PSV  

 
Beste voetballer Nederland: 

Ruud van Nistelrooij 
 

Beste voetballer Buitenland: 

Lionel Messi 
 

Beste voetballer aller tijden: 
Romario 

 

Bondscoach: Guus Hiddink 
 

Beste trainer: Phillip Cocu 

 
Oranje: 

Mooie kleur 
 

Kunstgras: Ideaal om op te trainen 

 
Hans Boer: Ambitieuze voorzitter 

 
Aad v.d Linde: Zoekt nieuwe 

Jeugdvoorzitter 

 
Koos Disseldorp: Goeie trainer 

 
Joyce Bouwens: Nog een jaartje 

bij VVW 1 blijven 

 
Cor Buntsma: Fysio op de 

dinsdagavond 
 

Erna v.d Meer: Is altijd op de club 
 

Harry v.d Weiden: Is VVW / Goeie 

Vent 
 

Remi van Veen: Mag het licht 
uit!!!!!   

 

Senioren commissie: Werken hard 
aan de toekomst 

 
De donderdagavond: Moet 

drukker bezocht worden!! 
 

F-side: Regelen leuke feestjes 

 
Score: Fris en vernieuwend clubblad 

 
Heb je nog een tip voor de VVW: 

Gewoon blijven 

Woubrugge goes Chinese! 
Na afloop van de training op donderdag 12 april werd de selectie getrakteerd op een heerlijke 
maaltijd. Hoofdtrainer Koos Disseldorp had de plaatselijke Chinees opgebeld met de vraag of hij 
een paar van zijn haute causine-gerechten in de kantine uit kon stallen. 
 
En dat ging er in als kroepoek. De bami, nasi en fuyunghai smaakten heerlijk. Om over de kipsaté nog maar te 

zwijgen. Namens de hele selectie willen we via deze weg Koos bedanken voor het smakelijke initiatief. Is zeker voor 
herhaling vatbaar. Ni hao! 





 

 

VDE Plant dames en 
meisjestoernooi 2018 
Op tweede paasdag 2 april is bij v.v. Woubrugge voor het derde achtereenvolgende jaar het VDE 
Plant dames en meisjes toernooi gespeeld.  
 
Door enkele afmeldingen bij de 

dames viel dit toernooi helaas in 

duigen. Maar gelukkig waren de 
dames van Stolwijk en Woubrugge 

nog wel zo sportief om een wedstrijd 
tegen elkaar te willen spelen, tussen 

het toernooi schema van de MO17 

en MO15 elftallen door. De dames 
van Woubrugge hebben deze 

wedstrijd uiteindelijk met 3 – 1 
gewonnen. 

 

Voorafgaande aan deze wedstrijd is 
het toernooi officieel geopend door 

Hein Visser, mede directeur van VDE 
Plant, al enkele jaren de trouwe 

sponsor van dit toernooi. Helaas was 
het toernooi voor onze meisjesteams 

niet zo succesvol, mede door de 

sterkte van de tegenstanders. De 
uitslagen zijn als volgt: 

 
MO17 Poule   

Secuur Soccer Academy   

Jodan Boys 

RCL 

ARC 

Woubrugge  
 

MO15 Poule  
Bernardus 

SIVEO 

Donk 
Lugdunum  

Docos 
Woubrugge 

 

Tijdens de wedstrijden hebben alle 
leiders ook goed op de speelsters en 

keepster van de tegenstanders gelet. 
Er werd namelijk bepaald wie er per 

leeftijdscategorie de beste speelster 
was en welke keepster het beste van 

het toernooi is geworden. Deze strijd 

om de beste speelster en daarmee 
ook een mooi cadeau is gewonnen 

door Leah van RCL MO17 en Isabel 
van Bernardus MO15. Als de beste 

keepster is Romy van Donk MO15 

gekozen.    

Tenslotte is er per leeftijd ook 

gestreden om een penalty cup. Per 

elftal werd er tussen de poule 
wedstrijden door een voorronde 

penalty’s geschoten op het 
Polderplaza veld. Vervolgens ging de 

winnaar door naar de finale. De 

keeper voor deze finale was Joey 
Kesting, keeper van Vitesse JO17. Na 

een spannende strijd zijn de 
winnaars Wendela van der Salm 

(dames Woubrugge), Tess Overbeek 

(ARC MO17) en Isabel Reys 
(Bernardus MO15) geworden. 

Het was een gezellig en bijzonder 
goed verlopen toernooi. En dat is 

alleen maar mogelijk door de hulp 
van iedereen, zoals scheidsrechters 

en barmedewerkers, maar ook door 

een trouwe sponsor. 
 

 
VDE Plant bedankt, 

Namens de jeugdcommissie! 

 
 

 
 
 
 

 

Oud Papier en Karton 
Het gaat prima met de inzameling van het oud papier en karton. Ook dit, zit zo als zoveel dingen 
in de lift zoals dat heet. Maar het verbruik van papier daalt nog steeds en voor het karton komen 
alternatieve grondstoffen. Maar toch het aantal kilo wat bij de club binnen komt stijgt dus 
gewoon.  
Het komt ook uit alle hoeken en 

gaatjes. Waarschijnlijk is het ook zo 
dat de inwoners het papier beter 

uitsorteert en dat is wel te zien. Er 
komen meer mensen hun papier 

naar de club brengen en natuurlijk 

zijn we daar erg blij mee. Houd uw 
papier uit de grijze bak. Het scheelt 

tot nu toe al een paar duizend kilo in 
de eerste 3 maanden. Prachtig, en 

hou dit vol. Voor de VVW is dit 

ontzettend belangrijk.  
 

Hartelijk dank, 
Klaas Grandia



 

 

 

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/


 

 

Daan Kliffen: aanvoerder, 
debutant en dartkampioen 
Daan Kliffen maakt een bijzonder seizoen mee. Aan het begin van het jaar kreeg hij te horen 
dat hij de aanvoerder werd van de A1. Vervolgens won hij op donderdag 15 februari het 
darttoernooi van de selectie. Daarna werd zijn goede optreden in de A1 beloond met zijn 
debuut in het 1e tegen SPV’81. De scoreredactie vroeg de 18-jarige centrumverdediger wat hij 
zelf vindt van het seizoen tot nu toe. 
 

De meeste voetballers kennen vaak 

één hoogtepunt in het seizoen, 
maar Daan heeft dit seizoen 

meerdere hoogtepunten: “Ik kan 
met trots terug kijken op het 

seizoen tot nu toe. Ik had van 

tevoren niet kunnen dromen dat ik 
dit allemaal zou bereiken dit 

seizoen. Met name de overwinning 
van het darttoernooi had ik niet 

verwacht. Het kampioenschap met 
de A1 zou het seizoen compleet 

maken”. 

 
Aanvoerder JO19-1 

Aan het begin van het seizoen 
kreeg Daan van trainers Barry 

Buntsma en Chris Hoogeweij te 

horen dat hij de aanvoerder zou zijn 
van het hoogste jeugdteam van 

Woubrugge. Een hele 
verantwoordelijkheid zou je zeggen, 

maar de talentvolle speler blijft erg 

koel onder de druk: “Ik voel niet dat 
er meer van mij wordt verwacht nu 

ik aanvoerder ben”. De prestaties 
van de verdediger is ook beloond 

met meerdere uitnodigingen voor 
onder 23: “Onder 23 is een stap 

harder dan de A1, maar ik leer daar 

veel van spelers als Chris Verhoef  
 

en Aron van Klaveren, waarmee ik 
al diverse keren achterin heb 

gestaan”. 

 
Dartkampioen van de selectie 

Op donderdag 15 februari, na de 

trainingen van de selectie en de A1, 

vond in de kantine van Woubrugge 
een darttoernooi plaats voor de 

selectie en de talenten van de A1. 
Daan Kliffen wist het toernooi te 

winnen. Zelf was hij verrast door de 

eindwinst van dit prominente 
toernooi: “De eerste pot verloor ik 

en ik dacht dat ik de titel wel uit 
mijn hoofd kon zetten, maar 

vervolgens had ik telkens het geluk 
dat de tegenstanders niet 

uitgooiden. Ze bezweken onder de 

druk en ik had een goede achterban 
achter me die mij ook naar de finale 

heeft geholpen”. In de finale moest 
hij het opnemen tegen Thom 

Buntsma: “Thom is een goede 

darter, maar ik had de zaal achter 
me en dat heeft me erg geholpen. 

