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Het indelen van teams is een pittige 

klus, zeker voor jeugdteams. 
Spelers en speelsters kunnen zich 

het beste ontwikkelen in 
technische-, fysieke-, tactische- en 

mentale aspecten als zij op het 

"eigen niveau" voetballen. Dat is in 
de basis het uitgangspunt. Maar 

goed, wat is het eigen niveau? En 
welke kwaliteiten zijn maatgevend 

en voldoende onderscheidend? 

Daarmee ben je er nog niet! Er 
komt meer bij kijken. Het speelt in 

de kantlijn ook mee of je bij 
vrienden, vriendinnen of 

klasgenootjes zit. Ook is het maar 

de vraag of er voldoende spelers en 
speelsters zijn voor een team. Met 

recht een lastige klus en een 
intensieve puzzel. Om het zo goed 

mogelijk te kunnen organiseren zijn 
er jeugdcoördinatoren per 

leeftijdsgroep, trainers/coaches en 

een Technisch Jeugd Coördinator 
(TJC). De TJC is 

eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleidsplan en 

neem de besluiten. In de praktijk is 

het gewoon mensenwerk en heeft 
het te maken met verschillende 

meningen en emoties. Dat is niet 
raar en hoort erbij. Het maakt het 

al met al een pittige klus. Iets waar 
je samen uit moet zien te komen. 

Dan helpt het om met elkaar in 

gesprek te gaan en te blijven 
zoeken naar oplossingen. Ook al is 

daar wat meer tijd voor nodig. Joan 
Meijer is sinds maart 2018 de TJC  

 

 
 

 
 

 

 
en heeft veel ervaring op dit vlak. 

Mocht je vragen of opmerkingen 
hebben over de indeling neem dan 

contact op met de 
leeftijdscoördinator of de Technisch 

Jeugd Coördinator. 

8 tot en met 10 juni trekken de 
speelsters en spelers van de JO13 

en JO15 er op uit voor het 
Kampweekend. Dit keer gaat de reis 

naar Willemsoord, vlakbij Giethoorn. 

De organisatie staat onder leiding 
van Glen Elstgeest. Zelf mocht ik al 

eens mee als begeleider en bewaar 
mooie herinneringen aan een 

weekend waarin spelplezier voorop 

staat. Dit jaar mag ik mee als 
chauffeur, om te brengen en te 

halen. Dat heb ik er graag voorover 
om zo een steentje te bijdragen. 

Dinsdag 19 juni 20.00-22.00u is er 
een Algemene Leden Vergadering. 

Hopelijk heeft iedereen deze datum 

in de agenda staan. Jong en oud is 
welkom. Een belangrijk moment 

omdat de vergadering een goed 
beeld geeft hoe we er als 

vereniging voorstaan. Tegelijkertijd 

kijken we vooruit naar het seizoen 
2018-2019 en de verdere toekomst. 

Vergadering  klinkt misschien een 
beetje zwaar, als je kunt kiezen ligt 

de prioriteit dan al snel ergens 
anders. Toch wil ik onder de 

aandacht brengen dat het heel 

belangrijk is dat jij aanwezig bent. 
Dit is de gelegenheid om mee te 

praten of mee te luisteren. De 
vereniging is van ons allemaal en 

iedereen is nodig om op tafel te 

krijgen wat er leeft, wat we willen 
en hoe we dit kunnen doen. De 
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Voorzet van de Voorzitter 

Het voetbalseizoen ligt bijna achter ons. Bijna, want in juni is er 
nog een flink programma met onder andere thuistoernooien, de 
Algemene Leden Vergadering (ALV), de vrijwilligersavond, het 
uitje voor de jongste jeugd, een kampweekend voor JO13 en 
JO15 teams en indelingstress die zich voordoet met het 
samenstellen van de teams voor komend seizoen. De 
betrokkenheid en inzet van iedereen is groot. Dat geeft 
vertrouwen en motiveert om het seizoen goed af te sluiten. 
 

 

 

 

 



 

notulen van de vorige ALV en de 
agenda vindt je verderop in de 

SCORE.  
Op vrijdag 29 juni wordt de 

vrijwilligersavond georganiseerd. 

Om als vrijwilligers onder elkaar, op 
een gepaste manier, het seizoen af 

te sluiten. Het belooft een gezellige 
avond te worden met een BBQ en 

een drankje én live muziek! Nog 
eens napraten over de afgelopen 

seizoenen met een drankje om 

vervolgens te gaan genieten van 
een zonnige vakantie. Alle 

vrijwilligers van vv Woubrugge zijn 
welkom vanaf 18.00 uur, in de 

kantine en op het terras. En 

natuurlijk vinden we het leuk als je 
partner ook komt. Laat weten of je 

komt (of niet komt) met of zonder 
partner door een mail te sturen 

naar: e_stouten@hotmail.com of 
bel naar 06-52696474. 

We sluiten het seizoen af met 

wisselend succes op sportief gebied. 
Zo zijn de Dames in de zaal 

glansrijk kampioen geworden. Kon 
ook de JO17-2 juichen en met de 

kampioensbeker zwaaien en misten 
de meisjes van de MO15-1 op een 

haar na de titel. In dit rijtje mag 

een compliment aan de JO19-1 niet 
ontbreken. Met flink wat publiek 

langs de lijn werd het een 
spannende (halve)finale van de 

competitie. Dat het net niet lukt is 

jammer en geen reden om bij de 
pakken neer te gaan zitten. Voorop 

staat dat er onwijs hard is 
gestreden en een vorm van 

vriendschap zichtbaar is onder de 
teamleden. Dat een connectie is 

met de trainer en coaches. Dit 

resulteerde in een mooie en voor 
het publiek spannende wedstrijd 

tegen ARC. De pech dat de keeper 
van ARC die avond keepte als nooit 

tevoren (en alle ballen tegen hield) 
hoort bij voetbal. Daar wordt je 

uiteindelijk alleen maar sterker van. 

Ik en vele andere met mij hebben 
genoten langs de lijn. Op naar een 

nieuw seizoen met nieuwe kansen. 
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 
Ook voor de mannen van Woubrugge 1 zit het seizoen er op. De schoenen kunnen een paar 
maanden in het vet. De mannen van trainer Koos Disseldorp kunnen terugkijken op een zeer 
wisselvallig seizoen, waarbij knappe overwinningen werden afgewisseld door pijnlijke 
nederlagen. Een terugblik van de laatste wedstrijden van het seizoen 2017/2018. 

 
Woubrugge-Zevenhoven 

Woubrugge had de week voor de 
wedstrijd tegen Zevenhoven in 

eigen huis een mooie en verdiende 

overwinning behaald tegen Sportief 
(3-1), en wilde die lijn deze week 

voortzetten tegen Zevenhoven. Die 
club heeft ongeveer hetzelfde 

aantal punten als de Groen-Witten, 

dus het belooft een spannende 
wedstrijd te worden.  

 
Op een slecht bespeelbaar veld 

hadden de gasten voor rust het 

betere van het spel. Dit resulteerde 
halverwege de eerste helft in de 0-

1, waar Woubrugge voor de thee 
geen mogelijkheden zag om de 

schade te repareren. Tien minuten 
na de thee lukte dit wel, toen een 

Leon Hoogenboom een pass van 

Shijie Hu op waarde wist te 
schatten: 1-1. Verder dan dit 

kwamen beide teams niet, 
waardoor de punten gedeeld 

werden.  

 
Rohda ’76 - Woubrugge 

Uit in Bodegraven beloofde het 
letterlijk en figuurlijk een heet potje 

te worden. Het kwik steeg deze 
zaterdag boven de 25 graden. 

Daarnaast moest de thuisploeg 

winnen om nog kans te maken op 
een plek in de nacompetitie. Maar 

daar wilde Woubrugge, onder 
leiding van oud-Rohda-coach 

Disseldorp, een stokje voor steken.  

 
En dat lukte goed. In de 20e minuut 

kwam de uitploeg op voorsprong. 
Chris Verhoef ontfutselde de bal 

van de Rohda-rechtsback en 

speelde de bal naar Emiel Buntsma. 
De spits bleef uiterst koelbloedig 

oog-in-oog met de doelman en 
bracht Woubrugge op voorsprong. 

Die 1-0 kon helaas niet worden 

vastgehouden tot de rust. Uit een 
corner kwam de thuisploeg langszij: 

1-1.  
 

Een tegenslag, maar zeker niet de 

genadeklap. Integendeel: 
Woubrugge bleef na rust zijn eigen 

spel spelen en kwam via Shijie Hu 
en weer Buntsma op 3-1. Deze 

voorsprong werd wel over de streep 
getrokken. Zo werd er een knappe 

overwinning behaald bij een van de 

subtoppers van de competitie.  
 

 
Woubrugge – Kamerik 

Het goede resultaat in Bodegraven 

moest een goed vervolg krijgen in 
de thuiswedstrijd tegen Kamerik. 

Ook deze ploeg ontloopt 
Woubrugge niet veel op de 

ranglijst, dus wederom spanning 
gegarandeerd.  

 

In een moeizame eerste helft greep 
Kamerik de voorsprong. Lang kon 

de club daar niet van genieten, 
want Emiel Buntsma promoveerde 

een mooie steekpass van Shijie Hu 

tot de gelijkmaker. Toch werd de 
rust opgezocht met een 

achterstand, want Kamerik kwam 
vak voor de thee nog op 

voorsprong. 

