
VE2 IN EEN 
WINNING MOOD!

MARK VAN  
DER KOLK

Viel 3 keer in als keeper 
bij 1 en hield 3 keer de nul

Na 3 jaar 
wachten...
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Tegelijkertijd denk ik: "wat zeur 
ik nou" en "wat mooi dat er een 

redactie is". Na een werkweek of 
schoolweek nog even de 

mouwen opstropen om er een 
Score uit te stampen. Een 

redactie die bestaat uit jonge 

mensen. Ik gok dat Chris met 23 
jaar, de oudste is. Helaas (nog) 

geen vrouwen of meisjes gezien, 
al ben je welkom om je bij de 

redactie aan te sluiten. De 

vernieuwde Score ziet er flitsend 
uit en daarvoor zijn de 

complimenten meer dan terecht. 
Het is een vette klus om ervoor 

te zorgen dat er, vier à vijf keer 
per seizoen, een clubblad op de 

deurmat valt. Zodra de drukkerij 

ze heeft bezorgd op de club gaat 
Cor van Dorp het dorp in om alle 

brievenbussen te testen. Voor 
leden buiten Woubrugge is de 

bezorgster helaas gestopt. 

Mocht je de Score daardoor niet 
hebben ontvangen dan liggen er 

exemplaren in de kantine, op de 
tafel net achter de tussendeur. 

Natuurlijk wordt het zeer 
gewaardeerd indien je een 

stukje aanlevert bij de redactie. 

Mail het aan 
scorevvw@hotmail.com en laat 

zo weten wat je te vertellen of 
beleefd hebt. 

Woensdag 15 november was 
Nico de Jong op bezoek om ons 

te leren vlaggen. Nico is een 
gewaardeerde crack uit 

Koudekerk die in het weekend 

wedstrijden fluit namens de 
KNVB. De complete JO17-2 heeft 

de training ingewisseld om de 
kneepjes van het vak van Nico  

 

 

 

 

 

te leren. Natuurlijk ging het veel 

over buitenspel. Een onderwerp 
waarover je niet uitgeleerd 

raakt. Waar blijft die video 

scheids ? Al met al een nuttige 
avond en mooi om te zien dat de 

scheidsrechterscommissie er 
alles aan doet om meer begrip 

te kweken voor de rol van 
scheidsrechter en in dit de geval 

die van assistent. Voortaan 

houden we de vlag in de goede 
hand. Altijd aan de zijde 

waarmee je langs de lijn loopt 
en wijzen bij buitenspel middels 

de stand van de vlag aan of het 

links, in het midden of aan de 
rechterkant van het veld 

buitenspel was.  

Tussendoor was ik, als trainer 

van de JO9-4, door Joris van den 
Broeke (coördinator JO9-JO8-

JO7) en Jur Geus (technisch 
jeugd coördinator) uitgenodigd. 

Het betrof een clinic en een 

gesprek om kennis uit te 
wisselen over het trainen en 

begeleiden van wedstrijden van 
de jongste jeugd. Best een 

uitdaging, zo'n JO9 team dat 
begint met voetballen. Fred van 

de Meer en Evert van der Horst 

gaven een training aan de JO9-1 
en de JO9-2 om te laten zien 

wat je op deze leeftijd kunt leren 
en hoe je met elkaar omgaat 

tijdens de training en de 

wedstrijden. Tijdens de 
nabespreking waren en broodjes 

en soep en ontstond er een 
goed gesprek waarin kennis 

werd gedeeld en over en weer 
tips werden uitgewisseld. Iets 

wat voor alle leeftijdsgroepen 
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Voorzet van de Voorzitter 

Dit keer een korte voorzet. Na een drukke en emotionele 
week, waarin de begrafenis van Jan Verhoef indruk heeft 
gemaakt, ontbreekt me de tijd. Het is al vrijdagmiddag 14.15u 
en om 15.00u moet de voorzet zijn ingeleverd bij de redactie.  

 

 

 

 



 

zinvol is om te organiseren. Met 
elkaar in gesprek is de manier 

om het op te pakken en de 
lastige dingen makkelijker te 

maken. 

Op vrijdagmiddag geef ik dan 

training aan mijn team de JO9-4. 
Toegegeven dat niet alles lukt 

wat ik bij Fred en Evert voorbij 

zag komen. Toch overheerst er 
bij mij als pupillentrainer een 

voldaan gevoel als alle spelers 
en speelsters me bedanken voor 

de training. Zij vol verwachting 
en spanning spreken over de 

wedstrijd op zaterdag. In een 

ooghoek zie ik na de training de 
cursus groep voor 

juniorentrainer de kantine 
ingaan. Na de opleiding 

clubscheidsrechter, opleiding 

keeperstrainer en de opleiding 
pupillentrainer is de KNVB 

opleiding ook dit seizoen weer te 
gast in Woubrugge. Tot en met 

februari 2018 is een 

enthousiaste groep trainers uit 
onze regio iedere vrijdagavond 

druk in de weer om het 
trainerschap nog beter onder de 

knie te krijgen.  

We hebben een aantal weken 

terug ook nog twee avonden 
besteed aan het onderwerp "in 

veilige handen". De Driemaster 

Kaag & Braassem heeft de 
training, in workshopvorm, 

prima verzorgd. Het resultaat is 
dat 10 verenigingsmensen een 

certificaat hebben gehaald en 
het onderwerp bespreekbaar 

hebben gemaakt. José Wilderink 

en Hans Grandia (beide als 
vertrouwenspersoon aan de 

vereniging verbonden) gaan het 
beleid op dit vlak verder 

uitwerken, zodat wij ons nog 

meer bewust zijn van het belang 
van gewenst gedrag en we zo 

veel mogelijk doen om onveilige 
situaties voor te zijn en niet een 

kans te geven om te laten 

gebeuren. Na de jaarwisseling 
gaan we (in samenwerking met 

de Driemaster) verder met 
workshops organiseren rond het 

onderwerp positief coachen.  

Tot slot rest mij nog te zeggen 

dat we in oktober de kantine 
beschikbaar hebben gesteld voor 

een informatie avond over 

"omgaan met dementie". 
Verderop in de Score geeft de 

gemeente Woubrugge een 
toelichting op het voorgenomen 

beleid voor de Maatschappelijke 
Agenda (MAG 2.0). We zien het 

gesprek met de gemeente 

hierover vol vertrouwen 
tegemoet. 

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 
De competitie is in volle gang voor Woubrugge en eigenlijk valt er geen pijl op te trekken. Dan 
hebben we het over de competitie. Al geldt het ook een beetje voor de resultaten van de 
Nolinaboys. Iedereen lijkt van iedereen te kunnen winnen, een nachtmerrie voor de 
doorgewinterde TOTO-speler.
 

En zo zijn ook de resultaten van 
Woubrugge onvoorspelbaar. De ene 

week wordt er nog dik verloren van 
Rijnstreek, vooraf toch gezien als 

‘degradatiekandidaat’ (mocht dit 

kunnen). De andere week zet het 
team van Koos Disseldorp Woerden 

– vorig seizoen nog uitkomend in de 
eerste klasse van de zondag – met 

grote cijfers opzij. Dit alles 

resulteert voorlopig (lees: op 
moment van schrijven) in een 8e 

plaats op de ranglijst. 13 punten 
werden gepakt uit de eerste 9 

wedstrijden. Alle teams staan zo 

dicht bij elkaar dat een overwinning 
je zomaar 4 of 5 plekken kan doen 

laten stijgen. Een feest voor de 
neutrale toeschouwer dus.  

 
Een feest was ook de eerste 

competitiewedstrijd, want in en 

tegen Moerkapelle werd met 2-1 
gewonnen. Een kansenregen in de 

eerste helft leverde slechts één goal 
op, nota bene binnen gefrommeld 

door een speler van Moerkapelle. 

Vlak voor rust repareerde de 
thuisploeg de schade nog wel, maar 

halverwege de tweede helft 
tekende Shijie Hu op aangeven van 

Thomas Osthoff voor de verdiende 
winnende treffer.  