Ik was hartstikke blij, ik was in 
extase”. De prijs die Kliffen kreeg 

was ook niets: “Ik won een 

anderhalve literfles bier, die is 
meteen opgegaan”. Over zijn 

dartsambities is Kliffen duidelijk: “Ik 
hou het gewoon bij een potje darts 

in de kantine”. 
 

Debuut in het 1e 

Om het seizoen nog meer glans te 
geven, mocht Kliffen op zaterdag 17 

maart zijn debuut maken in tegen 
SPV’81 (3-3): “Ik kreeg de avond 

voor de wedstrijd van trainer Barry 

een bericht dat ik mocht meedoen 
met het 1e. Vervolgens had ik 

meteen het thuisfront het nieuws 

gemeld en zij waren erg blij voor 

me”. In de tweede helft mocht hij 

zijn talenten tonen als 
rechtermiddenvelder, al is dat niet 

zijn originele positie: “Meestal kom 
ik als centrale verdediger of als 

centraal verdedigende middenvelder 

uit de voeten, maar ik kan tevreden 
terugkijken op mijn debuut”. Kliffen 

is van mening dat het debuut naar 
meer smaakt: “Uiteindelijk heb ik de 

ambities om voor het 1e te gaan. 
Dan wil ik uiteraard voor de rol als 

centrale verdediger of centraal 

verdedigende middenvelder gaan. 
Dat is wel een uitdaging, omdat 

deze posities op dit moment sterk 
bezet zijn”. 

 

 



 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opvallend is het wel, want de 

volgende fase van de nieuwe 
wedstrijdvormen in het 

pupillenvoetbal gaat toch over 
enkele maanden in? Na de hoos van 

kritiek, bij de introductie van de 
eerste fase van wijzigingen bij O8 en 

9, is het nu rustig, aan de vooravond 

van de veranderingen voor O12, 11 
en 10. De laatstgenoemde 

leeftijdsgroep zal bijvoorbeeld 6 
tegen 6 gaan spelen op een kwart 

veld en de eerstgenoemde 

leeftijdscategorieën 8 tegen 8 op een 
half veld. Bovendien geldt voor de 

teams O10 hetzelfde als voor O8 en 
9: er worden geen uitslagen 

gepubliceerd of ranglijsten 
bijgehouden. 

 

Wellicht is het zo rustig, omdat clubs 
de veranderingen al goed in praktijk 

hebben gebracht dit seizoen. In de 
tussentijdse evaluatie die de KNVB 

organiseert, zien ze dat 

verenigingen, ondanks de 
organisatorische belemmeringen, 

allemaal in staat zijn geweest de 
wedstrijden te organiseren in de 

juiste vorm. Dat toont de kracht van 

ons voetballandschap. 
 

Duidelijk is wel geworden, dat 
bepaalde onderdelen van de nieuwe 

wedstrijdvormen niet uit de verf 
komen, waaronder de time-outs. 

Deze moeten beter benut worden als 

moment voor trainers, om hun 
aanwijzingen te geven aan de 

voetballertjes. Daarnaast merken we 
dat meerdere verenigingen (ook de 

KNVB) nog moeten wennen aan die 

andere grote verandering voor O8 en  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
O9; de wijze waarop de competitie 

wordt ingedeeld. De regel is dat dit 
niet meer op geboortedatum 

gebeurt, maar dat het geboortejaar 

wordt aangehouden. Zo wordt 
mogelijk voorkomen dat teams 

worden weggespeeld door kinderen 
die veel groter zijn. 

 

Uit de tussentijdse evaluatie weten 
we inmiddels ook, dat clubs die 

vroegtijdig zijn begonnen met het 
informeren van hun achterban, de 

beste wedstrijden hebben gespeeld 
op organisatorisch vlak. De KNVB 

heeft daarom al weer 36 

bijeenkomsten in het land 
georganiseerd, waarin alle 

veranderingen centraal stonden en 
de aanwezigen materiaal meekregen 

om te delen met hun leden en 

vrijwilligers.  
Voor de O10 gelden vanaf volgend 

seizoen alle regels zoals die nu al 
gelden voor de O8 en O9. Daar zijn 

we al gewend en houdt voor de 
huidige O9 kinderen in dat er niks 

wijzigt. Zij blijven spelen volgens de 

6 tegen 6 speelvorm op een kwart 
veld. Voor O11 en 12 verandert er 

wel het één en ander. Ik geef een 
korte opsomming van de 

belangrijkste wijzigingen: 

 Er wordt gespeeld met 8 

tegen 8 spelers op een iets 

verkleind half veld; 

 De speelduur is nog steeds 

30 minuten, maar na 15 en 

na 45 minuten is er een 

time-out van 2 minuten 

waarin de leider / coach het 

De volgende 
verandering 
Met het einde van het seizoen in het vooruitzicht, begint ook de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. En er komt weer een 
verandering op ons af. Maar is er reden voor paniek. Nee, want wat 
heeft dat voor zin, als het vrij stil blijft, er nauwelijks kritiek komt en 
de media dit jaar het onderwerp links lieten liggen?  
 
 



 

 

team aanwijzingen kan 

geven; 

 De keeper mag een 

terugspeelbal die bewust 

met de voet wordt gespeeld, 

niet meer in de handen 

pakken; 

 Een achterbal wordt door de 

keeper of door een speler 

vanaf de grond geschoten 

en genomen binnen het 

keepersgebied; 

 Bij een corner, uitbal of vrije 

trap mag geschoten of in 

gedribbeld worden. De 

speler die de bal neemt, 

mag ook direct scoren. 

Dat wordt weer even wennen voor 

iedereen, maar ook dit komt best 
weer goed. Uiteraard heeft de 

verandering wel enige gevolgen voor 
de indeling van de teams en elftallen 

voor volgend seizoen. En daar zijn 

we inmiddels al weer volop mee 
bezig. Op basis van het aantal leden 

dat geregistreerd staat, hebben we 
beoordeeld hoeveel teams en 

elftallen er volgend seizoen kunnen 
komen. En de volgende stap wordt 

nu het invullen van de spelers per 

team of elftal, en daar dan weer 
leiders en trainers bij zoeken. Het is 

dan fijn om te zien dat Joan Meijer 
als onze nieuwe Technisch Jeugd 

Coördinator zich enorm inzet om dit 

alles in goede banen te leiden. Ik 
heb er dan ook alle vertrouwen in 

dat er weer een goede indeling 
komt. 

Eerste kritiek op de 
speelkalender 

In mijn jeugd was er nog geen 

sprake van code rood, oranje of 
geel. Dus als je echt wilde weten 

of de omstandigheden te beroerd 
waren om te voetballen, belde je 

moeder naar de kantine. Aan het 

knikken van haar hoofd kon ik zien 
of de wedstrijd was afgelast. Haar 

uitleg hoor ik nog: ‘Jongen, de 
velden zijn onbespeelbaar, het weer 

is te slecht, als je wilt kun je naar de 

kantine gaan om een spelletje te 
doen. En ik ben blij dat het niet 

doorgaat, je zou maar ziek worden 
of door de bliksem getroffen'. Zo 

probeerde ze te laten voelen, dat het 
zelfs gevaarlijk was om met rotweer 

te gaan voetballen. En je begreep 

het ook. 
 

Afgelast. Nog steeds als ik het woord 
lees, voel ik de frustratie van 

vroeger. Daarom kan ik mij zo goed 

vinden in het berichtje waarin 
iemand aangeeft dat haar zoon al 7 

weken lang niet heeft gevoetbald. Of 
de KNVB daar niet iets aan kan 

doen. Bijvoorbeeld door de nieuwe 
speeldagenkalender terug te 

draaien?  