 
Alle reden om in de kleedkamer 

even flinke puntjes op de i te zetten 
en de neuzen weer dezelfde kant op 

te krijgen. Dat lukte uiteindelijk 

redelijk, want Leon Hoogenboom 
schoot Woubrugge voor de tweede 

keer die middag naast Kamerik. 
Woubrugge wilde meer, kreeg daar 

ook de kansen voor, maar de ploeg 

moest genoegen nemen met een 
punt. 

 
Siveo – Woubrugge 

De laatste wedstrijd van het seizoen 
vond plaats in een snikheet 

Zegveld. Op papier was de 

wedstrijd er een om de bekende 
‘keizersbaard’, in praktijk wilde 

beide ploegen natuurlijk voor de 
volle driepunter gaan.  

 

Het snikhete weer zorgde echter 
niet voor het nodige vuurwerk dat 

de wedstrijd nodig had en na 90 
minuten stond er een voor 

Woubrugge teleurstellende uitslag 
van 2-0 voor de thuisploeg op het 

scorebord. Zo ging het seizoen als 

een figuurlijk nachtkaars uit. 
Volgend seizoen weer nieuwe 

ronde, nieuwe kansen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
Bestuur 
Voorzitter   Hans Boer  06-15017730  voorzitter@vvwoubrugge.nl 
Vicevoorzitter   Gerben Schouten  06-53248606  gerben@rhizopon.nl 
Scheidsrechterszaken idem 
PR en sponsoring  idem 
Secretaris   Ingrid Bakker  06-11327667  secretaris@vvwoubrugge.nl 
Penningmeester  vacant   06-21130142  penningmeester@vvwoubrugge.nl 
Onderhoud terrein en Andre Köster  06-53599975  andrekoster@vvwoubrugge.nl 
gebouwen    
Bar en kantine  Jan Hogeveen  06-10097772  jtghogeveen@gmail.com 
Jeugdzaken  Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Technische Zaken  Fred van der Meer  06-27057252   fred@floritec.eu 
 
Senioren commissie 
Wedstrijdsecretaris  Cindy van Schagen  06-11588326  cvanschagen@ziggo.nl 
Adviserend lid  Fred van der Weiden  06-11064807  fredvdweiden@gmail.com 
Coördinatie commissie    Peter van der Neut  06-14648435  petervdneut14@ziggo.nl 
Algemeen lid  Matthijs Vermeulen  06-14940957  vermeulm@hotmail.com 
Team bezetting  Alan van Aerde  06-38911150  alanvanaerde@gmail.com 
Algemeen lid   Paul van Velzen  06-52788875  paulvelzen@hotmail.com 
Algemeen lid  Chris Verhoef  06-49254981  verhoefchris@gmail.com 
Commissie Jeugd   
Voorzitter   Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Secretaris, stages en  Miranda van der Linde 06-17703304  jeugdvvw@hotmail.com 
veldienstcoördinator   
Ledenadministratie  Jacqueline Verschuur 06-14308550  jacqueline.verschuur@zonnet.nl 
Kleedkamer-, veldindeling, Erna van der Meer  06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
materiaal en kleding 
 
Commissie Zaal  Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
 
Commissie Bar   
Inkoop, coördinatie  Erna van der Meer  06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
bardienst    
Bestuurslid  Jan Hogeveen  06-10097772  jtghogeveen@gmail.com 
 
Commissie PR en sponsoring 
Bestuurslid en website  Gerben Schouten  06-53248606  sponsor@vvwoubrugge.nl 
beheer 
   Jeroen van der Vliet  06-28878551  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Sander de Graaf  06-51527653  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Marja Dijkshoorn  06-13769295  sponsor@vvwoubrugge.nl 

 
Commissie Onderhoud  
Bestuurslid  André Köster  06-53599975  andrekoster@vvwoubrugge.nl 
Bestuur SBGB en   André Vrolijk  06-20482220  vrolijk@dds.nl 
coördinator onderhoudvelden 
Maaien velden  Cees de Blanken 
Klaarmaken velden  Cor van Dorp 
 
Commissie Financiën    
Bestuurslid en   Vacant    
penningmeester  
Ledenadministratie   Marlene van den Berg 06-26154975  info@vvwoubrugge.nl 
Financiële administratie      Petra Keunen  06-10507190  facturen@vvwoubrugge.nl 
 
Commissie Scheidsrechters  
Coördinator  Jan Kranenburg  06-12171213  jan.kranenburg@hotmail.com 
Algemeen lid  Frank Dreef  06-20395356  f.dreef@ziggo.nl 
Adviserend lid Fred van der Weiden 06-11064807  fredvdweiden@gmail.com 

Algemeen lid Arjan Dijkshoorn  06-13769056   
 
Vertrouwenspersonen  
   Hans Grandia  06-25306635  hans.grandia@gmail.com 
   José Wilderink  06-20825899  jose.1953@live.nl 
Contactpersonen 
Supportersver. F-side Robin Koetsier  06-46291855  fside@live.com 

Oud papier  Klaas Grandia  06-20675781  klaasgrandia@gmail.com 
Oud papier  Bas van Rooijen  06-28530439  bassievanrooyen@hotmail.com 

Klaverjasvereniging  Jan Vos   0172-518624   
Visvereniging  Henk Windhorst  0172-518389  hcwindhorst@casema.nl 
Sporthal Oudendijk  Ruud Gorter  0172-519288   

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




 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
CEES WIJHENKE 
Op donderdag 26 april 2018 reikte de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. Van 
der Velde-Menting, de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje 
Nassau uit aan 10 bijzondere inwoners van de gemeente, waaronder Cees Wijhenke. 
 

Cees doet al heel lang 
vrijwilligerswerk. Niet alleen voor 

onze vereniging maar in een ver 

verleden al voor Korfbalvereniging 
WWSV te Wijdewormer, waar hij 

bestuurslid was. 
Van 1975 tot 2005 heeft Cees veel 

vrijwillige taken verricht bij 
Voetbalvereniging Woubrugge en 

heeft van 2001 tot 2007 in het 
bestuur gezeten. Cees is ook de 

schrijver van het jubileumboek 

welke uitgegeven is toen VVW 60 
jaar bestond. In 1996 is Cees 

benoemd tot Lid van Verdienste en 
2007 zelfs tot erelid.  

Op dit moment is Cees  nog steeds 
actief bij de club, o.a. als gastheer 

voor de bezoekers van onze club op 
zaterdag en is hij betrokken bij de 

organisatie van het Henny v.d. 

Bergtoernooi.  Naast al deze taken 
is Cees ook maatschappelijk 

begeleider voor zijn buurjongen en 
grote steun voor zijn kleinkinderen. 

Cees, van harte gefeliciteerd met 
deze Koninklijke Onderscheiding! 

 

 
 
 
 
 

VV Woubrugge en uw privacy 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met VV Woubrugge. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. VV Woubrugge houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we in ieder geval: 

 
 alleen persoonsgegevens 

verwerken voor het doel 

waarvoor deze aan ons 
verstrekt zijn 

 niet meer 

persoonsgegevens 

verzamelen dan nodig zijn 
voor het doel waartoe deze 

verstrekt zijn 
 geen persoonsgegevens 

doorgeven aan andere 

partijen, tenzij dit nodig is 

voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt 

 rekening houden met 

expliciet kenbaar gemaakte 

bezwaren tegen het gebruik 
van beeldmateriaal in 

diverse media-uitingen 

 passende technische en 

organisatorische 
maatregelen nemen om 

persoonsgegevens te 
beveiligen 

 op de hoogte zijn van uw 

rechten omtrent 

persoonsgegevens en we u 
hierop willen wijzen en deze 

respecteren 

In onze privacyverklaring hebben 

wij voor u uiteengezet hoe wij met 
uw persoonsgegevens omgaan en 

welke rechten u heeft. De 

privacyverklaring is gepubliceerd op 
de website. U vindt deze onderaan 

op iedere pagina via de link 
‘privacyverklaring’. We adviseren u 

de privacyverklaring goed door te 

lezen. 
 

Heeft u naar aanleiding van het 
lezen van de privacyverklaring 

vragen, stel uw vraag dan per e-

mail aan: 
secretaris@vvwoubrugge.nl



 

 

De Scheidsrechters 
Tim de Kok, jeugdscheidsrechter 
Waarom ben je begonnen met 

fluiten? 

Waarom ik ben begonnen met fluiten 
is omdat het me in de D leuk leek 

om te gaan fluiten. Ik zag toen ik in 
de E voetbalde dat er allemaal 

junioren vanuit de D en de C floten. 
Dit wilde ik ook en daarom wilde ik 

dit gaan doen. 

Wie is je favoriete 
scheidsrechter? (En waarom?) 

Ik heb niet echt een favoriete 
scheidsrechter, maar als ik toch 

moet kiezen vind ik Bjorn Kuipers. 

Dit vind ik omdat hij meestal wel de 
goede beslissingen maakt en omdat 

hij de beste scheidsrechter is in 
Nederland. 

 
Bij welke beslissing heb je zelf 

even gejuicht? 

Ik heb wel een aantal beslissingen 
gemaakt waar ik wel eens een beetje 

gejuicht voor heb. Ik heb 1 keer een 
beslissing genomen bij de JO15-2. 

Dit was dat ik voordeel gaf bij een 

overtreding waar 10 seconden later 
een goal uitkwam. Normaal zou ik 

meteen fluiten alleen dat deed ik dit 

keer niet en dat vond ik wel goed 

van mezelf en ik was er ook wel  
trots op. 

Welke spelregel zou jij 
veranderen? 

De regels die voetbal nu heeft zou ik 
zo houden. Ik zou aan de regels niet 

zo snel veranderen. De regels zijn nu 

duidelijk en te begrijpen voor 
iedereen. Dus ik zou niks 

veranderen. 
 