 

De eerste thuiswedstrijd tegen 
NSV’46 ging jammerlijk verloren. 

De grote titelkandidaat uit Noorden, 
die later ook de eerste periode zou 

pakken, had meer balbezit. Toch 

waren de grootste kansen voor de 
Woubrugse equipe. Wederom stond 

het vizier niet vaak genoeg op 
scherp en dus stond er na 90 

minuten een 1-2 stand op het 

scorebord. Hu was verantwoordelijk 

voor de Woubrugse goal.  
 

Een week later was Woubrugge de 
jammerlijke nederlaag nog niet te 

boven. Want de uitwedstrijd tegen 

Rijnstreek ging heel pijnlijk met 4-
0 verloren. Dik tijd dus voor een 

grote revanche voor het eigen 
hondstrouwe publiek, en die kwam 

er. Linschoten werd met 3-1 

verslagen. Bob van de Geijn en 
Mark van der Kolk zorgden ervoor 

dat Woubrugge met 2-1 ging 
rusten. Vlak voor tijd zorgde Hu 

voor de verlossende 3-1, waardoor 

de drie punten op Sportpark 
Bateweg Noord bleven. 

 
Weer een week later was Floreant 

de tegenstander. Wederom een 
echte fifty-fifty wedstrijd en deze 

keer viel het muntje voor 

Woubrugge de verkeerde kant op. 
2-0 werd het voor de bezoekers uit 

Boskoop. De opdracht voor de week 
erop was duidelijk. Uit tegen het 

nog puntloze SPV’81 moest 

geworden wonnen. En dat 
gebeurde. Een riante 5-1 

voorsprong (goals door Emiel 
Buntsma, Harry Buntsma, Thomas 

Osthoff (2x) en Bob van de Geijn) 
kwam nog even in gevaar, maar 

verder dan een 3-5 kwam SPV niet.  

 
De zevende wedstrijd was thuis 

tegen Aarlanderveen. Na een 
doelpuntloze eerste helft, waar 

Woubrugge meer dan goed mee 

kon komen met het sterk versterkte 
team van Aarlanderveen, vielen de 

goals na rust als rijpe appeltjes. En 
niet in Woubrugs voordeel. Vier 

keer werd keeper Sven Tourné 

verschalkt, waarna spits Leon 

Hoogenboom de Groen-Witte eer 
nog wel redde met een fraaie goal.  

 
Na een weekje rust in verband met 

een bekerronde moest de focus op 

Woerden-uit. Vooraf een lastige 
kluif, want de bezoekers zijn dit 

seizoen nieuw in de zaterdagtak 
van het amateurvoetbal na 

jarenlang in de eerste klasse van de 

zondagafdeling de hebben 
gespeeld. Toch pakte Woubrugge 

brutaal de voorsprong voor rust. 
Emiel Buntsma en Hu hielpen de 

ploeg van trainer Koos Disseldorp 

met een 2-0 stand aan de thee. Na 
rust werd het nog even penibel 

dankzij een vroege Woerdense 
aansluitingstreffer, maar Harry 

Buntsma en Hoogenboom zorgden 
voor bevrijdende treffers. 

 

Dat was gelijk ook de laatste 
wedstrijd uit de eerste periode. En 

het einde betekent vaak ook een 
nieuw begin. In dit geval van de 

tweede periode. Deze werd in gang 

gezet door een thuiswedstrijd tegen 
Rohda ’76 uit Bodegraven. Net als 

vele teams een op het oog 
gelijkwaardige tegenstander. En dat 

bleek ook wel uit de einduitslag: 1-
1. Linksback Twan van de Geijn 

poetste op Giovanni van 

Bronckhorst-achtige wijze 
(Nederland-Uruguay, halve finale 

WK 2010) een 1-0 achterstand weg.  
Al met al is het dus een ongekend 

spannende competitie waar voor 

elke ploeg met de nodige support 
en een klein beetje geluk van alles 

mogelijk is. Aarzel dus niet en blijf 
de Nolinaboys dit seizoen weer 

steunen zoals we van jullie gewend 

zijn. Dankjewel! 

 
 

 





 

Dit gaan we bespreken tijdens de 
ALV  

Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 4 december 2017 om 20.00 uur 
 
 

1) Opening door de voorzitter 

 
2) Ingekomen en uitgaande stukken 

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

 

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

5) Verslag van de kascontrolecommissie 
 

6) Nieuwbouw/renovatie kleedkamers 

 
7) Nieuws uit de commissies en het bestuur 

 
8) Rondvraag 

 

9) Sluiting 

 

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

OEPS, foutje… Rectificatie 
Foutje moet kunnen, wordt weleens gezegd. Daar 
houden we ons dus maar aan vast bij de redactie van 
de Score. Toch zijn we er uiteraard niet blij mee. 
Daarom onze excuses en hierbij een rectificatie.  

Het gaat om het stuk waarin we de nieuwe vertrouwenspersoon, 
Hans Grandia, aan u voorstelde. Dit deden we onder de naam 

van Klaas Grandia, wat uiteraard niet klopt. Ga dus met al uw 
klachten naar Hans. Hierbij nogmaals zijn gegevens.  

 

Adres: Praam 22, Woubrugge 
E-mailadres: hans.grandia@gmail.com   
Telefoonnummer: 0625306635 

 

 
 





 

Waarom 'vliegende keep' Mark 
van der Kolk altijd de nul houdt 
als hij invalt 
Tim Geuzebroek was zaterdag 18 november de vervanger van de geblesseerde Sven Tourné 
tegen Woerden. De doelman moest alleen een penalty incasseren in de 1-4 gewonnen 
uitwedstrijd van Woubrugge 1. Ook Mark van der Kolk moest al 3 keer invallen voor Tourné. 
Bijzonder, want Van der Kolk staat normaal op het middenveld. “Laat mij het maar proberen”, 
zei Mark toen Sven in de bekerwedstrijd tegen Kickers’69 een keer geblesseerd uitviel. Nu heeft 
hij al 3 clean sheets achter zijn naam staan. 
 

Ook trainer Koos Disseldorp is 

tevreden over de 
gelegenheidsdoelman. Van der 

Kolk: “Ik denk dat ik een prima 

vervanger voor Sven ben, dat zei 
Koos ook. Ik denk ook dat hij niet 

wil dat een keeper niet speelt op 
zaterdag, als ik ff kan invallen. 

Omdat hij weet dat ik een redelijke 

vervanger ben. Als bijvoorbeeld 
Danny (Mansveld, keeper van 2, 

red.) al heeft gespeeld, dan zou hij 
wel eerder hem op de bank zetten.” 

 
NSV & Alphia 

Naast dat hij tegen Kickers’69 (45 

minuten gekeept) de 

keepershandschoenen aan moest 
trekken, keepte Van der Kolk ook 

tegen NSV’46 (10 minuten) en 

Alphia (30 minuten). “Tegen NSV 
had ik een zieke redding en toen 

ging iedereen juichen. Dat was echt 
lachen. Ik had echt zoiets van: 

‘What the f*ck gebeurt hier nou’.” 

 
Leren van tv 

Maar hoe komt het nou dat Van der 
Kolk al 3 keer de nul heeft 

gehouden? “Ik kijk bij voetbal op tv 
wel eens naar de keepers, hoe ze 

reageren. Tegen Kickers wilde 

iemand vanaf de zijkant een voorzet 

geven en ik wist al dat hij ‘m laag 
zou geven. Dus toen kon ik hem 

makkelijk oppakken. Dus ik leer 

heel veel door tv kijken.” 
 

Nog een keer? 
Gezien de fitheid van Tourné, is de 

kans aanwezig dat Van der Kolk nog 

een paar keer moet invallen. Hoe 
vaak? “Het zou wel mooi zijn als ik 

10 keer moet keepen en 10 keer de 
nul houd. Maar laten we hopen dat 

Sven fit blijft.”