 
Dit seizoen zijn we de competitie 

voor het eerst gestart vanaf het 
moment dat alle vakanties in 

Nederland waren afgelopen (23 

september 2017) en spelen we in de 
lente langer door (27 mei 2018). In 

de voorgaande jaren kreeg de KNVB 
namelijk steeds meer verzoeken van 

spelers (en clubs) om later te 
beginnen. Daarbovenop klonk de 

wens om in de maanden dat de zon 

langer schijnt lekker door te kunnen 
spelen.  

Met dat idee werd twee jaar geleden 
het besluit genomen om een nieuwe 

speeldagenkalender in te voeren. In 

nauw overleg tussen de KNVB en de 
clubs is op een kalender uitgekomen, 

waar iedereen enthousiast van werd 
en niemand van kon voorzien, dat 

we tegen weersomstandigheden 
zouden aanlopen, die we zelfs een 

beetje ontwend zijn. Ik heb het in 

tijden niet zo koud gehad, 
gevoelstemperaturen onder de min 

17 graden Celsius en windkracht 7 
tot 8. Het gevolg was, dat er na de 

winterstop veel wedstrijden uit de 

competitie zijn gehaald, die nu op 
later ingehaald worden. 

 
Verre van ideaal, zoveel is duidelijk, 

maar het is veel te voorbarig om nu 

al te roepen dat we terug moeten 
naar de oude speelkalender. Want 

laten we eerlijk zijn: het weer zat dit 
jaar niet mee, ’t kan vriezen ‘t kan 

dooien. 
 

Win met waardigheid 

 
Helaas constateer ik dat landelijk 

gezien negatief gedrag een steeds 
grotere schaduw werpt over ons 

mooie voetbalspel. Er gaat geen 

weekend voorbij, waarin je niet iets 
leest over wangedrag en dan kan ik 

me voorstellen dat ouders hun twijfel 

uitspreken of ze er verstandig aan 
doen hun kind te laten voetballen. 

Vrijwel iedere spelronde wordt dat 
vertrouwen op de proef gesteld.  

Waar het voetbal behoefte aan 

heeft, is een gezamenlijk gevoel, 
waarbinnen het eigen gelijk niet 

boven dat van een ander wordt 
gesteld. Een sfeer waarin de 

scheidsrechter in zijn of haar waarde 
wordt gelaten en spelers snappen 

dat je met schwalbes een 

tegenstander een oor aannaait.  
Want of je nu speelt, traint, fluit, 

vlagt, kijkt, of vrijwilliger bent: Speel 
om te winnen, maar niet ten koste 

van alles. Win met waardigheid en 

wees vergevingsgezind als je 
verliest. Respecteer tegenstanders, 

scheidsrechters en alle betrokkenen 
bij het voetbal. Verwerp vals spelen, 

racisme en geweld. Waardeer 
vrijwilligers net zoals professionals.  

 

Kortom geniet van het voetbal! 
Aad van der Linde





 

 

Hoe de JO19-1 tussen de 
vechtvoetballers kampioen wil 
worden (en Gijs moet zijn nest 
uitkomen) 
De JO191 kan dit seizoen kampioen worden in de 3e klasse. Als het hoogste jeugdteam van 
Woubrugge de resterende wedstrijden wint, wordt de (kinder)champagne ontkurkt. De Score 
sprak met aanvoerder Daan Kliffen, goalgetter Gino Rolfes, kaartenpakker Marek Hoving en 
centrale verdediger Luuk van Rijn over het geheim achter de successen. 

Wie wordt er kampioen? 
In koor: “Wij.” 

 

Hoe dan? 
Marek: “Wij hebben van al onze 

directe concurrenten gewonnen. 
Alleen van die kutwedstrijden 

verliezen we soms. We spelen wel 

goed, maar we verliezen doordat zij 
lomp voetbal spelen.” 

Luuk: “We konden gewoon niet 
opboksen tegen het geweld van 

DOSR.” 
 

Heeft Barry daar geen tactiek 

voor? 
Gino: “Wij hadden zelf geen goed 

antwoord op die lange ballen. We 
zijn gewend om tegen ploegen te 

spelen die gewoon opbouwen, 

zodat wij de tegenstander helemaal 
vast kunnen zetten. En dan winnen 

we eigenlijk altijd.” 
Luuk: “Wij trainden niet op een plan 

B, omdat we vertrouwen op onze 
eigen tactiek. We hebben eigenlijk 

geen plan B, voor als een 

tegenstander op de lange bal 
speelt. Maar daar gaan we nu wel 

op trainen.” 
 

Daan, jij bent aanvoerder dit 

jaar, wat vind je van het team? 
Daan: “We zijn een echt team. 

Misschien hebben we niet de beste 
spelers, maar samen zijn we echt 

één. We zijn vooral ook vrienden 

van elkaar allemaal, dat helpt ook 
wel mee.” 

Gino: “Eigenlijk een vriendenteam 
met hier en daar een goede speler, 

zodat het wel goed loopt allemaal.” 

Marek: “Het zijn wel allemaal 
jongens die iets kunnen, zeg maar. 

We zijn niet allemaal toppers, maar 

een beetje gemiddeld wel. We 
zouden niet eens in de top staan als 

we niet zo’n goede band hebben.” 
Luuk: “Maar ook omdat Barry het 

passen erin hamert. Elke training is 

het volop passen en dat zie je 
eigenlijk bij geen enkel ander team 

uit onze competitie. Wij proberen 
als enige op de Barcelona-manier te 

voetballen, terwijl de andere teams 
uit de regio op kracht voetballen. 

Barry en Chris proberen daar vanaf 

te wijken.” 
Gino: “Het werkt wel. We moeten 

nu nog een manier vinden om van 
de mindere ploegen te winnen, 

want daar hebben we het eigenlijk 

lastiger tegen.” 
 

Marek, jij hebt ongeveer 8 van 
de 25 gele kaarten van de A1 

gepakt dit seizoen, hoe komt 
dat? 

Marek: “Veel persoonlijke foutjes, 

misschien iets te graag willen en 
het niet kunnen. Vaak ben ik niet 

snel genoeg en is het een laatste 
handrem. Zo heb ik wel een paar 

domme gele kaarten gepakt, maar 

zeker ook niet al die kaarten zijn 
terecht.”  

Gino: “Marek is af en toe een 
domme speler en pakt domme 

kaarten.” 

Luuk: “Te opzichtig.” 
Gino: “Hij denkt soms dat het de 

noodrem is, maar dan staan er nog 
4 verdedigers achter hem.” 

Marek: “Ik word even helemaal 
afgekraakt hier… Maakte sommige 

spelers uit ons team maar eens 
zulke overtredingen. Een team 

heeft dat nodig. Sommige spelers 

uit ons team zijn een beetje 
terughoudend.” 

 
Gino, jij was de goalgetter in de 

eerste seizoenshelft, maar nu 

ben je geblesseerd. Word je 
gemist? 

Gino: “Het is vooral persoonlijk dat 
ik het heel erg mis. Ik merk dat ik 

te gretig ben om weer te 
voetballen.” 

 

Missen jullie hem? 
Luuk: “Ja, absoluut.” 

Marek: “De toppers winnen we wel, 
ook zonder Gino.” 

Luuk: “We missen hem tegen de 

kleintjes juist. Bijvoorbeeld tegen 
DOSR, toen kregen 4 een-op-

eenkansen die er niet in gingen. 
Gino schiet ze er niet allemaal in, 

maar minimaal 2, weet je. Zo’n 
speler mis je dan zéker in de 

wedstrijden tegen de kleintjes.” 

Daan: “We worden het liefst 
kampioen met Gino in de spits, 

maar Bob is een uitstekende 
vervanger.” 

 

Luuk, dit seizoen sta je centraal 
achterin, hoe is dat? 

Luuk: “Vanaf de winterstop heb ik 
bijna alles als cv gespeeld. Vaak 

met Daan, misschien 1 wedstrijdje 

zonder ‘m. Ik heb graag een 
centralere rol in het veld, dus niet 

linksbuiten of linksback. Centraal 
achterin heb ik meer ruimte, want 

als ik minder tijd heb ben ik een 
minder goede voetballer. Heel de 



 

 

verdediging staat goed trouwens, 

ook de backs.”  

 
Erik Zonneveld is weer terug. 