Wat is het leukste team om te 

fluiten? 
Ik vind het wel heel leuk om de JO15 

te fluiten omdat ik pas 1 wedstrijd 
heb gefloten en deze wedstrijd 

beviel me wel. Het is ook wel leuk 
om die nieuwe ervaringen op te 

doen met het fluiten. 

Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 

scheidsrechter? (teams en 
stadion) 

De leukste wedstrijd om te fluiten 

voor een scheidsrechter is de 
klassieker (Ajax-Feyenoord). Ik zou 

het dan wel in de Amsterdam Arena 

willen, maar dat is mijn voorkeur. 

Natuurlijk zou het ook leuk zijn voor 
een scheidsrechter om de WK-finale 

of de Champions League te fluiten. 
 

Wat is de gouden tip voor een 
lang en gelukkig scheidsrechters 

leven? 

De tip voor een scheidsrechter is om 
altijd achter je eigen beslissingen te 

staan. Laat je niet intimideren door 
de spelers of de mensen die om het 

veld staan. 

 
 
Van de scheidsrechterscommissie 

Na een aantal koude zaterdagen in maart is het voorjaar nu echt aangebroken. Door het invoeren 
van een langere winterstop loopt de competitie nu tot eind mei door, zodat we onder 
waarschijnlijk goede weersomstandigheden kunnen voetballen en als toeschouwer langs de lijn 
van het zonnetje kunnen genieten. 
 
Wel is de scheidsrechterscommissie 

voor het nieuwe seizoen op zoek 
naar een nieuwe 

scheidsrechterscoördinator voor de 

leeftijdsgroepen onder 9 en onder de 
11 jaar. Esther Schouten heeft deze 

werkzaamheden 5 jaar met heel veel 
plezier uitgevoerd, maar vind het nu 

tijd om het stokje aan iemand 

anders over te dragen. Esther, heel 
hartelijk bedankt voor je inzet en je 

vrije tijd de afgelopen jaren. 
Indien men geïnteresseerd is om de 

taak van Esther over te nemen kan 

je contact op nemen met Jan 
Kranenburg of een van de andere 

leden van de 
scheidsrechterscommissie. 

Vanzelfsprekend zal Esther nadere 

uitleg geven wat de werkzaamheden 
inhouden, zodat je met goede en 

frisse zin je werkzaamheden bij 
aanvang van het nieuwe 

voetbalseizoen kan beginnen. 

We zijn in afwachting van een 
positieve reactie. 

 
De Scheidsrechterscommissie 





 

 

 
Onpersoonlijk  

Ook deze Score weer een editie van deze zeer populaire rubriek. Sterker nog: we hebben er 
zelfs twee in deze laatste uitgave van het seizoen! Met nu aan 
het woord: niemand minder dan Joyce Bouwens! 
 
Functie bij de VVW: Verzorgster 
Woubrugge 1 

 
Geboren: 11-03-1987 

 

Woonplaats: Alpen a/d Rijn 
 

Broers/ Zussen: Broer 
 

Beste vriendin: Komen we later 

op terug 
 

Relatie: Woon samen met Arjan 
(niet Dijkshoorn) 

 

Kinderen: Nee 
 

Werk: Fysiotherapeut  
 

Opleiding: Fysiotherapie  
 

Hobby’s: Hardlopen 

 
Favoriete Auto: Eentje die rijdt 

 
Muziek: Kensington 

 

Hekel aan: Liegen 
 

Bewondering voor: Iets met BJ, 
maar Brian wilt er op terug komen.. 

 
Film: Kijk ik niet 

 

Drank: Droge witte wijn 
 

Eten: Italiaans. Lasagne  
 

Vakantie: Curaçao   

 
Ambities: Heb je dat nodig dan? 

 
Beste eigenschap: Geduldig 

 

Slechtste eigenschap: 
Binnensmonds praten 

 
Lijfspreuk: ‘Mompelt iets 

onduidelijks’ 

 
Typisch Woubrugge: Op de 

grond liggen om niks 
 

Hoogtepunt: Gezelligheid 

 
Dieptepunt: (Hebben we heel niet 

gevraagd eigenlijk, excuses Joyce, 
red)  

 

VVW 1: Top team 
 

VVW Dames 1: Dat kijk ik nooit 
hoor 

 

Beste trainer VVW: Nou doe dan 
maar Koos 

 
Verbetering VVW: Nieuwe 

behandelbank  
 

Beste voetballer VVW: Chris 

Verhoef  
 

Onderschatte voetballer VVW: 
Twan van der Geijn 

 

Favoriete club: Woubrugge 
 

Beste voetballer Nederland: 
Chris Verhoef (werd gesouffleerd 

door Chris zelf, red) 
 

Beste voetballer Buitenland: 

Martin Skrtel 
 

Beste voetballer aller tijden: 
Johan Cruijff 

 

Bondscoach: Arie van Duijn (weer 
gesouffleerd door Chris, red) 

 
Beste trainer: Martijn van Lulling 

(stond er bij, zal wel toeval zijn, 

red) 
 

Oranje: Lelijke kleur 
 

Kunstgras: Beetje warm 

 

Hans Boer: WIE!? Hoe ziet die 
eruit? 

 
Cor Buntsma: Top verzorger 

 
Arjan Dijkshoorn: De stagiaire 

van Harry 

 
Harry v.d Weiden: Icoon 

 
Koos Disseldorp: Top Trainer 

 

Barry Buntsma: Goede zet om 
hem naar 1 te halen 

 
Erna van der Meer: Kantinejuf 

 
De zaterdagmiddag: Gezellig 

 

Score: Leuk blad 
 

F-side: Altijd gezellige feestjes 
 

Zaterdagmiddag: Gezellig 

 
Tip voor VVW: Elke week een 

feestje 
 

Terugkomend op verschillende 

vragen: Het zal wel ‘gezellig’ zijn 
schatten we zo in



 

 

Vets1 
Seizoen 2017-2018 is inmiddels ten einde, dus het is tijd om het afgelopen halfjaar eens te 
beschouwen. Een halfjaar waarin er weer van alles is gebeurd; hierbij een overzicht. 
 

In de Score van afgelopen januari 
staat de terugblik op de eerst helft 

van het seizoen, dus dat wordt het 
vertrekpunt voor dit artikel. Het 

waren de maanden waarin Kiiii-

kaaaaa-Koning Winter nog lekker 
druk bezig was, en hij bleek daarna 

behoorlijk lang in het land te blijven, 
maar dat later. 

 

Nederlagen 
De eerste wedstrijd van 2018 was er 

één tegen de ongeslagen koploper 
op dat moment, Alphia. Terwijl de 

Vets al 8 verliespunten had, kon 

Alphia alle keren een driepunter 
noteren. Wel was het op dat 

moment de nummer 1 tegen de 
nummer 2, en dus konden we een 

pittige pot verwachten. Er was 
spanning van de eerste tot de laatste 

minuut, maar helaas konden we, 

ondanks een goede start, de 
gelijkmaker niet meer tegen de 

touwen jagen, en was een 1-2 
nederlaag ons lot. 

Kampioensaspiraties per direct in de 

ijskast, en vooral lekker ballen was 
daarna het plan. 

En ja, dan komen de punten 
blijkbaar vanzelf. Eenvoudig werd 

ARC in Alphen op een zevenklapper 
getrakteerd, terwijl we het in de 

eerdere thuiswedstrijd nog vrij lastig 

hadden. Ook de volgende 
thuiswedstrijden tegen WDS en 

Moerkapelle werden met ruime 
cijfers gewonnen. Overigens allemaal 

tegenstanders uit de onderste helft 

van de ranglijst. Maar goed, 
verliezen van de onderste is eigenlijk 

typisch Woubrugge, dus hebben we 
voorzichtig en blij verrast toch maar 

enkele flessen geopend. 

Op de ranglijst bleven we netjes op 
de 2e / 3e plaats schommelen, 

aangezien met name Lisse ook de 
punten wist te verzamelen. De 

volgende wedstrijd was een 
uitwedstrijd bij Van Nispen. Een 

middenmoter op dat moment, maar 

wel een ploeg waartegen in de 
thuiswedstrijd nog gelijk werd 

gespeeld. We begonnen nog wel 
aardig, maar de bal wilde er niet in.  

 

En toen één van hun beste spelers 
de bal uit een weggekopte corner 

vanaf 25 meter schitterend in onze 
kruising schoot, was het eigenlijk wel 

klaar, en werd er terecht dik 

verloren. 
 

Koning Willem Winter 
En toen werd het 17 maart 2018. De 

dag waarop Koning Willem Winter 

nog even zijn messcherpe tanden liet 
zien. De dag die de geschiedenis in 

zou gaan als de koudste voetbaldag 
allertijden. De dag dat de ganzen 

naar Lapland vluchtten om daar te 

genieten van een warm 
voorjaarszonnetje. De dag dat maar 

liefst 5 onderbroeken, 10 
trainingsbroeken, 15 trainingsjacks, 

3 mutsen, 2 sjaals en 3 paar 
handsschoenen niet voldoende 

bleken om het lichaam ook maar 

enigszins op temperatuur te krijgen. 
De dag dat de KNVB in al haar 

wijsheid besloot om alle 
jeugdwedstrijden af te gelasten 

vanwege de kou, waarvoor hulde! En 

jawel, ook de dag dat de Vets 
moesten aantreden tegen CVC 

Reeuwijk uit Reeuwijk. Lekker bezig 
KNVB (en vv Woubrugge)! Er werd 

wel gewonnen, maar dat was totaal 
onbelangrijk. Wat een onzin! 