 

Leon Hoogenboom doet van zich 
spreken in het eerste 
Eén van de meest verrassende namen in Woubrugge 1 is misschien wel Leon Hoogenboom. De 
18-jarige spelmaker maakt sinds dit seizoen deel uit van de selectie en belandde meteen in het 
eerste team. 
Voor Hoogenboom zelf kwam dit 
ook als een verrassing aan. 

“Ondanks dat de A1 een leuk team 

was, wilde ik graag een stapje 
hoger voetballen. De planning was 

om dan naar de selectie te gaan en 
voor het tweede team te gaan, 

maar uiteindelijk kwam ik toch in 

het eerste terecht.” 
 

Grote stap 
De stap naar het eerste was wel 

wennen voor de tweedejaars A-
junior. “Het tempo ligt een stuk 

hoger dan in de A1 en het is ook 

fysiek een stuk zwaarder. Je krijgt 
het ook sneller te horen wanneer je 

een fout maakt. Dat is alleen maar 
goed, want daar kan ik alleen maar 

van leren.” Bovendien moet 

Hoogenboom ook nog wennen aan 
zijn nieuwe positie: “Ik sta nu in de 

spits, terwijl ik eigenlijk een 
aanvallende middenvelder ben. 

Uiteindelijk maakt het mij niet veel 

uit waar ik sta, als ik maar speel. Ik 
ga 100% voor de positie waar ik nu 

sta. Al word ik de volgende 
wedstrijd centrale verdediger gezet, 

dan ga ik er ook voor.” Wat ook 
nieuw was voor Hoogenboom 

waren de vele toeschouwers langs 

de lijn: “De eerste keer ben je daar 
best van onder de indruk, maar 

tijdens de wedstrijd zelf ben ik daar 
niet zo mee bezig. Je merkt wel aan 

het publiek wanneer het goed of 

slecht gaat”. 
 

Ontwikkeling 
Hoogenboom merkt wel dat het 

steeds beter gaat in het eerste 

team. “In het begin had ik wat 
moeite, maar ik merk wel dat het 

steeds beter gaat. Tegen 
Aarlanderveen en Woerden wist ik 

eindelijk te scoren en daar put ik 
wel vertrouwen uit”. Hoogenboom 

leert ook veel van zijn 

teamgenoten. “Met name van Harry 
Buntsma, omdat hij nu op de positie 



 

loopt waar ik het liefst sta, maar ik 
leer ook veel van Emiel Buntsma en 

Shijie Hu, want zij lopen op de 
positie waar ik nu ook sta”. 

 

Toekomstdoel 
Over zijn uiteindelijke doel bij het 

eerste is Leon duidelijk: “Ik wil een 

vaste waarde worden en natuurlijk 
een keer promoveren. Misschien dat 

het dit jaar al lukt om een 
periodetitel te winnen. Als we elke 

wedstrijd spelen zoals tegen 

Woerden, dan kunnen we goede 
zaken doen om periodekampioen te 

worden.” Ook over een carrière 

buiten Woubrugge is Leon duidelijk: 
“Dat gaat niet gebeuren. Al zou ARC 

aankloppen dan zeg ik nog nee. 
Tenzij het grote chaos wordt bij 

Woubrugge zou ik het misschien 

overwegen, maar het liefst blijf ik 
mijn carrière bij Woubrugge’. 

 
De avonturen van onze Groen-
witte Leeuwinnen 
Zoals de meeste van jullie wel weten zijn de avonturen van dames 1 dit jaar niet zo wild. We 
begonnen dit seizoen enthousiast met de wedstrijden van de Kaag en Braassem cup, wij zagen 
deze wedstrijden als goede oefenwedstrijden en gingen er met volle moed in. 
Wel wat wennen, we hebben een redelijk ander team staan dit seizoen. Verschillende dames 
zijn ermee gestopt, geblesseerd of ook wel zwanger. Gelukkig hebben we ook wat nieuwe 
versterking gevonden. 
 

2 wedstrijden mochten wij spelen in 

de Kaag en Braassem cup, één 
tegen WVC deze verloren wij met 3-

1 en één tegen van Nispen, deze 
wonnen wij met 6-0 op het 

hoofdveld van Woubrugge. Deze 
wedstrijden zagen wij als een mooie 

oefening voor de beker en 

competitie. 
  

Bekerpotjes 
Onze eerste wedstrijd was tegen 

RCL, deze dames spelen 2e klasse, 

dit beloofde een zware dobber te 
worden. Een zware dobber werd 

het, maar niet te zwaar. We gingen 
met wat onzekerheid het veld op, 

zeker nadat we vorig jaar dik 
verloren hadden van deze meiden. 

 

De eerste helft had RCL zeker meer 
balbezit, maar wij konden onze 

kansen goed benutten en dit 
maakte dat onze nieuwe aanwinst 

Noelle Opdam de 0-1 kon maken. 

Niet veel later werd het door middel 
van een lullig balletje 1-1. De 2e 

helft volgde, RCL bleef kansen 
creëren maar de verdediging van 

Woubrugge was ijzersterk, 

Woubrugge kwam op 1-3 
voorsprong! Helaas zakte 

Woubrugge daarna wat in, dit 
veroorzaakte een tegendoelpunt 2-

3.  

 

Gelukkig kwam gauw daarna onze 
aanvoerster Suus met een 

goedmaker: 2-4. Vanaf dit moment 
leek de wedstrijd nog alle kanten op 

te kunnen gaan, RCL gaf flinke 
druk, onze keepster Isa werd flink 

lastig gevallen door de spits van 

RCL, werd hier geïrriteerd van en 
dit leidde tot een rode kaart voor 

Isa. Even herstellen, Joella op doel 
en het helemaal dichtbouwen voor 

het laatste kwartier. Het helemaal 

dichtbouwen mislukte nog één 
maal: 3-4. En gelukkig werd dit de 

eindstand. Dit gaf ons zo’n boost, 
winnen van een 2e klasser! 

 
Helaas hebben wij onze andere 2 

bekerwedstrijden verloren en waren 

we hierin niet door. 
 

Op naar de competitie….  
Zoals de meeste van jullie wel 

weten gaan wij met ons team 

jaarlijks op teamweekend, een 
weekend vol humor, gezelligheid, 

weinig slaap, gekke spellen en geen 
schaamte. Dit jaar stond dat ook 

weer op de planning allen was er 

een kink in de kabel: onze eerste 
competitie wedstrijd stond dit 

weekend gepland.  
 

Helaas was onze tegenstander niet 

zo soepel als dat wij zouden zijn 
dus wilde zij op geen enkele manier 

mee werken om deze wedstrijd te 
verzetten. Helaas hebben wij er dus 

voor moeten kiezen om onze 
competitie met -1 te beginnen. 

Niemand had alleen bedacht dat we 

na de 7 wedstrijden daarop nog 
steeds op -1 zouden staan. 

 
Deze weken gingen niet geheel 

vanzelf, wij baseren dit op een 

samenloop van omstandigheden: 
nieuwe coach (wij moeten hem 

leren kennen, hij ons), geblesseerde 
(Brenda brak haar sleutelbeen bij 

een bekerwedstrijd, Iris had een 
peesontsteking, Tara ging in de 

wedstrijd tegen Wartburgia 

strompelend het veld af met een 
hamstring blessure, en zo nog wel 

wat dingetjes), slechte 
trainingsopkomst en het missen van 

een paar belangrijke gestopte 

spelers. Gelukkig hebben wij nog 
een paar toppers van reserveleden 

die we wekelijks weer op kunnen 
trommelen. Een goed gesprek met 

ons team deed ook wonderen, 

iedereen is er weer positief in gaan 
staan en de frustraties zijn weg. 

 
Maar daar was….. wedstrijd 8. 

Onze eerste 3 punten, heel erg 





 

stiekem hadden we allemaal stuk 
voor stuk lichte hoop aangezien wij 

de week hiervoor tegen de nummer 
1 speelden. Wij verloren daar wel 

maar speelde daar uiteindelijk een 

fantastische tweede helft. 
 