Wat vinden jullie daarvan? 
Gino: “Leuk dat-ie terug is, lekkere 

vechter voor het team.” 

Luuk: “Het is een bruikbare spreker. 
Het is een kuitenbijter.” 

Daan: “Pitbull op het middenveld.” 
Marek: “Ook een beetje dom, kan 

een beetje doorslaan. Misschien een 
beetje net zoals ik, maar Erik is nog 

veel gekker.” 

 
Barry gaat volgend jaar naar 

het eerste. Wie neemt-ie van 
jullie mee? 

Luuk: “Ik denk dat-ie Gino 

meeneemt, hij heeft natuurlijk al 

wat potjes gespeeld. En volgens mij 

zit het eerste volgend seizoen niet 

heel breed in de aanvallers. 
Misschien sluit-ie in één keer aan, 

misschien doen ze rustig aan met 
‘m. En Daantje heeft dit seizoen 

natuurlijk ook geproefd aan het 

eerste. Als-ie de lijn doortrekt, kan 
hij misschien naarmate het seizoen 

vordert ook vechten voor een 
basisplek bij het eerste.” 

Daan: “In de loop van volgend jaar 
nog niet, denk ik. Ik ga voor het 

tweede, de eerste seizoenshelft. 

Eerst stage lopen in het buitenland. 
Het seizoen daarna wil ik wel voor 

het eerste gaan.” 
 

Hebben jullie nog wat te 

melden? 

Marek: “Gijs komt nooit trainen en 

dat mag je er best in zetten.” 

Gino: “Die is sinds november niet 
meer komen opdagen.” 

Luuk: “Ik denk dat Gijs drie 
trainingen heeft bijgewoond dit 

seizoen.” 

Daan: “Maar hij pakt ze er wel uit.” 
Gino: “Ja, hij pakt wel punten voor 

je.” 
 

Een laatste boodschap voor 
Gijs, dan. 

Daan: “Kom je nest uit!” 

Luuk: “Iets minder naar de 
sportschool, iets vaker naar de 

training komen.” 
Daan: “Je moet als kop doen: Gijs, 

kom je nest uit.” 

 

 
Jo11-3: pieken en dalen 
Maandenlang kijken we er al reikhalzend naar uit. En nu is het dan bijna zo ver: onze 
voetbaltrip naar de bakermat van het voetbal, Engeland,  staat op het punt van beginnen. ‘We’ 
dat zijn Robian en Dani uit de Jo11-3 en Floris uit de Jo9-1. En natuurlijk de vaders van deze 
boys, aangevuld met de vrijdagavondtrainer van de Jo9 1 en 2: Martin. Met de boot naar 
Newcastle, de wedstrijd Newcastle United – West Bromwich Albion bezoeken, overnachten in 
Newcastle, een rondleiding in het stadion en dan met de boot weer terug. 
 
Op de groepsapp (ja, we hebben 

hier speciaal een groepsapp voor 
aangemaakt) zijn al menige app-jes 

geplaatst over de komende trip. Zo 

wordt de buikomvang van een 
NUFC-supporter (google: 

http://www.mlrc.org.uk/MLRCforum
/index.php?topic=1246.0) 

vergeleken met de buikomvang van 

één van ons. Ook de vraag wie we 
moeten gaan supporten is al voorbij 

gekomen. Voor Dani en mij is dat 
een uitgesproken zaak: welke 

andere VVW’er kan zich erop 
beroepen dat hij een familielid in de 

Premier League heeft rondlopen? 

Voor ons staat het vast: WBA is de 
onbetwiste favoriet; Chris Brunt op 

voorhand al de uitblinker. Hij zal 
degene zijn die Newcastle een 

teleurstellende middag zal 

bezorgen. 
 

Toegegeven; de inleiding is wat 
lang, maar het bruggetje naar de 

prestaties van de boys van de 

Jo11-3 is gemaakt. De prestaties 
vielen in de eerste seizoenshelft wat 

tegen. In de najaarscompetitie 

waren we geëindigd op een plaats 
in de onderste regionen en in het 

bekertoernooi is onze rol ook 
uitgespeeld. De herindeling bracht 

wat nieuwe teams, maar ook een 

aantal oude bekenden als Alphense 
Boys en Koudekerk. Voordat we 

tegen deze clubs aan de bak 
konden was er eerst de 

openingswedstrijd tegen RVC Jo11-
2 uit Reeuwijk. 

 

Een onbekende tegenstander dus. 
Omdat wij een aantal spelers 

misten, kwam Leon uit de Jo9-1 ons 
team versterken. De eerste helft 

liep niet zo als gepland, waardoor 

we met een 3 – 1 achterstand 
gingen rusten. Ons was wel 

gebleken dat wij gelijkwaardig 
waren aan RVC, maar dat zij net 

wat slagvaardiger waren in de 

afwerking. Na de rust liep het 
allemaal wat lekkerder en toen Leon 

de 3 – 2 scoorde, gloorde er eer 

wat hoop op minimaal een puntje. 
Helaas scoorde RVC binnen de 

minuut opnieuw, waardoor de 
marge op twee doelpunten bleef 

steken. Dit zou ook de eindstand 

worden. 
 

De volgende twee wedstrijden 
zouden onze beste wedstrijden tot 

nu toe worden. Allereerst thuis 
tegen Kamerik Jo11-2. Door de 

betere variant van Kamerik, de 

Jo11-1, waren we nipt uit het 
bekertoernooi gewipt (2 – 3); we 

hadden dus nog een appeltje met 
Kamerik te schillen. Het zou een 

spannende pot worden, waar we, 

dankzij de prachtige actiefoto’s van 
Jeroen, nog van na kunnen 

genieten. Dankzij onze instelling, 
het goede samenspel en een beetje 

http://www.mlrc.org.uk/MLRCforum/index.php?topic=1246.0
http://www.mlrc.org.uk/MLRCforum/index.php?topic=1246.0


 

 

geluk, wonnen wij deze wedstrijd 

met 1 – 0. 

 
Een week later, tegen Alphense 

Boys, zou de uitslag helaas 
andersom zijn. In de 

najaarscompetitie hadden wij van 

deze jongens flink klop gekregen (1 
– 6)., dus wij waren gewaarschuwd. 

Deze keer hadden wij Quirijn als 
leenspeler. We hebben hard 

gewerkt voor een goed resultaat en 
hadden wel een puntje verdiend. 

Zeker op het einde kregen wij nog 

een aantal grote kansen, maar de 
nul bleef aan onze zijde van het 

scorebord staan. 
 

Tegenstander Koudekerk waren we 

dit seizoen al twee keer eerder 
tegengekomen: één keer bleef het 

gelijk (1 – 1) en één keer verloren 

we nipt (3 – 4). Het weer werkte 

mee: niets leek dus een mooie en 
spannende voetbalochtend in de 

weg te staan. Leek, want we 
kwamen helaas bedrogen uit. De 

eerste helft was nog ok (0 – 1), 

maar in de tweede helft liep 
Koudekerk uit naar een geflatteerde 

2 – 8 overwinning. Lichtpuntje was 
wel dat Thomas een doelpunt 

achter zijn naam kon zetten; het 
aantal keren dat hij tot dan toe al 

gescoord had, was op één vinger te 

tellen, 
 

Het herstel van deze zeperd zou 
niet lang op zich wachten. Een 

week later werd Woerden in de 

eerste helft compleet van de mat 
gespeeld: 4 – 1 met de rust, 

doelpunten door Jens en Morris. 

Een formidabel inzet en teamgeest 

lagen hieraan ten grondslag. De 
tweede helft was echter de wereld 

op z’n kop en was het Woerden die 
nog drie keer doel wist te treffen. 

De eindstand zou dus 4 – 4 worden. 

Na een hele goede eerste helft toch 
een lichte teleurstelling. 

 
En dat brengt ons weer terug bij 

Chris Brunt. Hopelijk heeft uit na de 
wedstrijd nog even tijd om met ons 

een babbeltje te maken. Want, tja, 

hoeveel spelers uit de Premier 
League kunnen nu zeggen dat ze 

een familielid hebben rondlopen op 
de Woubrugse velden? 