 

Veel doelpunten 
Gelukkig werd de week erna weer in 

normalere weersomstandigheden 
gebald, en kon een moeizame, maar 

wel terechte, overwinning worden 

geboekt tegen SVC ’08. Na een 
weekje rust mochten we daarna 

aantreden bij de nummer laatst in en 
tegen Moerkapelle. En werd er in de 

thuiswedstrijd nog eenvoudig 

gewonnen, dat was deze keer wel 
anders. Of het aan het warme weer 

lag, het kunstgras, hun slechte 
doelman of ons slechte verdedigen, 

het zat er gewoon niet in. Er kon wel 
8x gejuicht worden, maar helaas 

door beide teams evenveel. De leuke 

bardames maakten het voor een 
enkeling nog wel goed (zie vorige 

Score) maar de tas met punten werd 
slechts met 1 aangevuld. 

 

De volgende wedstrijden in de 
maand april tegen SEV en 

Aarlanderveen leverden 8 
doelpunten, maar slechts 3+1= 4 

punten op. Het begon er langzaam 

op te lijken dat het seizoen als een 
nachtkaars uitging. En na 2 weken 

rust rondom de verjaardag van 
Koning W.A.v. O.N., bleek dit in de 

maand mei ook zo te zijn: 1x nul 

punten in een wederom trieste 
voetbal(?)wedstrijd, 1x nul punten in 

één van de leukste wedstrijden van 
het seizoen tegen Lisse, en 1x .. 

punten bij de kampioen. 

 
Resultaat 

Dit alles bij elkaar levert het 
volgende rijtje op: 

Gespeeld: 22 
Gewonnen: 13 

Gelijk: 3 

Verloren: 6 
Punten: 42 

Doelsaldo: +24 
Eindrangschikking: 4e 

 

We zijn dus keurig geëindigd in de 
subtop, en kunnen concluderen dat 

dit voor ons een prima klasse is. 
Regelmatig winnen, af en toe 

verliezen, en de meeste wedstrijden 
lekker in de omgeving van ons 

geliefde Woubrugge. De komende 

periode gaan we zien wat de 
transferperiode ons brengt voor het 

nieuwe seizoen, en we sluiten het 
seizoen nog af met een feestelijke 

activiteit. 

 
Positief: 

- Iedereen die op enige wijze iets 
voor ons doet, dank daarvoor! 

- Fred, want topscorer en terecht 

genomineerd voor Speler van 
het Jaar 

- De 3e helft, wat zijn we daar 
toch geweldig in, ook als we niet 

hoeven te spelen 
- Lappen, altijd snel geregeld 

- Sfeer in het team, of het nu 

voor, tijdens (meestal dan), of 
na de wedstrijd is, we blijven de 

sfeer erin houden 



 

 

- Op de fiets naar een 

uitwedstrijd, hoe lang is dat 
geleden?! 

 
Teleurstellend: 

- Trainingsopkomst, zelfs bij de 

laatste training was dit niet al te 
best, terwijl het daar niet eens 

om het trainen gaat 
- Die tegenstander uit Den Haag, 

geen toelichting nodig 
- Die ene die altijd met flessen 

gooit 

- Onnodig puntenverlies, niet heel 
veel, maar het kan echt beter 

 
Grote Vets1 Ken je Team-quiz 

In de laatste Score met een Vets1-

artikel, ergens in de koude 
wintermaanden, stond de eerste 

Grote Vets1 Ken je Team-quiz. Een 
muzikale quiz met vragen over 

Vets1. Eenvoudige spelregels erbij, 
en je zou zeggen dat de correcte 

antwoorden de mailapptikkiechatbox 

van uw razrep overspoelden. Het 
tegenovergestelde bleek echter het 

geval. Meest gehoorde reactie: veel 

te moeilijk! 
Spijtig, en vanaf deze zijde de 

welgemene excuses, en tevens een 
poging om het goed te maken. De 

quiz is hetzelfde, maar bij iedere 

vraag is nu een hint opgenomen. 
Weet u nu wel welke Vet1 bedoeld 

wordt? 
 

1. Seth Gaaikema - Wat Een 
Spreker Is Die Man 

Hint: Deze man doet onze 

wedstrijdbesprekingen en heeft 
daarbij een nogal lang hemd aan 

2. The Door(s) - The end 
Hint: Staat aan het einde (end) 

van ons speelveld 

3. The Police – (Message in) a 
bottle 

Hint 1: is onlangs in aanraking 
gekomen met de politie (the 

police) 
Hint 2: heeft moeite met het 

vasthouden van flessen (bottles) 

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

Hint: Damaru komt uit Suriname 

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

Said 
Hint: laat de letters T.u. weg 

6. Beauty and the Beast – 
Gaston 

Hint: zet deze man een bril met 

zwart montuur op, en laat hem 
‘goooeeedenavond’ zeggen 

7. Vanilla Ice – Ice ice baby 
Hint: heeft het altijd ijzig (ice) 

koud 
8. Slagerij van Kampen 

Hint: de grootste slager van het 

team. 
9. Jeroen Van Zelst - Houdoe 

En Bedankt 
Hint: wordt (met name in de 

zaal) altijd bedankt na de 

wedstrijd 
10. Tracy Chapman - Fast car 

Hint: figuurlijk deze, want hij zit 
de hele dag in de auto (car) 

 
Tot volgend seizoen! 

Piet Mourinho 

 
Henny v/d Bergtoernooi 
Helaas hebben we maandagavond 28 mei moeten beslissen dat het Henny v/d Bergtoernooi in 
augustus geen haalbare kaart is. Meer dan 20 verenigingen gebeld en/of gemaild en uitnodigingen 
gezonden. Helaas hebben slechts 5 verenigingen zich gemeld.  

Ook allerlei acties daarna hebben tot 
niet meer resultaat geleid. In de 

wetenschap dat een week voor het 
toernooi altijd nog 1 of meerdere 

afmeldingen komen, hebben we 

genoemd besluit moeten nemen. Bij 
veel verenigingen is er geen animo 

om eind augustus aan een toernooi 
mee te doen. Bij meerdere 

verenigingen stoppen er veteranen 
of is er zelfs geen veteranenteam 

meer. In september gaan de 

commissieleden evalueren, hoe we 
het toernooi nieuw leven kunnen 

inblazen. Hopelijk volgend seizoen 
toch weer een Henny v/d 

Bergtoernooi.  
 

Namens de commissie, Cees 

Wijhenke.

 

Oud Papier en Karton 
De opbrengsten van het oud papier en karton van de eerste 4 maanden zijn als volgt.  
Januari 27.690 Kilo, Februari 17.445 Kilo, Maart 22.790 Kilo en April weer een topper van 26.280 
Kilo. Bij elkaar ruim 95.000 Kilo . 
 

Een verschil in ons voordeel t.o.v. 
2017 van ruim 12.000 kilo.  

Zeer geweldig natuurlijk. Dat zijn 

weer cijfers die we al een tijd niet 
meer tegen kwamen.  

Geen papiertje meer in de grijze bak 
natuurlijk. Zegt het voort, en het is  

 

voor iedereen een goede zaak. Nu 
de vakanties weer voorzichtig 

geboekt zijn is het misschien ook wel 

heel fijn als Bas v Rooijen mocht dit 
nodig zijn, ondersteuning kan krijgen 

van andere die even geen 
voetbalweekend hebben om het oud 

papier van de weg te halen op een 

zaterdagmorgen, of even de 
dagploeg te helpen om half negen. 

Deze ploeg is er ook elke dag.  

 
Allen bedankt, 

 
Kl.Gr.





 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was ruim een jaar terug dat 
Miranda en ik samen thuis op de 

bank zaten. Vooral omdat onze 

kinderen uit de jeugd groeien, leek 
het einde van het seizoen 2017 – 

2018 voor ons een mooi moment om 
de taken in de Jeugdcommissie te 

stoppen. Ook Erna van der Meer 

maakte bekend dat zij na dit seizoen 
stopt als lid van de Jeugdcommissie. 

Kort daarop heb ik dat in het bestuur 
en tijdens de ALV medegedeeld. En 

dan start het zoeken naar opvolgers. 

De eerste vragen die wij dan 
voorgelegd kregen zijn dan: Wat 

doen jullie allemaal als 
jeugdcommissie? En wie doet wat en 

wanneer? Want net als voor heel 
veel andere vrijwilligers, geldt ook 

voor ons, dat je al je 

werkzaamheden doet zonder er over 
na te denken. Je weet zelf exact wat 

je doet en wanneer het nodig is, 
maar nergens ligt dat vast zodat het 

ook niet eenvoudig over te nemen is. 

Dat was voor ons aanleiding om 
eens goed alle taken van de 

jeugdcommissie op papier te zetten. 
Taken in voorbereiding op het 

seizoen, tijdens het seizoen en aan 
het einde van het seizoen. En dan 

natuurlijk de evenementen die de 

jeugdcommissie organiseert, zoals 
toernooien, uitjes enz. Op basis van 

dit totale overzicht van taken, 
hebben we vervolgens gekeken 

welke taken op dit moment al door 

bestaande vrijwilligers worden 
uitgevoerd. En voor welke taken er 

voor het nieuwe seizoen nieuwe 
vrijwilligers nodig zijn. Daarna zijn 

we in gesprek gegaan met meerdere 

kandidaat opvolgers.  
En het is ons gelukt, we hebben 

nieuwe enthousiaste mensen 

gevonden, waarmee maar weer eens 

is aangetoond hoe groot de 
bereidwilligheid is om iets voor onze 

club te willen doen. Volgend seizoen 
is Gaby Hulst de nieuwe 

jeugdvoorzitter en gaat Jasper 

Zwarst hem daarbij assisteren. Tara 
van Raavens wordt de nieuwe 

secretaris en samen met Jeroen 
Blokhuizen en Jacqueline Verkerk 

vormen zij de Jeugdcommissie 2018 
– 2019. Op de achtergrond zal 

Nicoline van Rijn enkele secretariële 

taken overnemen van Miranda. 
Tenslotte heeft Brenda Zuidam 

aangegeven dat ze de kar wil 
trekken bij verschillende 

evenementen voor de jeugd.  