Vanaf minuut 1 waren we sterk, 
scherp en fel. We moesten vandaag 

die punten pakken.. 
Vanaf beide kanten waren er vanaf 

minuut 1 ook al kansen en 

Lugdunum wist er daar van één in 
te prikken, 0-1. Meteen na de aftrap 

kwam de bal in de voeten van onze 
laatste vrouw Noelle, en het lukte 

haar om meerdere spelers uit te 

spelen en de bal in het doel van de 
tegenstander te prikken, fantastisch 

1-1. 
 

Lugdunum moest nog een beetje 
bijkomen van de aanval van Noelle, 

en terwijl zij dat stonden te doen 

kon Noelle weer precies hetzelfde 
doen en maakte de 2-1. 

Vlak voor de rust kon onze spits 
Joella er nog eentje in prikken en 

dit leidde tot een rust stand van 3-

1. Vol goede moed gingen we naar 

de kleedkamer, we durfde het niet 
hardop te zeggen maar dit voelde al 

goed, want zo voorgestaan in de 
rust was ons tot op heden ook nog 

niet gelukt. Met goede moed maar 

ook met wat spanning gingen we 
de 2e helft in, Tara mocht het veld 

betreden voor Eva H en zo 
begonnen we weer. 

 
 De tweede helft begonnen we weer 

sterk maar deze was ontzettend 

spannend, Lugdunum wist vele 
kansen te creëren maar steeds 

weer was onze top keeper Isa ze te 
goed af. Het lukte Joella en Noelle 

beide nog een keer en eentje in te 

prikken, en toen het fluitsignaal! 
Wat waren we blij, en wat geeft dit 

een boost en niet te vergeten wat 
een uitslag: 5-1.  

 
Met deze positieve energie gaan wij 

verder aan de competitie en hebben 

wij alle vertrouwen in elkaar en in 
ons als team.  

Wij hopen jullie gauw weer te zien 
in onze gezellige kantine, op de 

gewone zaterdagen en uiteraard op 

de feestjes. En vergeet niet….. 

support kunnen wij altijd erg goed 
gebruiken. 

 
Bij deze nog een kleine 

samenvatting van ons 

teamweekend: 
 

Beer pong zonder bier, een 
zwangere non, Hugo, bijzondere 

ontdekkingen bij het rangschikken 
van de sterren, donkere 

slaapkamers, kennismakingsavond 

van de marine waarbij vooral de 
samenwerking met onze jarige job 

goed geolied verliep, niet donkere 
slaapkamers, meisjes tegen de 

jong… meisjes, bijzondere 

combinatie van bar 
danseressen.. Verder nog 

kolonisten, het mysterie waarom 
Pocahontas altijd dezelfde outfit aan 

heeft is opgelost! De vraag of de 
verpakking van de oploskoffie ook 

oplost is ook beantwoord.. 

Tafeltennis voor gevorderden met 
levens ook wel levels genoemd, 

tanken in pyjama bij de Shell, een 
inmiddels landelijk bekende pincode 

en lekker gegeten en gedronken!  

Het was een bijzonder weekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De scheidsrechters 
Ook dit jaar zet de scheidsrechterscommissie elke editie van de Score een arbiter in het zonnetje. 

Deze keer is het de beurt aan Laurent van Mastrigt.  
Waarom ben je begonnen 
met fluiten? 
Ik ben op jonge leeftijd (14-15 
jaar) met fluiten begonnen, 
aangestoken doordat mijn vader 
wedstrijden floot. Sindsdien fluit 
ik wekelijks met veel plezier. 
Wie is je favoriete 
scheidsrechter? (En 
waarom?) 
Geen absolute favoriet, maar 
Bas Nijhuis vind ik op dit 
moment goed wedstrijden 
leiden. 
Bij welke beslissing heb je 
zelf even gejuicht? 
Juichen zal ik niet snel doen, 
maar ik ben een groot 
voorstander van de 
voordeelregel, en als er na 
voordeel gegeven te hebben 

gescoord wordt, dan geeft mij 
dat een goed gevoel. 
Welke spelregel zou jij 
veranderen? 
Buitenspel afschaffen; minder 
discussies op het veld, en de 
scheidsrechter kan zich meer op 
de rest van het spel 
concentreren. 
Wat is het leukste team om 
te fluiten? 
Ik heb geen voorkeur voor een 
specifieke vereniging of elftal, 
maar het leukste team om te 
fluiten is het team dat respect 
voor de tegenstander en 
scheidsrechter toont. 
Wat is voor jou de ultieme 
wedstrijd voor een 
scheidsrechter? (teams en 
stadion) 
Feyenoord-Ajax in De Kuip. 

Wat is de gouden tip voor 
een lang en gelukkig 
scheidsrechtersleven? 
Zorg dat je de spelregels kent, 
wees zelfkritisch, en geniet van 
het spel!

VAN DE 
SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Het jaar 2017 is alweer bijna voorbij en de donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken. 
Hetgeen we kunnen merken doordat bij enkele wedstrijden de lichtinstallatie moest worden 
aangezet. 
Tot op heden zijn de weergoden 
ons verder goed gezind, zodat 

wekelijks alle wedstrijden kunnen 

worden gespeeld. Ondertussen 
gaan de bezigheden bij de 

scheidsrechterscommissie ook 
gewoon door. 

Zo is er op woensdagavond 15 
november door dhr Nico de Jong uit 

Koudekerk een instructieavond 
gehouden over de assistent-

scheidsrechter. Het was een 

leerzame avond met heel veel 
interactie. 

Wij als scheidsrechters commissie 
vinden deze avonden zeer 

belangrijk, want er blijft altijd 

discussie over wel of niet buitenspel 
en voor de scheidsrechter is dit 

vaak niet goed door hem zelf te 
beoordelen. 

Op deze avond was het gehele 
team JO-17-2 inclusief de coach 

aanwezig. Super mannen. 

Wij hopen dat het voor jullie een 

leerzame avond is geweest. 

Verder heeft Esther Schouten ivm 
de week van de scheidsrechter een 

idee ingediend bij de KNVB 

waarmee de scheidsrechters 
commissie een bedrag van 250 euro 

heeft gekregen. 

De scheidsrechterscommissie gaat 

dit bedrag nuttig besteden. Esther 
hiervoor hartelijk bedankt. 

Verder wensen wij iedereen fijne 

feestdagen toe en gaan van 2018 

weer een mooi jaar maken.

 





 

Dit houdt de MAG 2.0 precies in 
Beste leden van VVW, U heeft waarschijnlijk al gehoord van het plan van de gemeente om het 
maatschappelijk vastgoed over te dragen aan de gebruikers ervan. Het maatschappelijk 
vastgoed van VVW betreft onder andere de kantine, kleedkamers en de velden. De velden zijn 
nu nog in eigendom van de gemeente. Net als de kantine en andere opstallen willen wij nu ook 
de velden overdragen aan VVW. 

Het overdragen heeft voor VVW 

voor- en nadelen. Als gebruiker 

bent u veel beter in staat om goed 
onderhoud en beheer uit te voeren. 

Kijk maar eens hoe goed die 
kantine er bij ligt! U bent daarin 

niet langer afhankelijk van 

eventuele medewerking van de 
gemeente. Anderzijds heeft de 

overdracht financiële gevolgen, 
omdat de gemeente niet langer 

direct het onderhoud zal betalen. 
Wij begrijpen dat dit tot 

onzekerheid leidt. Daarom zijn we 

al met uw bestuur in gesprek 
geweest, en gaan wij dit de 

komende tijd nog meer doen. 
 