 

Groet, 
Corné 

 

JO9-1 pakt 1e prijs bij toernooi vv 
Nieuwkoop 
De JO9-1 van Woubrugge heeft een goede prestatie afgeleverd bij het jeugdtoernooi van de 
gemeente Nieuwkoop. Het gaat hier om een toernooi voor alle jeugdteams van alle clubs uit de 
gemeente Nieuwkoop en tevens georganiseerd door alle verenigingen uit deze gemeente. Mooi 
quizvraagje; hoeveel voetbalverenigingen telt deze gemeente eigenlijk? 
Vv Nieuwkoop was op paaszaterdag 

gastheer voor de JO8 t/m de JO11 
teams. Op een mooie zonnige 

zaterdagochtend speelden we de 

eerste wedstrijd tegen Nieuwkoop 
JO9-1. Deze wedstrijd werd met 1-5 

gewonnen. De wedstrijd daarna 
speelden we tegen RKDES JO9-2. 

Het zou een spannende wedstrijd 

worden want aan het begin was het 
de tegenstander die het beste van 

het spel had en al gauw 2-0 voor 
stond. De mannen van Woubrugge 

wisten dit knap om te zetten in een 
2-3 voorsprong waarbij we vlak 

voor tijd toch de gelijkmaker 

moesten incasseren, 3-3. De derde 
wedstrijd speelden we weer tegen 

vv Nieuwkoop (aangezien we met 
zijn drieën in een poule zaten werd 

er 2x tegen elkaar gespeeld). Deze 

wedstijd was Woubrugge wederom 

de bovenliggende partij met een 

mooie 0-4 overwinning als 
resultaat. 

De laatste wedstrijd was wederom 
weer tegen RKDES. Het zou de 

wedstrijd zijn om de 1e plaats. 
Aangezien Woubrugge een goed 

doelsaldo had zou een gelijkspel 

voldoende zijn. Maar op een 
gelijkspel spelen is 

nooit een goede 
raadgever. 

Het was wederom een 
spannende wedstrijd, 

want na circa 10 
minuten spelen stonden 

we met 2-0 achter. 

Uiteindelijk was het de 
kracht en het geloof in 

een goede afloop die 

doorslaggevend zou zijn. Mede door 
het aanmoedigen van de trouwe 

supporters en onder toeziend oog 

van trainer Evert werd er met 2-4 
gewonnen. De beker ging dus, 

samen met de glimlach op de 
gezichten, mee naar Woubrugge!

 





 

 

JO9-2, gaat-ie? 
Gaat ie een beetje JO9-2? Dat is een vraag die betrekking heeft op heel veel vlakken. 
Om dan maar een paar onderwerpen te benoemen, kun je denken aan: het trainen, de 
wedstrijden en bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling. Op zich genoeg om over te hebben! 
 

Tjonge, wat gaat de tijd snel! Zal 
wel met de leeftijd te maken 

hebben, schat ik zo! 

Ergens na de zomervakantie 
begonnen en nu al weer in het 

voorjaar. De bomen schieten in de 
bladeren, overal bloesem en als je 

dat constateert, dan realiseer je je 

ook dat het zo’n moment is waarop 
het allemaal nog leuker lijkt te 

worden. Het leuke is ook dat je ziet 
dat het steeds meer klopt ze elkaar 

bijvoorbeeld steeds beter weten te 
vinden. 

Beetje minder koud in de morgen 

en minder snel natte voeten, want 
dat is wat gras met je doet. 

Tegelijkertijd is het mooie dat wij 
bijna altijd op “echt” gras 

voetballen, heerlijk! 

Dat prefereer ik toch wel boven de 
kunststofkorrels die ik als een ware 

Hans (van Grietje) als spoor 
achterlatend en niets aan 

misverstand over laat dat ik van het 

voetbalveld af kom. 
Om maar te zwijgen van de hele 

badkamer die vol ligt met korrels. 
Gaat ie lekker? Is dan zo’n vraag! 

 
Trainen is een must voor resultaat, 

dat is wel helder! Het moet allemaal 

anders dan vroeger volgens de 
KNVB en daar hebben de trainers 

mooie voorbeelden voor gekregen. 
 

Nu gaat het de club er om, om het 

makkelijker te maken voor de 
trainers en spelers door één lijn uit 

te zetten die door de hele jeugd 
gevolgd en gerepeteerd gaat 

worden. 
Zo moeten er automatismen in 

komen op een speelse wijze. 

 
 

 

 
VV Woubrugge zal de competitie 

eens even wat laten zien. Moeten 

natuurlijk niet alle andere clubs het 
ook gaan doen, want dan zijn wij 

niet meer onderscheidend. 
Maar de belangrijkste regel is dat er 

veel plezier moet zijn in het 

voetballen en daar sluit ik mij 
volledig bij aan. 

 
Wedstrijden zijn toch wel het 

hoogtepunt van de week voor de 
meeste mannen van de JO9-2. En 

wat jongen die Airmiles lekker aan! 

Mijn hemel, waar moeten wij toch 
allemaal naar toen en waar komen 

onze tegenstanders toch allemaal 
vandaan. KNVB, dat kan toch 

anders? Hopelijk volgend jaar een 

beetje meer in de regio. Maar de 
wedstrijden zelf zijn, en dat is denk 

ik zeker aan de opzet te danken, 
wel aardig en verrassend. Alles 

komt qua uitslagen voorbij en het is 

zo onvoorspelbaar als wat. 
Helaas door het ontbreken van een 

stand kan je niet je progressie op 
papier terug vinden. 

 
Maar progressie is er 

wel degelijk! Het betere 

samenspel zien wij 
zeker terug, acties, 

sommige handigheidjes. 
Ze snappen de 

aanwijzingen beter. Het 

enige minpunt is de 
eeuwige wissel, waar ze  

 
 

 
 

 

 
 

allemaal een hekel aan hebben. Dat 

laat in ieder geval zien dat ze wel 
willen. 

 

Persoonlijke ontwikkeling heb ik 
eigenlijk al benoemd. Je ziet zaken 

terug die op de trainingen zijn 
geoefend. De strijd is er op het veld 

en het voor zichzelf opkomen 

tijdens een wedstrijd gaat ze ook 
steeds beter af. Een uitbal is al 

gauw voor ons. Opkomen en er wat 
mee doen moeten ze ook, want dat 

is tenslotte de bedoeling van het 
hele spel.  Nog even en ze hebben 

geen coach meer nodig! 

Het seizoen gaat snel, maar is zeker 
nog niet voorbij. Eerst nog even het 

Heitinga toernooi spelen en de rest 
van het speelschema afwerken. En 

als ik dan vraag stel; “Gaat ie”JO9-

2?”, dan zeg ik met vol vertrouwen 
”Ja, het gaat ze kunnen het!” Come 

on boys! 

 
Tot de volgende score! 

Groet, 
Johan en Jasper 

 





 

 

Gelijkspel voelt als winst voor 
JO9-3 
Op 24 maart j.l. mocht de JO9-3 aantreden tegen Altior JO9-2. Er werd al eens eerder gespeeld 
tegen Altior, maar niet tegen dit team. Eens kijken hoe dit uitpakte! 
De start was vals. Helaas moest de J09-03 in de eerste 5 minuten nog even wakker worden en al snel stonden we 

met 0-2 achter.  

 
Maar toen begonnen onze jongen te 

voetballen. Max dribbelde lekker 
vanuit het middenveld, Robin ving 

het achterin op en Rens en Mick 
voerden de voorhoede aan. Met 

Ruben op doel hielden ze de boel 

nu potdicht.  
Al snel krijgen ze door hoe de 

tegenstander speelt en komen ze 
lekker in hun spel. Overspelen, 

elkaar aanwijzingen geven en kans 

creëren, het begint steeds beter te 
lopen. 

Met de rust gingen we de 
kleedkamer in met een prima 

gevoel, die overwinning zou nog 
best eens kunnen ondanks de 0-2 

rust stand. 

 
 

De 2e helft begint goed, binnen 10 
minuten knallen zowel Robin als Ali 

een doelpunt binnen, we staan 
gelijk !! Maar even niet opletten en 

de bal schiet langs de verdediging 
inclusief doelman Twan, we staan 

weer achter. 