Wij hebben al onze werkzaamheden 
voor de voetbaljeugd van 

Woubrugge met heel veel plezier 
gedaan en willen iedereen bedanken 

waar we in al die jaren mee 

samengewerkt hebben. 
 

Als laatste feliciteer ik de JO17-2 
want die zijn dit jaar kampioen 

geworden.  
 

Grote klasse mannen! 

 
Aad van der Linde

De laatste keer 
In de laatste edities van ons mooie clubblad “De Score” heb ik jullie 
uitgebreid op de hoogte gehouden van allerlei voorgestelde en 
doorgevoerde wijzigingen die vanuit de KNVB worden geïntroduceerd. 
In deze score informeer ik jullie over veranderingen binnen de club en 
dan met name in de jeugdcommissie. 
 
 



 

 

 

Woubrugge JO17-2 kampioen!!! 
Op 26 mei 2018 moest het dan toch echt gebeuren, na de zeperd deze week tegen v.v. 
Floreant. Niet op een bijveld, maar op het hoofdveld van de prachtige accommodatie van TAVV 
werd er gespeeld. 
 

Veel belangstelling aan de kant  van 
ouders, familie en jeugdcommissie 

en zo was de sfeer geschapen van 
een wedstrijd van alles of niets 

waarin de spanning de 
kampioenskandidaat zeker parten 

speelde. Maar al in de eerste 

minuut, na een geweldige 
doelschop van doelman Bart kwam 

topscoorder Lerry alleen voor de 
keeper en dat was wel aan hem 

besteed, 0-1 voorsprong.  

Achterin zat het bij “ons” potdicht 
en zodoende kon TAVV geen potten 

breken, maar ook de achterhoede 
aan de overkant gaf weinig ruimte 

en dus kansen weg. Toch, na een 

mooie aanval werd de voorsprong 
vergroot 0-2. Maar TAVV begon na 

de rust steeds beter te spelen en 
een tegengoal hing in de lucht en 

die kwam er dan ook, 1-2. 
Bloedstollende minuten stond onze 

ploeg en zijn  aanhang te wachten 

en ieders inbreng was broodnodig 
en eindelijk kwam dan het 

verlossend fluitsignaal: KAMPIOEN. 
Wat een ontlading en wat hebben 

jullie jezelf en ons tot de laatste 

minuut  in spanning gelaten. 
Vandaag was ik jarig en jullie 

hebben mij een mooi cadeau 
gegeven. Bedankt daarvoor.  

Bloemen voor de begeleiding, en 

voor de spelers een 
kampioensbeker en een leuk 

presentje, zelfs champagne was er 
voor deze sportploeg, waarbij 

trainers, leiding en begeleiders ook 
in de kampioensvreugde 

meedeelde. 

Hopelijk blijft dit team en zijn 
begeleiding compleet, maar ik 

hoorde in de wandelgangen dat 
Lars een niet te missen aanbieding 

van v.v. Alphia overweegt. 

Een fijne vakantie is voor jullie allen 
dik verdiend. 

Met een groet  
De opa van Gem 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

 

Roept u maar: wij zoeken ideeën 
voor de 50e editie van de Score! 
Deze Score is de laatste editie van jaargang 49. Omdat de Score volgend seizoen natuurlijk een 
vervolg krijgt, betekent het dat we alweer zijn aangekomen bij jaargang 50. Een mijlpaal! 
 
Wij hebben al wat ideetjes op tafel om de jubileumedities in een 

extra mooi jasje te steken, maar graag horen we ook van jou nog 
ideeën. Wie kunnen we in het zonnetje zetten? Welke rubriek zou 

jij graag terug willen zien in de Score? Wat wil jij graag nog te 
weten komen over de club? 
 

Voel je vrij om onze mailbak helemaal vol te gooien met ideeën. 
Dat kan naar het e-mailadres scorevvw@hotmail.com. Hou je niet 

van e-mailen? Een belletje, een appje of een praatje met een van 
onze redactieleden mag ook. De namen van alle schrijvers en 

editors vind je op de eerste pagina van het blad.  
Zo kunnen we er met zijn allen een prachtige 50e editie van 

maken. 

 
Alvast bedankt, 

 
De Score-redactie 

 

Ps. Vind jij het ook zo jammer dat je zo weinig over je 
zoon/dochter leest in de Score? Tik dan zelf een stukje! Stuur even 

een mailtje naar ons, dan voegen wij je toe aan onze verzendlijst. 
Zo blijf je op de hoogte van de inleverdata van de stukjes. 

 
 

Agenda ALV 19 juni 2018 
Algemene Ledenvergadering d.d. dinsdag 19-06-2018 om 20.00 uur 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en uitgaande stukken 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 december 2017 

4. Bestuursverkiezing 
5. Renovatie en nieuwbouw kleedkamers 

6. Contributie 
7. Voorlopig resultaat 2017-2018 en concept begroting 2018-2019 

8. Mededeling uit de commissies en het bestuur 

9. Rondvraag 
10. Sluiting  

Heeft u vooraf vragen over de agenda(punten)? Stelt u deze per e-mail aan het bestuur via 
secretaris@vvwoubrugge.nl. 

 

mailto:scorevvw@hotmail.com
mailto:secretaris@vvwoubrugge.nl


 

 

Jo11-3: onoverwinnelijk 

Wel, ik moet zeggen dat de voetbaltrip naar Newcastle, waar ik het in mijn vorige stukje over had, 
enorm is bevallen. De wedstrijd op zich viel wat tegen; Newcastle United ging er met 0 – 1 op tegen 
West Bromwich Albion en de sfeer was eerder ‘berustend’ als ‘stormachtig’ te noemen, ondanks de 
opruiende muziek als ‘The Blaydon races’ en ‘O Fortuna’ van Carmina Burana. Maar alles er omheen 
maakte dat meer dan goed! Chris Brunt hebben we zelf niet gesproken, maar toen hij arriveerde bij het 
stadion hebben Dani en ik wel met hem een blik van herkenning uitgewisseld. Zo’n blik die je alleen in 
familiekringen hebt; zo’n blik die je voelt in je onderbuik. Onze missie was dus al geslaagd!  
 
Een dag later hadden we nog een 

rondleiding door het stadion St. 
James Park op het programma 

staan. Het was onmiskenbaar dat 

hier gisteren een voetbalwedstrijd 
had plaatsgevonden. De geur van 

schraal bier en de vette walmen van 
iets te lang gebakken hamburgers 

hing nog in het stadion. Een 

achtergelaten programmaboekje lag 
als een hoopje vuil naast de 

restanten van een zakje chips. Wat 
opviel aan de rondleiding is dat ze 

bij Newcastle United Sir Bobby 
Robson hoog in het vaandel hebben 

staan. Wat mij echter nog meer is 

bijgebleven is het grote contrast 
tussen de kleedkamers voor de 

thuis- en uitploeg. Wordt de 
thuisploeg gefêteerd met eigen 

kastjes voor de spelers, ruime 

zitplaatsen en luxe badkamers, daar 
moeten de bezoekers het doen met 

een kleedkamer die je ook bij ons 
kunt vinden… 

 
Ook de opgang naar het veld door 

de spelerstunnel hebben we 

meegemaakt. Onder begeleiding 
van de muziek van de Dire Straits 

(Going home) mochten we richting 
het veld lopen. En juist door die 

twee elementen: het veld oplopen 

en ‘going home’, dwaalden mijn 
gedachten even af naar de jongens 

van de Jo11-3 die achtergebleven 
waren in Nederland en verscheen er 

een glimlach op mijn gezicht. Eentje 

met een klein beetje een wrange 
bijsmaak, dat dan weer wel… 

 
De eerste zes wedstrijden van de 

voorjaarscompetitie hadden de 
jongens onder de leiding van 

Mathijs en mij slechts één keer 

gewonnen. En dan ook nog eens 
met het kleinst mogelijke verschil.  

 
Omdat Mathijs en ik er nu allebei 

niet waren, nam Ron (vader van 
Xavi) de honneurs waar voor de 

wedstrijd tegen Alphense Boys 

Jo11-5. Een ploeg die in de 
najaarscompetitie alles met dikke 

cijfers gewonnen had, al was dat 
wel twee klassen lager. Wat er nu 

gebeurt was, of wat Ron de jongens 

ingefluisterd had, eet ik niet, maar 
de app-jes bleven tijdens die partij 

binnenstromen en stopten pas bij 5 
– 2 in ons voordeel. Even hebben 

Mathijs en ik er toen aangedacht 
om het bijltje er bij neer te gooien, 

maar Ron wist ons over te halen 

toch aan te blijven en dat ‘het echt 
aan de jongens lag en niet aan de 

trainer’, waarna we besloten om 
toch maar door te gaan. Maar we 

moesten wel dit euforische gevoel 

proberen vast te houden! 
 