Het gaat nadrukkelijk niet om een 

bezuinigingsoperatie. Wij weten 
echter wel dat er nog wel een 

aantal financiële vraagstukken 
liggen waar nog geen budget voor 

is. Een voorbeeld hiervan zijn de 

kosten voor vervanging van de 
kunstgrasvelden. Al het geld dat we 

nu steken in het bezit en het 
onderhoud van het maatschappelijk 

vastgoed, blijft beschikbaar. De 
wijze waarop we dit in de toekomst 

verdelen zal echter veranderen. De 

reden van deze verandering is 

tweedelig. Ten eerste denken wij 

dat u als gebruiker van het 
vastgoed veel beter in staat bent 

om dit op een goede en efficiënte 
wijze te onderhouden. Daarnaast 

willen we hiermee stimuleren dat 

het vastgoed en de activiteiten van 
VVW voor een bredere 

maatschappelijke doelgroep ingezet 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan walking football voor ouderen 
of uw kantine verhuren voor 

dagactiviteiten voor dorpsgenoten 

met dementie of mensen die zich 
eenzaam voelen. 

 
Als er iets uit de gesprekken met de 

besturen van sportverenigingen 

blijkt, dan is het wel dat VVW er 
allang niet meer is voor het sporten 

alleen. Het is juist de 
maatschappelijke functie die wij zo 

waarderen en willen stimuleren. De 

bijdrage vanuit de gemeente aan 
VVW zal in de toekomst op basis 

van die maatschappelijke functie 
zijn. Op deze manier investeert de 

gemeente in de samenleving in 
plaats van in gebouwen.  

 

De wijze waarop de bijdrage exact 

tot stand komt, welke 

mogelijkheden er zijn en op welke 
manier we deze verandering 

zorgvuldig en gezamenlijk kunnen 
invoeren, wordt op dit moment 

uitgewerkt. 

Wij zijn en gaan daarover met uw 
bestuur in gesprek. Samen met hen 

kijken we wat er (on)mogelijk is. Dit 
vraagt om maatwerk per 

vereniging.  
 

Wij kunnen ons voorstellen dat er 

nog veel vragen zijn en blijven met 
uw bestuur zoeken naar een 

passende invulling voor uw 
vereniging. Met elkaar streven we 

naar gezonde en 

toekomstbestendige verenigingen 
met een sterke maatschappelijke 

functie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Marike Jehee en Timo Dreef  

De projectleiders Maatschappelijk 
Vastgoed 

Gemeente Kaag & Braassem 

 
 
 

Oud Papier en Karton 
De maanden september en oktober waren ook weer goede maanden, er werd respectievelijk 
18.345 kg en 22.530 kg opgehaald. 

Het totaal aantal kilo’s komt hiermee t/m Oktober op 214.700 kg.  
Dat is ongeveer 11.000 kg meer dan vorig jaar, een mooi resultaat. Misschien is er nu al een betere uitsortering 

van ons afval. Allen bedankt voor de inspanningen.  
 

Groeten, Klaas Grandia. 

 
 





 

 
 
 
 
Bestuur 
Voorzitter   Hans Boer  06-15017730  voorzitter@vvwoubrugge.nl 
Vicevoorzitter   Gerben Schouten  06-53248606  gerben@rhizopon.nl 
Scheidsrechterszaken idem 
PR en sponsoring  idem 
Secretaris   Ingrid Bakker  06-11327667  secretaris@vvwoubrugge.nl 
Penningmeester  vacant   06-21130142  penningmeester@vvwoubrugge.nl 
Onderhoud terrein en Andre Köster  06-53599975  andrekoster@vvwoubrugge.nl 
gebouwen    
Bar en kantine  Jan Hogeveen  06-10097772  jtghogeveen@gmail.com 
Jeugdzaken  Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Technische Zaken  Fred van der Meer  06-27057252   fred@floritec.eu 
 
Senioren commissie 
Wedstrijdsecretaris  Cindy van Schagen  06-42034711  cvanschagen@ziggo.nl 
Adviserend lid  Fred van der Weiden  06-11064807  fredvdweiden@gmail.com 
Coördinatie commissie    Peter van der Neut  06-14648435  petervdneut14@ziggo.nl 
Algemeen lid  Matthijs Vermeulen  06-14940957  vermeulm@hotmail.com 
Team bezetting  Alan van Aerde  06-38911150  alanvanaerde@gmail.com 
Algemeen lid   Paul van Velzen  06-52788875  paulvelzen@hotmail.com 
Algemeen lid  Chris Verhoef  06-49254981  verhoefchris@gmail.com 

 
Commissie Jeugd   
Voorzitter   Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
Secretaris, stages en  Miranda van der Linde 06-17703304  jeugdvvw@hotmail.com 
veldienstcoördinator   
Ledenadministratie  Jacqueline Verschuur 06-14308550  jacqueline.verschuur@zonnet.nl 
Kleedkamer-, veldindeling, Erna van der Meer  06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
materiaal en kleding 
 
Commissie Zaal  Aad van der Linde  06-10476641  aadvanderlinde@ziggo.nl 
 
Commissie Bar   
Inkoop, coördinatie  Erna van der Meer  06-52068124  ernavandermeer@ziggo.nl 
bardienst    
Bestuurslid  Jan Hogeveen  06-10097772  jtghogeveen@gmail.com 
 
Commissie PR en sponsoring 
Bestuurslid en website  Gerben Schouten  06-53248606  sponsor@vvwoubrugge.nl 
beheer 
   Jeroen van der Vliet  06-28878551  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Sander de Graaf  06-51527653  sponsor@vvwoubrugge.nl 
   Marja Dijkshoorn  06-13769295  sponsor@vvwoubrugge.nl 

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

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
https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=5HOGm10P_OgpfbwIYnGYaH1S11frNnpNpsgQHcR89jAnzEcQVV7UCAFtYWlsdG86ZnNpZGVAbGl2ZS5jb20.
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Onpersoonlijk
Naam: Erik Zonneveld 

 

Functie bij de VVW:  
Geblesseerde speler  
Geboren:  
19-09-1998 te Woubrugge  
Woonplaats:  

Woubrugge  
Broers/ Zussen:  

1 broer  
Beste Vriend:  

Woubie-Zuid 
Kinderen:  

Zo ver ik weet geen 
Werk:  
Kwalitaria en Schiphol  
Opleiding:  
havo  
Hobby’s:  

Voetballen en uitgaan  
Favoriete Auto:  

Rolls Royce Phantom  
Muziek:  

Hiphop 
Hekel aan:  
Partijdige scheidsrechters 
Geloof:  
Katholiek 
Bewondering voor:  
Vrijwilligers van Woubrugge  
Film:  

James Bond  
Tijdschriften:  

Columbus  
Drank:  
Koude groene fles  
Eten:  
Italiaans 
Vakantie:  
Wit strand en blauwe zee 
Opwindend:  
Vrouwen  
Ambities:  

Terugkomen op het hobbelige veld 
van Woubrugge  

 

Beste eigenschap:  

Doorzetter  
Slechtste eigenschap:  

Lui  
Lijfspreuk:  

Beter laat dan nooit  
Typisch Woubrugge:  

Klagen over stank in het dorp  
Hoogtepunt:  
2e plaats in tweede klasse met b1  
Dieptepunt:  
Kruisbandblessures  
Wat vind je van VVW 1:  

Zou leuk zijn als ze dit jaar voor 
promotie mee doen  
Wat vind je van Dames voetbal:  
Presteerde vorig jaar erg goed, 
maar dit jaar jaar wil het nog niet 
echt lukken, maar dat komt vast 
nog  
Wie vind je de beste trainer VVW: 
Evert van der Horst  
Verbetering VVW:  
Doorstroom van a1 en 2e naar het 
eerste  
Beste voetballer VVW:  
Thomas Osthoff  
Onderschatte voetballer VVW:  
Jelle Visser  
Favoriete club:  

Ajax  
Beste voetballer Nederland:  

Hakim Ziyech  
Beste voetballer Buitenland:  

Lionel Messi  
Beste voetballer aller tijden:  

Johan Cruyff  
Bondscoach:  
Frank de Boer  
Beste trainer:  
Louis van Gaal 
Oranje:  