Maar niet getreurd, de spirit zit er 
goed in vandaag. Zou het door het 

lenteweer komen of gewoon de 
drang naar een overwinning ? De 

jongens geven alles in de laatste 10 

minuten en Rens rond een mooie 
vrije trap af in een doelpunt ! We 

staan weer gelijk ! 
 

Helaas, ondanks de 200% inzet 
en enthousiasme lukt het niet de 

wedstrijd te winnen.  

 

Maar dit beloofd veel voor de 
komende wedstrijden. Het team 

speelt weer steeds meer als een 
echt team, geven elkaar aan 

aanwijzingen en juichen samen bij 
elke overwinning, zelfs al is het 

maar een uitbal. Leuk om te zien 

dat deze jongens, die begin van dit 
seizoen voor het eerst bij elkaar 

kwamen, nu als team op het veld 
staat.   

 

Als afsluiting nog even de penalty's, 
elkaar aanmoedigen bij elk schot en 

samen bij elkaar staan, leuk om te 
zien. En als de optelsom aan het 

eind dan ook meer doelpunten voor 
Woubrugge aangeeft, voelt deze 

wedstrijd toch nog als een echte 

overwinning ! 

 

 
Giro di KiKa Nederland 2018            
 

Van 30 augustus tot 2 september 2018 fiets ik samen met mijn dochter 
Emma mee met de Giro di KiKa Nederland; een 3-daagse fietstocht over 
450 kilometer die begint in Groningen en eindigt bij het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.  
 

Met deze sponsor fietstocht wordt 
geld bijeengebracht voor het fonds; 

Kinderen Kankervrij (KiKa).  

Aangezien de zorg voor alle 
kinderen met kanker vanaf mei 

2018 wordt gecentraliseerd in het 
Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie, zullen alle 
inkomsten gebruikt worden voor het 

verbeteren van de zorg en 

wetenschappelijk onderzoek naar 
kinderkanker vanuit het op dit 

momenteel nog in aanbouw zijnde 
centrum.  

Het Prinses Máxima Centrum wordt 

daarmee het eerste en grootste 

landelijke centrum voor 
kinderoncologie in de wereld.  

Doelstellingen die men voor 2025 

wil bereiken zijn ondermeer;  
 een genezingspercentage 

van meer dan 90 procent 

(nu nog 80%).  
 verbeteren van de 

behandelingen 

(chemotherapie, bestraling 
en operaties) zodat minder 

dan 50 procent van de 

overlevenden 
gezondheidsproblemen (late 

effecten) heeft ten gevolge 

van deze behandeling (dit is 
nu nog 75%).  

 het bieden van optimale 

zorg en begeleiding aan 

kinderen die niet kunnen 
genezen en aan hun 

gezinnen, om de kwaliteit 
van leven zo goed mogelijk 

te maken.  
 

Sinds 2016 werk ik op de eerste 

afdelingen van het Prinses Máxima 
Centrum, dat nu nog binnen de 

muren van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis is gehuisvest, en 

zijn we druk bezig met de 



 

 

voorbereidingen om vanaf 1 juni 

2018 onze collega´s en de kanker 

patiëntjes uit heel Nederland te 
kunnen ontvangen.  

Als kinderfysiotherapeut en 
wetenschappelijk medewerker weet 

ik hoe veel geld er nodig is om deze 

doelstellingen met wetenschappelijk 
onderzoek en de beste zorg te 

kunnen bereiken. Daarom doen wij 

met een aantal collega´s mee aan 

de Giro-Di-Kika en proberen wij zelf 

ook geld bijeen te brengen. Met dat 
geld hopen we het onderzoek en de 

zorg in dit unieke centrum te 
steunen zodat deze ambitieuze 

doelstellingen behaald kunnen 

worden. 
Wilt u ons steunen, gaat u dan naar 

https://www.girodikikanederland.nl/

emma-bekkering of 

https://www.girodikikanederland.nl/

peter-bekkering 
 

Emma & Peter Bekkering  
(heeft u vragen, mail dan; 
w.p.bekkering@prinsesmaximacentr

um.nl) 

 
Start onderzoek IKC Woubrugge 
met onderwijs 0-12 jaar en sport 
In Woubrugge ligt er een unieke kans om te werken aan toekomstbestendige voorzieningen 
voor de nieuwe generaties. De bestaande gebouwen van de scholen, peuterspeelzaal en 
kinderopvang zijn op niet al te lange termijn aan vervanging toe. Een nieuwbouw Integraal 
Kindcentrum Woubrugge biedt kansen om visie en functies aan elkaar te verbinden. 
 

Nieuwbouw biedt ook de kans om 
innovatie toe te passen op het 

gebied van energie en 
duurzaamheid. Daarom heeft de 

gemeente het initiatief genomen om 
alle betrokken partijen uit het 

onderwijs, de sport en in 

samenspraak met de dorpsraad 
Woubrugge een onderzoeksproces 

te starten naar de mogelijkheden 
voor een IKC, waar de komende 

generaties in Woubrugge kunnen 

leren, spelen, sporten en zich breed 
ontwikkelen. 
 
Ontwikkeling en 

samenwerkingspartners 
Basisscholen de Kinderkring en 

Esselyckerwoude, de 

peuterspeelzaal en de kinderopvang 
hebben uitgesproken dat zij met 

elkaar een  visie ontwikkelen over 
leren in een integraal kindcentrum 

0-12 jaar. Een IKC is voor hen een 
plek waar generaties samen komen; 

kinderen, ouders en grootouders 
zijn betrokken en ontmoeten elkaar.  

Ook functies zoals een Centrum 
voor Jeugd en Gezin en bibliotheek 

op school horen hierbij en worden 

(in een later moment van het 
proces) nauw betrokken.   

 
Sport 

Tegelijkertijd hebben de 

sportverenigingen ruimtevragen 
voor nu en de nabije toekomst.  De 

sporthal, voetbal, de tennis, de 
ijsvereniging en de biljart 

exploiteren vastgoed. Sport, 
gezondheid en bewegen zijn 

onmisbare schakels voor de 

toekomst. Het is dan ook een 
unieke kans voor Woubrugge om 

een duurzaam concept te 

ontwikkelen voor onderwijs 0-12 en 
sport in een IKC.    

 
Start samenwerking en 

onderzoek 
Kortom, we kunnen nu met elkaar 

de uitdaging aangaan om een IKC 

in Woubrugge te ontwikkelen. De 
actieve dorpsraad van Woubrugge 

praat ook mee. De gemeente Kaag 
en Braassem regisseert en faciliteert 

deze gezamenlijke wens. De 

gemeente is gesprekspartner en 
stelt middelen beschikbaar om 

onderzoek te doen. Aan alle 
genoemde samenwerkingspartners 

is gevraagd of zij tijd en energie 
willen investeren om inderdaad met 

elkaar dit proces in te gaan.  We 

verwachten voor de zomervakantie 
iedereen te kunnen informeren wat 

deze eerste verkenning oplevert.  

 
 
 
 

https://www.girodikikanederland.nl/emma-bekkering
https://www.girodikikanederland.nl/emma-bekkering
https://www.girodikikanederland.nl/peter-bekkering
https://www.girodikikanederland.nl/peter-bekkering
mailto:w.p.bekkering@prinsesmaximacentrum.nl
mailto:w.p.bekkering@prinsesmaximacentrum.nl




 

 

Huidige staat veilig sportklimaat 
In welke mate is er volgens het jeugdkader sprake van een veiligheid sportklimaat binnen vv 
Woubrugge en waar valt er terrein te winnen? Via een enquête deden de vertrouwenspersonen 
uitvraag.  
 