Een week later zou een goede 
testcase zijn; we moesten het 

opnemen tegen ARC Jo11-10. Met 
gedegen spel en een goede dosis 

inzet rolden we ook deze 

tegenstander op: 4 – 0. Twee 
overwinningen uit twee wedstrijden 

dus. En nog was de koek niet op, 
want een week later werd 

Oudewater Jo11-5 met een fikse 

nederlaag naar huis gestuurd: 9 – 0 
maar liefst! De grote kleine man 

van deze wedstrijd was Dani die 4x 
scoorde. Maar zeker niet minder om 

te vermelden is dat wij voor de 

tweede keer op rij de ‘nul’ hielden 
en dat Robian (onze keeper) een 

assist gaf! 
 

Met nog twee wedstrijden te gaan, 
was het voor ons al zeker dat wij 

niet meer mee zouden strijden om 

de hoofdprijs; daarvoor was het gat 
met de koplopers te groot. Wel 

konden we nog proberen zo hoog 
mogelijk te eindigen. De eerste 

obstakel die wij tegenkwamen was 
Nieuwkoop. Een ploeg waarvan wij 

konden winnen en dat ook deden. 

Al ging het niet vanzelf; er was een 
wereldgoal van Jens en een echte 

‘spitsengoal’ van zowel Lars als Xavi 
nodig, om met een mooie 3 – 1 

overwinning van het veld te kunnen 

stappen. Vier uit vier dus! 
 

Bij de laatste wedstrijd van het 
seizoen, tegen Floreant, zou het 

erom gaan wie vierde dan wel als 
vijfde zou eindigen. Voor de rust 

was de wedstrijd echter door ons al 

beslist in ons voordeel: 4 – 1. Na 
rust wist Floreant slechts één keer 

te scoren, zodat wij ook onze vijfde 
wedstrijd op rij wonnen. Ik denk 

dat geen ander Woubrugs team dit 

kan zeggen, of wel? 
 

Uiteindelijk zijn wij dus vierde 
geworden (van de twaalf), met zes 

overwinningen, 1 gelijkspel en vier 
nederlagen. Wij hebben, op één 

team na, de minste 

tegendoelpunten gekregen (hulde 
Robian en verdedigers) en een 

goede positieve doelsaldo. Jens is 
de topscoorder geworden met 

veertien goals, Xavi tweede met 

twaalf goals. Iedereen (behalve 
Robian) heeft gescoord. Dani had 

de meeste goals in één wedstrijd 
(vier). In het prestigieuze Heitinga 

toernooi hebben we ons op een 

positieve manier in de kijker 
gespeeld door als derde te 

eindigen. Het toernooi bij ROHDA 
’76 sloten we af op een vierde 

plaats. Maar bovenal is er, volgens 
mij, Mathijs en Stan, met heel veel 

plezier gevoetbald en is er flinke 

progressie geboekt. Tot aan het 
onoverwinnelijke toe!

  





 

 

Spektakel op het sportveld; JO9-
1 zorgt voor een knappe prestatie 
Spanning en sensatie gisteren zowel op Spangen als op de Vijverberg echter gaven de mannen 
van de JO9-1 van Woubrugge afgelopen zaterdag het startsein voor een sensationeel weekend. 
In een enerverende thuiswedstrijd tegen BSC’68 uit Benthuizen werd er namelijk binnen 15 
minuten een 1-5 achterstand weggepoetst. 

Een knappe prestatie van de 
mannen want de tegenstander was 

van een zeer goed niveau. De (iets 
te) “betrokken” coach van BSC had 

ons namelijk voor de wedstrijd al 

even ingefluisterd dat zijn mannen 
alles hadden gewonnen en ook nog 

in de finale van de beker stonden. 
Dat we maar even waren 

gewaarschuwd… 

In het begin van de wedstrijd bleek 

al snel dat de spelers van BSC goed 
konden voetballen. Zowel 

individueel als team lieten zij mooie 

combinaties zien dat al snel 
resulteerde in prima kansen. Het 

was echter de goed keepende 
Florian die snelle tegendoelpunten 

wist te voorkomen. Helaas moest 

hij na 10 minuten zich toch 
gewonnen geven want de 0-1 en 0-

2 waren een feit. 

Nadat Woubrugge in de gaten had 

dat tegen deze tegenstander een 
tandje feller moest worden 

gespeeld kwamen ook zowaar de 
eerste speldenprikjes vanuit onze 

zijde. Het was dan ook Leon die een 
belangrijke goal maakte tegen het 

op dat moment nog steeds sterkere 

tegenstander. Omdat we vlak voor 
rust toch nog de 1-3 tegen kregen 

zou het nog wel eens een moeilijke 
2e helft kunnen worden. 

In de rust toch maar even de 
mannen toegesproken dat je juist 

tegen een sterke tegenstander 

sneller moet schakelen bij balverlies 
en direct je tegenstander dient op 

te zoeken voordat deze de bal heeft 
aangenomen en dus niet als deze 

hem al heeft want dan weten zij 
maar al te goed hoe ze daar mee 

moeten omgaan. 

Bij het begin van de 2e helft was 

het dan toch weer BSC’68 dat met 
goed voetbal kon uitlopen naar 1-4 

en later ook nog de 1-5. Met nog 

een klein kwartier te gaan konden 
we toch nog iets terug doen en 

maakte Thomas de 2-5. Deze 
treffer gaven de jongens blijkbaar 

veel zelfvettrouwen want 

Woubrugge nam het heft zelf in 
handen en de tegenstander was het 

gewoon even kwijt. Zo maakten we 
verdiend de 3-5 (Floris) en zelfs de 

4-5 (Thomas). Sensatie alom want 
naast de leiders liet ook het trouwe 

publiek zich nog harder horen een 

moedigde de mannen aan nog 
eenmaal tot het uiterste te gaan. 

Het was Stijn die de bal oppikte van 
het middenveld, zijn man 

passeerde, en met links de bal in de 

verre hoek schoot! 5-5. Met nog vijf 
minuten te gaan wisten we dat het 

zeker nog niet gedaan was. Het 
spel ging nu weer op en neer met 

hachelijke momenten voor beide 

doelen. Door goed verdedigend en 
keeperswerk konden we stand 

houden en zo de wel verdiende 5-5 
vasthouden. 

Een groot compliment voor de 
spelers met als conclusie; vaak is 

een punt nog vele malen mooier 
dan een overwinning! Iets waar de 

leider van BSC anders over dacht 

want die wachtte de penalty’s niet 
af en ging (waarschijnlijk) lopend 

terug naar Benthuizen.. 

Indien u denkt; dat wil ik ook graan 

een keer zien; dat kan want 
aanstaande zaterdag spelen we om 

8.30uur onze laatste 
competitiewedstrijd tegen Soccer 

Boys uit Bleiwijk. U bent van harte 
welkom! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

JO9-2 Kampioen Juichen!! 
Kampioen Juichen? Bestaat dat? Ja, dat bestaat! Werkelijk waar en er is zelfs een beker van! 
Voor ons team was het dan ook een mooie afsluiter van een iets minder toernooi, qua 
prestaties. Maar, prachtig weer, iedereen aanwezig, prima organisatie, speelpark voor de 
kinderen, ouders goed gemutst en gewoon weer heel erg leuk. 
 

Op naar het Heitinga toernooi, een 
begrip in de wijde omtrek en super 

leuk om aan deel te nemen. 
En daar gingen wij dan met een 

aantal op de fiets. Het is tenslotte 
om de hoek en mooi weer. 

Bovendien was het ook meer voor 

de coaches bedoeld om ook weer 
een wat aan de conditie te doen 

i.p.v. alleen maar een beetje langs 
de kant lopen roepen wat de 

jongens moeten doen! 

 
Eerste wedstrijd tegen SC Monster 

JO9-3 
Vol goede zin en instelling er tegen 

aan. 

Leuke pot om te zien en soms wat 
onwennig ging het spel over en 

weer. 
Ondanks  de opstelling met  een op 

de computer gemaakt veld met 
posities en namen. Uitgeprint per 

wedstrijd en in kleur nog wel, 

bleekt de vrije interpretatie toch 
groot! 

Niet alle afspraken werden 
nagekomen en dan staat het al snel 

een beetje ongelukkig 0-1. 

Maar natuurlijk hebben wij altijd 
weer die duvelse Donald en sta je 

gewoon weer op 1-1. Niks aan de 
hand!  

Prima wedstrijd om te zien maar in 
een moment van onoplettendheid 

werden wij ten tweede male 

geklopt 1-2. 
Dat was gelijk de eindstand , want 

tijd om dat nog recht te zetten in de 
laatste minuut was er niet meer. 

Ondanks het verlies stapten de 

mannen met een goed gevoel van 
het veld. 

17 minuten om bij te komen en nog 
wat tips van de coaches te 

ontvangen. 

Die komen echter niet door, want 
de mannen zijn bezig met het 

winnen van de beker! 
 

Tweede wedstrijd tegen het 
thuisteam ARC JO9-5 

 

En daar gaan wij weer. 
Toch een stuk feller begonnen door 

de groen-witte brigade! 
Zo heurt het! 

Knipperen met de ogen kan je deze 
wedstrijd niet doen, want er 

gebeurt te veel en binnen een mum 

van tijd is het al 1-0 voor ons, 
gescoord door Rinze! 

Boem gelijk de 2-0 door Naut er in 
geschoten. Eigenlijk onrechtmatig, 

want vanaf de intrap er gelijk in. 

Mag niet, maar niemand 
reclameert, dus telt hij. 