Treurig dat we weer een groot 
toernooi missen 
Opstelling Oranje:  
 

Cillessen, Blind, Van Dijk, De Vrij, 
Tete, Wijnaldum, Klaassen, 
Toornstra, Babel, Dost, Depay. 
Kunstgras:  

Goede oplossing voor 
amateurclubs, maar moet je niet in 
de Eredivisie willen  
Hans Boer:  

Heeft ons in het verleden vaak van 
het kunstgras afgestuurd  
Aad v.d Linden:  

Doet veel voor de club  
Erna v.d Meer:  

lijkt altijd in de kantine te zijn, 
bedankt daarvoor!  
Berend-Jan Bregman:  

Levende legende  
Arjan Dijkshoorn:  

Iedere speler wenst hem als leider  
Barry Buntsma:  

Organiseert goede 
trainingskampen  
Koos Disseldorp:  

Goede coach  
Joyce Bouwens:   

Goede fysio     
Senioren commissie:  
Eerlijk gezegd geen idee wat ze 
doen, maar stille krachten zijn vaak 
erg belangrijk  
F-side:  

Leuke feesten, maar misschien wat 
meer voor de jeugdige spelers?  
Score:  
Nieuwe redactie doet het erg goed!  
Heb je nog een tip voor de VVW:  
Probeer spelers langer bij de club 
te betrekken, want heel veel 
spelers lijken de club snel te 
verlaten nadat ze de leeftijd van 
senior hebben bereikt, en zorg 
voor betere doorstroom van A1 en 
2 naar 1



 

 

Voetbalsprookje Veteranen 2 
Het laatste punt in een competitiewedstrijd gaat 18 maanden terug, naar 12 maart 2016 in de 
wedstrijd thuis tegen Linschoten. Voor de laatste driepunter in de competitie gaan we nog verder 
terug, naar 27 september 2014, ruim 3 jaar geleden. Eveneens thuis, maar dit keer tegen 
Hazerswoudse Boys. Hoe lang de droogte ook duurt, deze zal een keer tot een halt geroepen 
worden. 
 

En hoe! Na verliespartijen in de 
eerste vier competitiewedstrijden dit 

seizoen, werd er op 28 oktober 3 

keer gescoord tegen Gouda, 
waarmee de Veteranen een 3-2 

overwinning over de streep trokken 
en na 3 jaar, 1 maand en 1 dag een 

einde maakten aan de 

overwinningsdroogte.  
 

Na een verlies uit tegen DONK de 
week daarop, liet het elftal een week 

later zien dat het glazen plafond 
gebroken was en de overwinning 

geen eenmalige gebeurtenis was. Uit 

in Woerden, tegen Sportlust, werd 
de twee driepunter van het seizoen 

over de streep getrokken. Een sterke 

0-2 overwinning, waarmee direct het 
puntenaantal opgekrikt werd naar 6.  

 
Daar bleef het echter niet bij. 

Oudewater was de volgende 

opponent, en ook die werd aan de 
zegekar gebonden. In een klinkende 

3-1 overwinning werden de heren 
van Oudewater weer terug naar huis 

gestuurd.  
 

Binnen de club wordt er nu in de 
wandelgangen natuurlijk over 

gepraat. Waar gaat dit eindigen? 

Zaterdag was een kleine delegatie 
van de Score-commissie met de 

camera in de aanslag aanwezig bij 
de uitwedstrijd tegen Koudekerk, die 

helaas met 4-0 verloren ging. Onder 

het genot van een appelbeignet 
hebben we overigens wel de heren 

van Veteranen 2 op de gevoelige 
plaat weten te leggen. We zijn zeer 

benieuwd naar het vervolg van hun 
seizoen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

 

 

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

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

Sponsor   Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv 
    

Dames-Selectie 
 

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

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

Sponsor 1  Rudy Jansen Betonboringen 
Sponsor 2  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarenlang is het aantal voetballers 

toegenomen, maar voor het eerst is 

er in het seizoen 2016/2017 sprake 
van een afname van het aantal leden 

bij de KNVB. De afname is het 
grootst bij jongens JO7 en JO13. 

Komt deze daling als een verrassing? 
Geenszins. De ontwikkeling past in 

de maatschappelijke trend, dat 

kinderen en volwassenen steeds 
vaker ‘ongebonden’ willen sporten.  

Hardlopen, fietsen of voetballen 
doen ze steeds liever zonder 

lidmaatschap van een vereniging. 

Dat heeft te maken met een gebrek 
aan tijd, de aantrekkelijkheid van 

traditionele sporten, het imago 
(veiligheid) en de toenemende 

individualisering van de samenleving. 

Daarom kunnen we een grote groei 
voor het voetbal op onze buik 

schrijven. Als we in de komende 
jaren weer willen groeien, moeten 

we stoppen met het starre denken in 
één zaligmakende vorm van ons 

spel: 11 tegen 11. Met deze one- 
size-fits-all benadering, kom je er 
niet meer. Deze tijd vraagt om 

verschillende voetbalvormen voor 
een breed scala van 

voetballiefhebbers, die we op een zo 

persoonlijk mogelijk en toegankelijke 
manier moeten aanbieden. Met die 

intentie is al gestart met 
‘vriendenvoetbal’, ‘7 tegen 7’, 

Walking Football en de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen.  

Toch zullen we als v.v. Woubrugge 

de komende jaren nog meer energie 
moeten stoppen in het begrijpen van 

de mensen die, jong of oud, tegen 
een balletje willen trappen op een 

manier die bij hun wensen past. 

Daar wordt in het kader van de 
gesprekken met de gemeente over  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
de maatschappelijke agenda zeker 

over nagedacht. 

Andersom groeit het aantal 
voetbalsters enorm en daarbij zijn de 

effecten van het Europees 
Kampioenschap nog niet eens 

meegerekend. De groei is er dan ook 

zeker nog niet uit. De vrouwen 
schieten van het ene succes naar het 

andere. Sarina Wiegman en Lieke 
Martens werden gekozen tot de 

beste coach en speelster van de 

wereld en de Oranje Leeuwinnen 
spelen in uitverkochte stadions. Het 

gaat ook bij de dames om de sport 
zelf, de prestatie en het teambelang. 

Het zou mooi zijn als alle meisjes en 
damesteams datzelfde uitstralen. 

Ook bij v.v. Woubrugge groeit het 

aantal dames en meisjes dat op het 
veld of in de zaal voetbalt. En ze zijn 

enthousiast en succesvol en ze 
hebben plezier en het gezellig met 

elkaar. Wat wellicht ook weer nieuwe 

leden trekt. Op zaterdagen geeft dat 
wel een extra druk op de 

kleedruimte en dat verhoogd de 
noodzaak tot extra kleedkamers. 

Want de laatste weken lijkt het wel 
of de beperkte ruimte tot meer 

irritatie leidt. Gelukkig is een aantal 

vrijwilligers in een commissie reeds 
ver op weg om concrete stappen te 

kunnen nemen voor extra 
kleedruimten. 

Weten jullie trouwens wat als één 

van de grootste irritatiefactoren van 
het voetbal wordt gezien. Partijdige 

assistent-scheidsrechters. We 
herkennen als (oud)spelers allemaal 

de volgende situatie. Je staat 1 – 0 

voor en dat moet zo blijven. Dan kan 
een grensrechter een hele 

beslissende rol spelen als hij zonder 
bezwaar  de vlag de lucht in steekt 

en roept: “Buitenspel scheids, dui-

Ontwikkelingen 
zetten door 
Regelmatig word ik door middel van een column vanuit de 
KNVB geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen die nu of in de 
toekomst van invloed kunnen zijn op elke voetbalverenging in 
Nederland. En dus ook voor v.v. Woubrugge. Daarom wil ik 
een aantal ontwikkelingen met jullie delen. 



 

 

de-lijk.” De daaropvolgende 

scheldpartijen van de tegenstander 
en het publiek, deden hem niks. Hij 

had zijn plicht gedaan en de winst 
geregeld. 