45 deelnemende trainers, 
leiders, coördinatoren en overige 
kaderleden geven onafhankelijk 
van elkaar het sportklimaat 
binnen vv Woubrugge een 8. 
Een mooie score waar we blij 
mee kunnen zijn, maar zeker 
niet gemakzuchtig. Elk incident 
voor elk (jeugd)lid is er immers 
één teveel.  
De belangrijkste uitkomsten op 
een rijtje: 

 85% is bekend met het 
meldprotocol om een 
gevoelige situatie 
bespreekbaar te maken 
(via de 
vertrouwenspersonen) 

 45% van het jeugdkader 
heeft afgelopen 2 jaar te 
maken gehad met een 
vorm van 
grensoverschrijdend 

gedrag  

 Hiervan bestond meer 
dan helft van de situaties 
uit de categorie “Pesten” 

 Het toezicht en beleid 
omtrent een veilig 
sportklimaat wordt vrij 
goed beoordeeld  

 Het vrijwilligersbeleid 
verdient aandacht in de 
vorm van coaching, maar 
ook een 
kennismakingsgesprek 
wanneer er een nieuwe 
vrijwilliger zich bij de 
vereniging voegt 

 

Naast enkele praktische zaken 
(zoals verlichting tussen veld 3 
en de kleedkamers) heeft het 
bestuur en de 
vertrouwenspersonen besloten 
nadruk te leggen op het 
uitdragen van de boodschap dat 

binnen vv Woubrugge geen 
ruimte is voor pestgedrag en zal 
jaarlijks bij een introductieavond 
voor (nieuwe) trainers aandacht 
gegeven worden aan de normen 
en waarden welke we als 
vereniging voorstaan. Hoe dit 
vorm zal krijgen, zal in een 
volgende Score toegelicht gaan 
worden. Mocht iemand alle 
details van de enquête willen 
ontvangen: dan kan dit 
aangegeven worden bij Hans 
Grandia.  
 
In het seizoen 2018/2019 zal 
een soortgelijke enquête onder 
ouders en jeugdleden gedeeld 
worden om zo goed begrip te 
hebben waar we de veiligheid 
kunnen verbeteren om zodoende 
onze aandacht zoveel mogelijk 
op de sport te kunnen houden.  
  
Jose Wilderink & Hans Grandia 

 
Stan Koopman als Pupil van de 
Week 

Op 17 maart j.l. stond de wedstrijd tussen vv Woubrugge en SVP op het programma, hierbij 
hoort natuurlijk ook een pupil van de week! We laten het woord aan Stan Koopman.  
 

Gisteren werd ik gebeld door mijn 
trainer (Daniek de Groot). Hij zei 

dat ik samen met Lenn Slingerland 
pupil van de week was bij de 

wedstrijd: vv Woubrugge - SVP. Ik 

vond het heel erg leuk om pupil van 
de week te zijn. Toen ik aankwam 

op de club ging ik naar de 
bestuurskamer. De spelers van het 

1e waren bezig met voorbereiden op 

de wedstrijd. We kregen een 
drankje naar keuze en gingen 

wachten tot de aanvoerder (Chris 
Verhoef) ons op kwam halen om  

 

naar de kleedkamer te gaan. Toen 
kregen we kleren die we aan 

moesten doen en mochten we met 
de bal een rondje maken om 

handtekeningen te verzamelen van 

het 1e. Na dat ik, Lenn en de 
spelers de warming up gingen 

doen, mochten ik en Lenn naar de 
scheidsrechter. Hierna mochten ik 

en Lenn samen scoren bij de 

tegenstanders. Daarna gingen we in 
de dug-out zitten en kijken naar de 

wedstrijd. Soms gingen we even 
opwarmen in de kantine omdat het  

 

zo koud was. Het is uiteindelijk 3-3 
geworden. Woubrugge stond 3-2 

voor tot in de laatste minuut, toen 
scoorde SVP de gelijkmaker. Na de 

wedstrijd gingen we naar de 

bestuurskamer even opwarmen. 
Toen kregen we lekkere snacks en 

iets te drinken. Als laatste kregen 
we van de aanvoerder een 

oorkonde en een poster. Het was 

een toffe dag! 

 
Stan Koopman 



 

 

 
Loop stage bij VV Woubrugge! 
Ben jij op zoek naar een stageplek? Dan ben je bij VV Woubrugge aan het juiste adres! 
 
Of je nu zoekt naar een plek voor je 

maatschappelijke stage of stage op 
je MBO of HBO-opleiding, wij 

kunnen/willen  je hier graag mee 

helpen. Je kan bijvoorbeeld 
assisteren bij trainingen van 

jeugdteams, wedstrijden fluiten of 
helpen bij evenementen voor de 

jeugd. 
 

Want hoe leuk kan het zijn om 

stage te lopen bij je eigen club! Ook  
 

 

 
als je niet bij VV Woubrugge 

voetbalt ben je van harte welkom.  
Voor meer informatie over 

assisteren bij trainingen kun je 

terecht bij: 
 

Joan Meijer, Technisch 
Jeugdcoördinator 

Email: tjc@vvwoubrugge.nl 
 

Voor het fluiten van wedstrijden of 

helpen bij evenementen, maar ook 
voor de administratieve zaken 

rondom elke stage (bijhouden uren,   

 
opstellen en ondertekenen stage 

overzicht) kun je de komende 
weken nog terecht bij: 

Miranda van der Linde, secretariaat 

jeugdcommissie 
E-mail: jeugdvvw@hotmail.com 

Vanaf het volgende seizoen worden 
de taken van Miranda overgenomen 

door: 
 

Trienke Köster, E-mail: 

andretrienke@ziggo.nl

 

 

Toernooien jeugd 2018 
Sinds de vorige Score zijn er weer een aantal nieuwe uitnodigingen voor toernooien 
geaccepteerd, maar ook zijn er enkele toernooien gespeeld. Omdat het natuurlijk leuk is als alle 
teams zo volledig mogelijk op een toernooi aanwezig zijn, geven wij in deze Score een nieuwe 
up-date overzicht van de toernooien per team of elftal. 
 
Thuistoernooien: 

Op 2 april 2018 is het VDE Plant 
Dames en Meisjes toernooi 

gespeeld. Helaas hebben wij het 
Digo Kaag & Braassem 

jeugdtoernooi moeten afzeggen, 

mede in verband met de beperkte 
aanmelding van de andere 

verenigingen uit de gemeente. De 
overgebleven thuis toernooien zijn: 

2 juni 2018, Westmaas toernooi 

voor JO15 en JO13 
9 juni 2018, het HBC Boxspring & 

Matrassen Toernooi voor JO11, 
MO11, JO9, JO8 en JO7. Tijdens dit 

toernooi zal ook gestreden om de 

Digo/Boer Landbouwmechanisatie 
penalty bokalen. 

 
Uittoernooien: 

JO17-1 op 23 juni 2018 toernooi bij 
RCL te Leiderdorp; 

MO17 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 

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; 

JO9-2 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; 

JO8-1 op 12 mei 2018 naar Heitinga 
Toernooi bij ARC te Alphen aan den 

Rijn; 
JO8-2 wil na overleg met leider 

geen uittoernooi. 
 

De jeugdcommissie

   

mailto:tjc@vvwoubrugge.nl




 

 

 

 

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   06-11588326 
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. 

 
 

 
 

 

 





 

 

F-SIDE
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maar, voordat we verder gaan met 

deze spannende cliffhanger, eerst 
nog even kort de evenementen die 

pas geweest zijn. Eerst de Mega 

Après Ski middag die begin februari 
georganiseerd werd (het lijkt alweer 

een eeuwigheid geleden). De firma 
Beuk verzorgde ook dit keer weer 

licht, geluid en muziek en ook dit 

jaar zorgden deze elementen er 
samen met de aankleding weer 

voor dat men zich weer voor even 
op wintersport waande. Het zal u 

dan ook niet verrassen dat het nog 
lang supertoll bleef in die 

Waldbrücker Kantine. 

 
Een paar weken en een aantal 

overleggen later organiseerden we 
weer eens een ander feestje. Op 

zaterdag 14 april kwam namelijk de 

Woubrugse band De Møk naar de 
kantine voor een optreden. Niet 

iedereen had de heren en dame al 
eens zien spelen, maar men wilde 

dit absoluut niet missen en dus 
stond de kantine gezellig vol. Vanaf 

17:00 rockten ze drie sessies met 

als absoluut toetje de kraker 
‘Woubrug, Woubrug, we worden 
kampioen’, welbekend bij mening 
Woubruggenaar. Omdat het publiek 

zo enthousiast was en bleef roepen 

om meer, werd daarna besloten om 
er nog een allerlaatste sessie aan 

vast te plakken ( ‘nou, nog 
eeeeeentje dan’) en kon de menigte 

nog even hossen en springen. 