Dan Daniël met de 3-0. Lekker gaat 
die er in! Heeft niemand eerder 

gezien.  Er wordt ook langs de lijn 

volop geklapt. 
Weer knipperen met de ogen en 4-

0, weer door Daniël! Nog mooier 
dan de eerste! W ij hebben hem dat 

niet eerder zien doen, ongelofelijk. 
Het zijn wat mij betreft ook gelijk 

de twee mooiste van het toernooi. 

Hop, eigen doelpunt van ARC 5-0. 
Onthutsend eigenlijk van de 

tegenstander, want dit is toch niet 
op z’n ARC! Maar er zit nog een 

team van ARC in de poule, dus 

straks nog maar een keer kijken. 
Nu nog even de 6-0 van weer Rinze 

en als toetje ramt Jens de 7-klapper 
binnen. 

Nou nou Woubrugge, dat gaat 
uitstekend. 

Hadden wij de eerste wedstrijd 

maar iets scherper geweest, dan 
stonden wij nu fier boven aan.  

Maar goed, daar gaat het niet 
alleen om natuurlijk. 

 

3e wedstrijd tegen Teylingen JO9-2 
Vol vertrouwen deze wedstrijd in en 

op naar resultaat. 
Helaas komen wij al snel op 

achterstand, 1-0 voor Teylingen. 

De teams zijn beter in balans moet 
ik zeggen, al is er wel een verschil 

van speelwijze. Woubrugge over de 
grond en Teylingen met de hoge 

bal. 

Yes 1-1 door Rico. Goed mannen en 

nu door! 
Helaas een frommelgoal en weer 

achter 2-1. 
Trouwens, zijn onze mannen nou 

een stuk fysieker of ligt het echt 
aan de tegenstander. Weer een 

blessure bij Teylingen. Ze hebben 

er patent op lijkt het. 
Intussen laten wij ons ringeloren, 

want een uitbal laten wij gewoon 
doorgaan en  Teylingen scoort 

gelijk.  3-1, potverdorie 

Woubrugge, wat zeggen wij nou 
elke keer? 

En dan ook nog de 4-1! 
Einde wedstrijd en einde aan een 

goed eindresultaat. Jammer genoeg 

geen vervolg kunnen geven aan de 
vorige wedstrijd. 

Er wordt wat gemord, ook door de 
mannen zelf! 

 
4e wedstrijd tegen ARC JO9-4 

Met de donderspeech nog tussen de 

oren en de wetenschap dat dit ook 
ARC is, moet het nu gewoon 

gebeuren. 
17 minuten de tijd om alles recht te 

zetten. 

Intussen wordt het steeds warmer 
en warmer en vloeit de energie 

langzaam weg. 
Je ziet het aan alles! 

1-0, 2-0, 3-0 en 4-0, gewoon 
weggegeven! 

Die arme Tristan, kan het niet 

alleen. Hét spelbeeld van deze 
wedstrijd, want ze staan allemaal 

toe te kijken hoe 1 man tegen 3 
aanvallers de 0 moet houden. Dat 

gaat niet en onverdiend is het dan 

ook niet dat ARC met deze cijfers 
voor staat. 

Rinze redt de eer en de eindstand is 
4-1. 

 

5e en laatste wedstrijd van het 
toernooi tegen Floreant 

Dit is een wedstrijd om “des keizers 
baard”. 



 

 

Het gezegde kennen de mannen 

nog niet, maar dat het nergens om 

gaat voelen de mannen feilloos aan. 
Het zal de warmte en vermoeidheid 

zijn. De tegenstander ook niet 
goed, maar wilden net dat beetje 

extra. 

Donald maakt zijn tweede van het 
toernooi en de wedstrijd eindigt in 

een 3-1 verlies tegen de Boskopers. 
Die gaan wij in de toekomst ook 

nog wel recht zetten. 
 

Eindstand is helaas 1 uit 5, maar 

wel 11 keer gejuicht! 

En dat was de organisatie dan ook 
niet ontgaan. 

Met beker en de wetenschap dat er 
in elke wedstrijd is gescoord, is 

iedereen weer tevreden naar huis 

gekeerd. 
 

Nog 3 reguliere wedstrijden en dan 
zit het seizoen er weer op. 

Geen Score meer dit seizoen, dus 
geen verslagen meer. 

Tot zo ver een waar genoegen om 

met dit team samengewerkt te 

hebben! 
Veel speelplezier en alvast een 

leuke vakantie gewenst. 
Maar nog wel even die laatste 

wedstrijden vol aan de bak hé 

mannen! 
 

Groet, 
Johan en Jasper 

 

 

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.   

  
 

 
  

Mooie belevingen bij de Oranje Experience! 

Lekker voetballen op vriend(innen)dag! 

Samen voetballen is samen limonade 
drinken in de rust (JO9-3) 

De JO9-3 met hun snelle planga’s! 





 

 

Westmaas Interieur toernooi 
2018 
Op zaterdag 2 juni is het  traditionele Westmaas Interieur toernooi gespeeld voor onze 5 JO15 
en JO13 elftallen. Alle poules waren dit jaar snel gevuld en zelfs daarna kregen we nog diverse 
aanmeldingen. Voor de JO15 elftallen werd in 2 poules met 5 elftallen gestreden om de winst. 
Voor de JO13 elftallen waren er drie poules met 4 elftallen. Helaas waren er op het laatste 
moment nog twee afmeldingen, mar desondanks was het weer een leuk toernooi.  
 
Alle elftallen waren keurig op tijd aanwezig en om 9 uur kon het toernooi starten. De officiële aftrap is gedaan door 

Jaap Westmaas en zijn dochter Diewertje.  

 

Hieronder volgen de eindstanden van de diverse poules: 

 

Poule JO15-1   Poule JO15-2 

ROAC JO15-1    Siveo JO15-1 

UVV JO15-3   Rohda ’76 JO15-2 

DOSR JO15-2    Woubrugge JO15-2 

Woubrugge JO15-1  ROAC JO15-2 

Die Haghe JO15-2 

 

Poule JO13-1   Poule JO13-2   Poule JO13-3 

Woubrugge JO13-1  ROAC JO13-2   MSV 19 JO13-3 

Nieuwkoop JO13-1  ARC JO13-6   Woubrugge JO15-3 

JSV JO12-1   Woubrugge JO13-2  RCL JO13-7 

ROAC JO13-1   ASW JO13-2 

 

Voor al deze elftallen was er een mooie beker. Al met al was het gezellig druk en is alles goed verlopen. En dat is 

alleen maar mogelijk door de hulp van iedereen, zoals scheidsrechters en barmedewerkers, maar ook door een 

trouwe sponsor. 

 

Westmaas Interieur bedankt, 

Namens de jeugdcommissie! 

 

 

 
  



 

 

Onpersoonlijk  

Ook deze Score weer een editie van deze zeer populaire rubriek. Sterker nog: we hebben er 
zelfs twee in deze laatste uitgave van het seizoen! Met nu aan 
het woord: niemand minder dan Jelle Kliffen! 
 

Functie bij de VVW: Voetballer en 
Score-commissielid 

 

Geboren: 07-09-1997 
 

Woonplaats: Woubrugge 
 

Broers/ Zussen: Broertje Daan 

 
Beste vriendin: Remix Woubie 

 
Kinderen: Nee 

 
Werk: Nolina 

 

Opleiding: Economie 
 

Hobby’s:  Voetballen 
 

Favoriete Auto: Een 

matdonkergroene Audi R8 
 

Muziek: U2, Red Hot Chili Peppers 
en Muse 

 

Hekel aan: Arrogantie 
 

Bijnaam: Knots 
 

Geloof: In mezelf 
 

Bewondering voor: De mensen 

die klaar staan voor de  
voetbal 

 
Film: Shawshank Redemption 

 

Tijdschrift: VI 
 

Drank: Groene fles 
 

Eten: Garnalen 
 

Vakantie: Griekenland 

 
Opwindend: Vrouwen 

 
Ambities: Een keer kampioen 

worden 

 
Beste eigenschap: Rustig 

 

Slechtste eigenschap: Introvert 
 

Lijfspreuk: Doe er nog maar 
eentje 

 

Typisch Woubrugge: Blijven tot 
het eind 

 
Hoogtepunt: Halve finale beker 

met de E3 bereikt 
 

Dieptepunt: Afgelopen seizoen 

Wat vind je van VVW 1:  Dunne 
spoeling 

 
VVW Onder de 23: Goed initiatief 

 

VVW 3: Derde helft is de beste 
helft 

 
Verbetering VVW:  De grasvelden 

 

Beste voetballer VVW:  Chris 
Verhoef (omdat-ie er bij zit) 

 
Onderschatte voetballer VVW: 

Koen van der Weiden 
 

Favoriete club: Feyenoord 

 
Beste voetballer Nederland: 

Hakim Ziyech 
 

Beste voetballer Buitenland: 

Mohamed Salah 
 

Beste voetballer aller tijden: 
Steven Gerrard 

 
Bondscoach: Ronald Koeman 

 

Beste trainer: Jürgen Klopp 
 

Oranje: Ik zie verbetering 
 

Opstelling Oranje: Cillessen; 

Karsdorp, Van Dijk, De Ligt, De Vrij, 

Van Aanholt; Wijnaldum, Van de 
Beek, Strootman; Memphis & Babel 

 
Kunstgras: Beste veld van de 

regio 

 
Hans Boer: Schrijft leuke stukjes 

voor de Score 
 

Daan Kliffen: Groot talent 

 
Arjan Dijkshoorn: Bier op zijn 

buik 
 

Harry v.d Weiden: Daar kan je 

heel veel over zeggen 
 

Chris Verhoef: Zorgt voor 
evenwicht bij de Score 

 
Berend-Jan Bregman: Betere 

stagiair kan ik niet wensen bij de 

Score 
 

Mick Evers: Minste kracht van de 
Score 

 