Zo een situatie willen we natuurlijk 

niet,  maar er wordt vaak slecht, 
partijdig en oneerlijk gevlagd. In alle 

gevallen zorgt dat voor een broeierig 
sfeertje, waardoor je met de minuut 

meer het plezier in het spel ziet 
verdwijnen. Doodzonde, als je het 

mij vraagt. 

Zijn er oplossingen. Ja hoor, in 
enkele andere Europese landen 

hebben ze al geen grensrechters 
meer bij het amateurvoetbal en dat 

werkt prima. Ook in Nederland is al 

proefgedraaid met jeugdwedstrijden 
zonder grensrechter. Wanneer de 

spelers weten dat er geen 
grensrechter is, accepteren ze dat. 

De scheidsrechter kan niet alles zien 
en zal af en toe een 

buitenspelsituatie verkeerd 

beoordelen, maar dat gaat over en 
weer. Ik heb wel mijn twijfels, en ik 

verwacht eigenlijk dat de 
beslissingen van de scheidsrechter 

voor irritatie gaan zorgen. 

Daarom is het idee van Marco van 
Basten om de buitenspelregel 

volledig af te schaffen zo gek nog 

niet. Buitenspel is immers de minst 
duidelijke regel in het voetbal en 

daarmee het perfecte excuus voor 
grensrechters om met hun vlag te 

wapperen als het verloop van de 

wedstrijd hen niet zint. Zonder 
zouden we in één keer verlost zijn 

van het grootste deel van het gedoe 
en de agressie op de velden. Gaan 

we daarmee het verschil maken? 
 

Ik vrees van niet. Dit vraagstuk raakt 

een veel fundamenteler probleem in 
het Nederlandse voetbal: 

Grensrechters krijgen namelijk 
nauwelijks respect, zijn daardoor 

ontzettend moeilijk te werven en als 

je het eenmaal bent, dan doe je het 
zelden goed. Van clubheld tot loser, 
ben je in één armbeweging. Zelfs 
topscheidsrechters hebben moeite 

met het constateren van buitenspel. 
Ondanks de hulp van videobeelden.  

 

Met buitenspel doe je het nooit 
goed. Ook al heb je de meest 

eerlijke assistent-scheidsrechter, die 
er te vinden is. Als hij of zij vlagt 

voor buitenspel, ontstaan er in de 

meeste gevallen discussies en het 
levert voortdurend gedoe op. Het is 

beter om er in de lagere klassen van 

het voetbal mee te stoppen. Laat in 
ieder geval veel meer over aan de 

scheidsrechter en houd op met 
clubgrensrechters. In het hockey 

gaat het ook goed. Die sport is er na 

het afschaffen van buitenspel zeker 
niet minder op geworden.’ Daarom 

wil de KNVB zo snel mogelijk gaan 
testen in de lagere klassen van het 

amateurvoetbal. Een moderne bond 
stelt nu eenmaal alles in het werk 

om het voetbal zo eerlijk en 

attractief mogelijk te houden. 
Er wordt dus voorzichtig gestart met 

andere spelregels die het voor 
grensrechters makkelijker maken, 

maar deze nieuwe regels zijn er nog 

niet. En dan is het mooi om te 
constateren dat onze 

scheidsrechterscommissie extra 
opleidingen geeft voor 

grensrechters. Op 15 november 
hadden zij weer een avond 

georganiseerd. Grote klasse hoor. 

Want wij willen er ten allen tijde 
voor zorgen dat onze grensrechters 

sportief en eerlijk vlaggen en 
daarmee het respect wat ze terecht 

verdienen ook zelf afdwingen. 

 
Aad van der Linde 

 
 

Toernooien jeugd 2017-2018 
De laatste weken zijn we als jeugdcommissie druk aan de slag met het organiseren en inschrijven 
voor de toernooien voor al onze jeugdteams in het seizoen 2017 en 2018. Omdat het natuurlijk 
leuk is als alle teams zo volledig mogelijk op een toernooi aanwezig zijn, geven wij vanaf deze 
score een overzicht van de toernooien per team of elftal.

Oliebollentoernooi, 30 december 

2017 

Al jaren lang is het een traditie dat 

we met alle jeugdspelers van onze 

club rondom de jaarwisseling een 

oliebollentoernooi spelen in sporthal 

Oudendijk. Doordat de sporthal in de 

weekenden verhuurd is aan een 

hockeyclub of gesloten is in verband 

met vakantie, was het de laatste 

jaren steeds lastiger om een 

geschikte datum te vinden. Daarom 

is voor dit jaar besloten om het 

helemaal anders te doen. We gaan 

namelijk gebruik maken van veld 3, 

ons grote kunstgrasveld. Daar zal 

per leeftijdscategorie een onderling 

toernooi worden gespeeld. En er zal 

worden gezorgd voor een echte 

kerst en oud-en-nieuw sfeer met 

muziek en eten en drinken die 

passen bij deze tijd van het jaar.  

Dit bestaande evenement in een 

nieuw jasje wordt georganiseerd op 

30 december. Via de leiders zullen 

alle spelers te horen krijgen hoe laat 

ze aanwezig moeten zijn. Wij hopen 

op een erg leuke dag met veel 

gezelligheid en sportiviteit. En 

natuurlijk veel ouders die komen 

aanmoedigen. 

Thuistoernooien: 

2 april 2018, VDE Dames en 

Meisjestoernooi voor dames, MO17 

en MO15 

1 juni 2018, Digo Kaag & Braassem 

jeugdtoernooi voor JO19 en JO17 

2 juni 2018, Westmaas toernooi voor 

JO15 en JO13 

9 juni 2018, Domini’s toernooi voor 

JO11, JO9, JO8 en JO7 



 

 

Uittoernooien 

JO19-1 op 6 januari 2018 

Nieuwjaarstoernooi vanaf 9 uur bij 

Alphia; 

JO17-1 op 6 januari 2018 

Nieuwjaarstoernooi vanaf 9 uur bij 

Alphia; 

JO17-1 op 23 juni 2018 toernooi bij 

RCL te Leiderdorp; 

JO17-2 op 1 april 2018 toernooi bij 

FC VVC te Nieuw Vennep; 

MO17 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 

JO15-1 op 6 januari 2018 

Nieuwjaarstoernooi vanaf 9 uur bij 

Alphia; 

JO15-2 op 2 april 2018 hele dag 

toernooi bij DSOV in Vijfhuizen; 

JO15-3 wordt nog naar passend 

toernooi gezocht; 

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; 

JO13-2 op 27 april 2018 toernooi in 

de ochtend bij Die Haghe in Den 

Haag; 

JO13-3 wordt nog naar passend 

toernooi gezocht; 

MO11-1 op 21 mei 2018 toernooi 

vanaf 12.30 uur bij DSVP in 

Pijnacker; 

JO11-1 voor ingeschreven voor 

Heitinga toernooi bij ARC op 11 mei 

2018, wij horen nog of de 

uitnodiging definitief wordt; 

JO11-2 wordt nog naar passend 

toernooi gezocht; 

JO11-3 op 2 juni 2018 toernooi bij 

Rohda ’76 in Bodegraven; 

JO11-4 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 

JO11-5 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi; 

JO9-1 wordt nog naar passend 

toernooi gezocht; 

JO9-2 voor ingeschreven voor 

Heitinga toernooi bij ARC op 12 mei 

2018, wij horen nog of de 

uitnodiging definitief wordt; 

JO9-3 op 2 juni 2018 toernooi bij 

Rohda ’76 in Bodegraven; 

JO9-4 wordt nog naar passend 

toernooi gezocht; 

JO8-1 voor ingeschreven voor 

Heitinga toernooi bij ARC op 12 mei 

2018, wij horen nog of de 

uitnodiging definitief wordt; 

JO8-2 wil na overleg met leiders 

geen uittoernooi. 