Kortom, het was een groot succes 
en mochten jullie de band gemist 

hebben of juist nog een keer willen 
zien: ze treden op donderdag 26 

april op in de Tapperij in Alphen. 
 

Dan door naar de toekomst, want 

de F-Side heeft nog twee 
evenementen gepland staan in de 

maand mei voordat het seizoen er 

weer op zit. Allereerst wordt op 
maandag 21 mei (Tweede 

Pinksterdag) weer het F-Side-
toernooi georganiseerd. In de 

vorige Score lieten we nog weten 

dat hier nog een knoop over 
doorgehakt moest worden, maar 

dat is dus inmiddels gebeurd en we 
gaan het gewoon weer doen. 

Enkele teams reageerden direct 
enthousiast en daar gaat het 

natuurlijk om, dus we gaan weer 

lekker voetballen op deze mooie 
dag. Mocht je nog mee willen doen 

met een aantal vrienden (het is 7-
tegen-7), dan kun je nog steeds 

een team opgeven via een mail aan 

fside@live.com (of geef het aan een 
van ons door). Wij zullen verder ook 

nog zorgen voor de muzikale 
aankleding, zodat ook op het terras 

de sfeer er nog lekker in blijft zitten 
na de inspanningen op de 

Woubrugse velden. 

 
Een paar dagen later, op zaterdag 

26 mei, organiseren we samen met 
de Seniorencommissie en de 

Sponsorcommissie weer de 

jaarlijkse afsluiter van het seizoen: 
het Voetbalgala. De meeste teams 

spelen op die dag de laatste 
(competitie)wedstrijd van het 

seizoen en dat is dan natuurlijk een 

mooi moment voor een laatste 
feestje. Uiteraard zal er voor muziek 

gezorgd worden en zullen de nodige 
hapjes rondgedeeld worden. 

Daarnaast worden de spelers en 
speelsters van het jaar bekend 

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, 21 mei. 

Rabobank Sponsorfietstocht, n.n.b. 
 

 

F-Side’s 3e helft 
De lente is nu echt begonnen en de afgelopen weken zijn de eerste 
meters op het terras van de kantine gemaakt, wat heerlijk is dat 
iedere keer weer. Alles is toch net wat mooier… inderdaad, als de 
zon schijnt (en met een kouwe rakker in je hand, maar das logisch). 
De F-Side hoopt natuurlijk dat dit mooie weer in de maand mei nog 
even doorzet, want dan staan er nog twee leuke evenementen op 
het programma.  
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gemaakt en wordt het ongetwijfeld 

weer een gezellige bedoeling. 

 
Tot slot kunt u op zondag 24 juni 

nog iets betekenen voor de 
vereniging, u kunt dan namelijk 

weer meedoen met de Rabobank 

Sponsorfietstocht en op die manier 

geld bijeen fietsen voor onze mooie 
voetbalvereniging. Meer informatie 

hierover zal nog volgen in de 
volgende Score en op de website. 

 

Met zonnige 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. 
 

 

Paniek, grote paniek! De ballentest 
werd bedreigd door een TV-

programma, niet erg vet! De helft 

van het testduo vond het namelijk 
nodig om mee te doen met een 

afvalrace, letterlijk en figuurlijk. Dat 
zou betekenen dat er geen ballen 

meer getest mochten worden, want 

een bal zit vol met vette 
lekkerheden. En dat past natuurlijk 

weer niet in het 
fitwordtprogramma. Maar in een 

kort telefoontje richting Hilversum 

kon duidelijk worden gemaakt, dat 
dat niet zo maar kan. Een jonge 

rubriek in ons favoriete clubblad 
mag niet zo maar de (dikke) nek 

om worden gedraaid. Gelukkig was 
daar alle begrip voor en werd snel 

beslist om te stoppen met het TV-

programma. Hulde! 
 

Alvorens over te gaan tot de 
testresultaten van deze keer had u 

nog iets tegoed van de vorige 

testkeer. Er stond nog een 
quizvraag in, namelijk hoe vaak het 

woord ‘bal’ voor kwam in dat 
artikel? Het juiste antwoord op die 

vraag is 29 keer! En deze keer? 
 

Voor de 3e aflevering van ’t Balletje 

toog het testteam naar het dorpje 
Moerkapelle. Daar werd eerst een 

wedstrijd gespeeld tegen de 
plaatselijke VV. Helaas een 

ballenwedstrijd met een 

teleurstellende puntendeling. Dan 
maar snel richting de kantine. 

Joost bleek ook blij dat het TV-
programma gestopt was, want hij 

had er overduidelijk zin in. 

Misschien wel iets te veel zin, want 
zonder enige vorm van overleg 

bestelde hij een broodje bal met 

pindasaus! Dat mag natuurlijk 
nooit, want totnogtoe werden 

de ballen getest met 

mayonaise. Aan de andere 
kant, verandering van spijs doet 

eten (of zoiets), dus toch maar 
enthousiast aan de test begonnen.  

  

Hier dan de subjectieve waarheid! 
Voetbalclub: vv Moerkapelle 

Terrein: sportpark De Wilde Venen, 
Moerkapelle 

Sfeer: prachtige, nieuwe kantine, 

bovenop de kleedkamers. Het 
nieuwe sportcomplex ziet er 

schitterend uit, en het dorpse 
karakter van deze voetbalvereniging 

lijkt behouden te zijn gebleven. 
Inrichting van kantine, bar en 

keuken zijn keurig te noemen. 

Pluspuntje: de jonge bardames, ziet 
er goed uit, hier komen we graag! 

Weer buiten: zonnig, de eerste 
prachtige warme dag van het jaar, 

heerlijk weer langs de lijn, 

bloedheet op de tropische 
kunstgrasvelden. 

 
En dan nu ’t Balletje. 

Presentatie: in een plastic bakje, 
wel wat aan de kleine kant, maar 

verder ok. Helaas ontbreekt deze 

keer het servetje, maar dat is snel 
opgelost. 

Het broodje: Een bolletje, niet heel 
bijzonder, voldoende. 

De saus: dat is wel ff lastig 

natuurlijk, aangezien Joost deze 
keer voor pindasaus had gekozen. 

Dat betekent een herschikking der 
smaakpapillen, maar gelukkig is 

daarin vrij snel te schakelen. Joost 

blijkt duidelijk een ervaren 
pindasausproever te zijn, want 

direct constateert hij dat er gebruik 

wordt gemaakt van het merk Wijko. 

De hoeveelheid pindasaus is prima; 
als je wilt kun je bij iedere hap een 

klodder pindasaus proeven. 

Baltechnisch: 
- Grootte: goed 

- Structuur: lekker grof balletje 
- Geur: helaas niet te testen door 

de dikke klodder pindasaus die over 

de bal heen zit 
- Temperatuur: niet heel warm, nog 

net voldoende 
- Kleur: goed 

Smaak: de bal is nogal droog. Joost 
merkt meteen op dat deze ballen 

niet in de jus liggen. En inderdaad, 

de leuke bardame checkt dit in de 
keuken en bevestigt zijn visie. Wel 

jammer, want een goede bal hoort 
te drijven. 

Eindcijfer: 6 

Duidelijk een middenmotertje. Best 
een droog broodje, lauwwarme bal, 

en aan de droge kant. Wel een 
lekker grove bal en prima 

pindasaus. Paar plusjes, paar 
minnetjes, niet bijzonder dus. Hier 

valt nog wel wat te verbeteren. 

Laten we het er op houden, dat het 
sportcomplex prachtig nieuw is en 

dat er nog wat gekneed moet 
worden aan de bereiding der ballen. 

Maar alleen al voor de bediening 

komen we graag terug! 
 

Tussenstand ballentest: 
1. SVC ‘08  8 

2. vv Moerkapelle 6 

3. sv BZC/Zuiderpark 5 
 

De ballen! Piet Mourinho