Brian Vesseur: Lief dat je pizza 
bestelt 

 
Sjaak Kliffen: Maakt nooit 90 

minuten vol 
 

F-side: Organiseren de beste 

feesten 
 

Score: Jammer van mijn collega’s 
Heb je nog een tip voor de VVW: 

Zie verbeterpunt 

 

 
 





 

 

 

F-SIDE
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De afgelopen weken hebben we 
nog twee van deze mooie 

evenementen georganiseerd, 

namelijk het F-Side Toernooi en het 
Voetbalgala. Als we het dan over 

enthousiasme hebben, dan gold dit 
bij uitstek voor het toernooi dat we 

dit jaar ook weer op Tweede 

Pinksterdag organiseerden. Er 
deden elf teams uit Woubrugge en 

omstreken mee aan dit 
gezelligheidstoernooi en ook de zon 

liet zich deze dag van zijn beste 
kant zien, dus het beloofde bij 

aanvang al een mooie dag te 

worden. Nadat alle teams er samen 
met de scheidsrechters een zeer 

sportief toernooi van maakten, bleef 
iedereen ook nog lang op het terras 

hangen en werd het onder 

begeleiding van zanger/dj Danny Lit 
nog lang gezellig onrustig op 

sportpark Bateweg-Noord. Hierbij 
nog een keer dank voor alle 

deelnemers, de scheidsrechters, 
sponsor Technation, de 

barmedewerkers en de supporters 

voor het mogelijk maken van deze 
mooie dag! 

 
Een paar dagen later volgde het 

Voetbalgala, de traditionele afsluiter 

van het seizoen. Hier werden de 
Spelers/Speelsters van het Jaar 

verkozen en dit jaar kon er weer 
ouderwets gestemd worden op een 

drietal genomineerden per 

categorie. Gelukkig was het ook 
deze dag weer heerlijk weer en was 

er een goede opkomst en dus was 
de seniorencommissie druk met het 

aannemen en tellen van de 
stemmen. Nadat zanger Patrick 

Willemse klaar was met zijn 
optreden was het tijd om de 

winnaars bekend te maken. Wij 

willen Koen v/d Weiden, Tara van 
Raavens, Rick Stoof en Dennis van 

Velzen hierbij nogmaals feliciteren 
met hun uitverkiezing voor 

Speler/Speelster van het Jaar. 

Daarnaast ook hierbij weer een 
dankwoord, ditmaal aan de 

medeorganisatoren van de 
Seniorencommissie en de 

Sponsorcommissie. 
 

Dan blijft er nog één evenement 

over en dat is de Rabobank 
Sponsorfietstocht, die dit jaar op 

zondag 24 juni zal plaatsvinden. Dit 
jaar zullen onze buren van 

Biljartvereniging Jacobswoude de 

stempelpost hosten, dus onze 
vereniging zal verder gesloten 

blijven. Er kan uiteraard wel voor 
v.v. Woubrugge gefietst worden om 

toch nog wat geld voor onze 
vereniging bij elkaar te fietsen. Dit 

kan onder vermelding van het 

inschrijfnummer 162, maar dit kan 
men bij de stempelpost vast ook 

voor u opzoeken. 
 

Dan gaat de zomer beginnen en zit 

het er voor mij ook op als voorzitter 
van de F-Side. Na zo´n acht jaar als 

commissielid en inmiddels drie jaar 
als voorzitter is het voor mij tijd om 

het stokje door te geven. De 

afgelopen jaren heb ik met heel 
veel plezier samen met mijn F-Side-

collega’s diverse evenementen 
georganiseerd en samen met jullie 

hebben we dit nagenoeg iedere 
keer zeer succesvol kunnen doen. 

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 
Het zit er zo goed als op, in meerdere opzichten. Het seizoen is voor 
de meeste teams afgelopen en ook voor de F-Side is het dan tijd om 
de zomer te vieren. Het was ook dit jaar weer een mooi jaar, met 
mooie feesten en partijen en het was weer een eer om dit voor de 
vereniging te mogen organiseren. Maar hierbij ook een dankwoord 
aan jullie, want zonder het enthousiaste publiek zou het allemaal 
niets voorstellen natuurlijk, dus bedankt voor jullie aanwezigheid en 
enthousiasme!  
 
 



 

 

Samen met mij stopt ook Danny 

van Iterson er na dit seizoen mee, 

maar er zijn inmiddels ook alweer 
twee aanwinsten gevonden om de 

F-Side te versterken, te weten Joost 
Nieuwenburg en Berend-Jan 

Bregman. Martijn van Luling zal mij 

als voorzitter opvolgen en ik wil 

hem en de andere F-Side-

commissieleden bedanken voor de 
prettige samenwerking en wil ik hen 

heel veel succes en plezier wensen 
bij het organiseren van nog meer 

mooie feessies!  

 

Met dankbare groet, 

 
Robin Koetsier  

Supportersvereniging v.v. 
Woubrugge 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. 
 

 

Na de dreigende perikelen van de 
vorige keer, die gelukkig snel de 

kop in werden gedrukt, duurde het 

niet lang voordat uw favoriete 
testteam de volgende ballentest kon 

uitvoeren. En na de prachtige 
stedelijke reizen van de vorige 

keren, was het wel zo leuk dat het 
deze keer bij een mede-boerendorp 

was, namelijk Aarlanderveen. Een 

dorp op een afstand, die je KUNT 
fietsen, maar U begrijpt het al, dat 

werd nog even uitgesteld. 
 

In werkelijke voorzomerse 

omstandigheden mocht uw 
testteam eerst nog een potje ballen. 

Het was zelfs dusdanig warm, dat 
de grootste koukleum van ons twee 

het wel stoer leek om zijn witte 

kippenborstje een beetje te laten 
verkleuren. Dat duurde een minuut 

of 10, en gelukkig kwam toen de 
vertrouwde Siberië-outfit weer uit 

de tas. De wedstrijd bleek 
doelpuntrijk, keurig verdeeld over 

beide teams, dus de grote winnaar 

was de neutrale toeschouwer. 
 

Dan maar na de wedstrijd naar de 
kantine om weer zo’n lekkere bruine 

rakker te verorberen. Althans, dat 

was de wens vooraf. Een kantine 
overigens waarvan je je kunt 

afvragen hoe lang die nog blijft 
staan. Een houten barak is een 

betere omschrijving. Wel sfeervol 
ingericht met allemaal sjaaltjes van 

diverse voetbalclubs. En als je 

slechts 1 veld hebt, dan is het  
natuurlijk ook niet erg druk. Prima, 

kan die bal snel komen! Aardige 
relaxte man, die alles regelde wat 

wij wilden…. nou ja, wat betreft het 

broodje bal dan. 

 
Nog even snel een fotootje voor de 

Score, en de test kon beginnen. 

Alhoewel, zo snel ging het niet, 
aangezien Joost moeite had met 

poseren, de primadonna. Eerst niet 
lachen, vervolgens half over de bar 

hangen, en uiteindelijk het hele 
broodje vergeten aan te prijzen. U 

ziet het resultaat bijgevoegd. 

Oordeelt U zelf! 
 

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

Datum: zaterdag 21 april 2018 

Voetbalclub: sv Aarlanderveen 
Terrein: sportcomplex Polderpark, 

heerlijke naam! 
Sfeer: zoals de naam van het 

complex al doet vermoeden, is sv 

Aarlanderveen een echte dorpsclub. 
Het complex ligt middenin de 

polder, en parkeren is hier een 
makkie. Er is slechts speelveld, 

waardoor het er vermoedelijk 
meestal vrij rustig is. Wel ziet de 

houten kantine er sfeervol uit met 

alle voetbalsjaaltjes aan het 
plafond. 

Weer buiten: zonnig, graadje of 
16, weinig wind. Lekker 

voetbalweer dus. 

 
En dan nu ’t Balletje. 

Presentatie: op een kartonnetje, 
op zich prima. Helaas ontbreekt ook 

deze keer het servetje, maar dat is 
ook hier snel opgelost. 

Het broodje: Eindelijk, eindelijk, 

een heerlijk supervers bolletje! 
Baltechnisch: 

- Grootte: goe 
- Structuur: middelgrof 

- Geur: lekker in de jus 

- Temperatuur: perfect, goed 
warm, maar niet loeiheet 

- Kleur: mooiiiii 

Smaak: mensen, mensen, dit is ‘m, 
wat een fantastische, lekkere bal is 

dit zeg! Heerlijke volle, smaakvolle 
bal, die duidelijk in de jus op ons 

heeft liggen wachten! 
De saus: met mayonaise weer, dat 

is beter voor de vergelijking met 

andere testen. De mayo is best 
romig, en niet fantastisch, maar 

krijgt nog wel een voldoende. 
Eindcijfer: 9 

Overduidelijk de beste bal die we 

dit seizoen hebben mogen proeven! 
En het lekker verse bolletje maakt 

het helemaal af. Hier komen we 
graag nog een keer terug! Een 

aanrader mensen! 

Joost zegt: Baltastisch lekker! 
 

Tussenstand ballentest: 
1. sv Aarlanderveen 9 

2. SVC ‘08  8 
3. vv Moerkapelle 6 

4. sv BZC/Zuiderpark 5 

 
De ballen! Piet Mourinho 
 
 
 





 

 

 

 

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 
Edwin van de Berg 
 
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. 

 
 

 
 

 

 