 

De jeugdcommissie 

 
Pupil van de week bij Woubrugge 
– Aarlanderveen 
Op een mooie zaterdag had mijn team (JO11-4) helaas geen wedstrijd en kon ik dus lekker 
uitslapen. Tijdens het ontbijt vertelden mijn ouders dat ik die dag pupil van de week mocht zijn. 
Dit was een leuke verrassing en dat vond ik erg leuk! 

Een uur voor de wedstrijd ging ik 
met mijn ouders en mijn zusje naar 

de VVW. In de bestuurskamer 

kregen we eerst wat te drinken, 
waarna ik werd opgehaald door 

Chris, de aanvoerder van het eerste. 
Hij nam mij mee naar de 

kleedkamer, waar ik het pupil van de 
week trainingspak aan mocht 

trekken. Daarna kreeg ik een bal 

waar elke speler, de trainer en de 
leiders zijn handtekening op zette. 

Toen was het tijd voor de warming-

up. Ik mocht meedoen en ik heb 
lekker een balletje getrapt met Aron 

en Leon. Voor het begin van de 

wedstrijd ben ik samen met de 
scheidsrechter het veld op gelopen 

waar ik de aftrap mocht nemen en 
ook nog het eerste doelpunt van de 

middag heb gescoord! Daarna mocht 
ik lekker droog in de dug-out gaan 

zitten om naar de wedstrijd te kijken 

samen met de wisselspelers. Helaas 
heeft Woubrugge de wedstrijd niet 

kunnen winnen, maar gelukkig kon 

Leon in ieder geval nog een doelpunt 
maken waardoor de eindstand 1-4 is 

geworden. Na de wedstrijd heb ik 

nog wat gedronken in de 
bestuurskamer met een lekkere 

bitterbal. Hier kreeg ik ook de 
oorkonde en mocht ik nog op de foto 

met Chris. Het was een superleuke 
dag en ik heb veel plezier gemaakt! 

 

Groetjes, Joeri 

 
 
 





 

 

Jo11-3: de voetbalgoden 
In het bekertoernooi hebben wij dus tweemaal een overwinning mogen vieren en zijn wij éénmaal 
tegen een nederlaag aangelopen. Nu, halverwege november, is het nog steeds onduidelijk of dit 
genoeg is om verder te mogen bekeren. In onze poule moet nog steeds een inhaalwedstrijd 
gespeeld worden… Maar goed, na de successen in het bekertoernooi zijn wij nu klaar voor de 
gewone competitie. Wij zijn ingedeeld in de zesde klasse en spelen tegen teams die vrijwel 
allemaal bestaan uit louter tweedejaars spelers. Terwijl wij juist bestaan uit een mix van eerste- 
en tweedejaars. Een mooie uitdaging dus, maar met een beetje hulp van de voetbalgoden zouden 
we aardig mee kunnen draaien. 
 
Meerburg heeft als eerste de eer om 

gastheer voor onze boys te zijn. 
Zonder onze vaste keeper Robian, 

maar met Hidde uit de J011-2, 
trekken wij op een zonovergoten 

zaterdagochtend ten strijde tegen de 

bewoners van sportpark Meerburg. 
Ondanks het schitterende weer 

pakken zich op een gegeven 
moment toch donkere wolken boven 

ons samen. Reden: een 3 – 1 

achterstand, met nog maar vijf 
minuten te spelen. Toch geven de 

boys niet op, wat uiteindelijk 
resulteert in een 3 – 3 gelijkspel. Het 

eerste punt is binnen! 
 

In de volgende wedstrijd, thuis 

tegen Alphense Boys, blijkt de 
tegenstander toch wat verder te zijn 

als wij. Een kansloze nederlaag is het 
gevolg, al hebben we bij vlagen toch 

leuk voetbal laten zien. 

 
Vervolgens wacht een confrontatie 

met de fiere koploper Lugdunum. De 
Leidenaren hebben na slechts twee 

wedstrijden al een indrukwekkend 
doelsaldo opgebouwd. Met Florian 

uit de Jo9-1 aan onze zijde (Jimmy 

ontbrak) begonnen we aan de 
wedstrijd. Het zou ook Florian zijn 

die heel verrassend de score 
opende!  We zagen dat Lugdunum 

toch wel even uit balans bracht. 

Lang wisten we deze voorsprong 
vast te houden, totdat Lugdunum 

met twee afstandschoten (en 
geholpen door de wind) de 

achterstand in een 2 – 1 voorsprong 

omboog. Een nederlaag zou echt 
onterecht zijn geweest! Gelukkig 

waren de voetbalgoden deze 
wedstrijd op onze hand en wisten wij 

ook met een afstandschot de score 
gelijk te trekken: 2 – 2. 

 

De wedstrijd tegen Noordwijk uit 

hebben Dani en ik helaas moeten 
missen, omdat wij aan het scouten 

waren bij Arsenal. Op het moment 
dat de boys hun wedstrijd speelden, 

waren wij op weg naar het Emirates 

Stadium. Via de groepsapp zouden 
wij op de hoogte gehouden worden 

van het wedstrijdverloop. De eerste 
app die ik ontvang is niet best: ‘1 – 0 

achter’. Daarna blijft het lang, heel 

lang stil. Als wij enige tijd later in het 
stadion zitten, voorzien van een 

‘pint’, een pizzapunt en een ‘water, 
still’, heb ik eindelijk tijd om wat 

beter naar de status van mijn 
telefoon te kijken. Dan zie ik pas dat 

ik al enige tijd geen verbinding meer 

heb…. Ik herstel vlug de verbinding 
en wil net Dani vertellen dat ik geen 

verbinding had, als in het stadion de 
volumeknop wijd opengezet wordt. 

Terwijl het ‘London calling’ van The 

Clash het qua geluidniveau wint van 
mijn gesprek met Dani zie ik op de 

groepsapp dat de uitwedstrijd tegen 
Noordwijk een 1 - 2 overwinning 

heeft opgeleverd. ’Er is hard voor 
gevochten, maar de overwinning is 

terecht.’ Met een goed gevoel gaan 

wij daarna de wedstrijd Arsenal – 
Swansea City bekijken. Die wedstrijd 

levert een 2 – 1 overwinning voor 
Arsenal op, met eenzelfde 

scoreverloop als bij onze boys. 

Toeval bestaat niet, maar toch… 
 

Een week later spelen we thuis 
tegen Lisse. Thuis wilt het in de 

competitie nog niet zo lukken. Tegen 

Lisse, niet bepaald een hoogvlieger, 
zijn wij lange tijd de bovenliggende 

partij. Toch is het Lisse die met de 
drie punten aan de haal gaat. 

Onterecht, als je het mij vraagt, er 
had meer ingezeten. Maar ja, dat is 

voetbal: de ene keer gaat het beter 

dan de andere keer. 
 

Had het scouten nog wat 
opgeleverd? Helaas niet, daarom had 

het team Mathijs en Robian 

gesommeerd om eens in de 
Alphense omgeving wat af te 

speuren. De criteria die wij Mathijs 
en Robian hadden meegegeven 

waren lastig: ‘een linkspoot’, ‘een 

harde werker’ en ‘in het bezit van 
een flinke portie technische 

vaardigheden’. Wonderbaarlijk snel 
zijn zij in deze opdracht geslaagd en 

kunnen wij Lars als onze eerste 
aanwinst verwelkomen. Alphia, ARC, 

Alphense Boys en AVV Alphen met 

jaloerse blikken achterlatend. 
 

De thuiswedstrijd tegen UVS zou de 
eerste wedstrijd van Lars in ons 

team worden. Er zijn betere 

momenten denkbaar om je carrière 
te starten; UVS stapte met een dikke 

overwinning van het veld. Een 
duidelijk gevalletje van ‘te laag 

ingedeeld’. Toch hebben wij weer 
gescoord, wat wij tot nu toe in elke 

wedstrijd hebben gedaan; beker én 

competitie. Dat geeft vertrouwen 
voor de toekomst! 

 
Weer een thuiswedstrijd, nu tegen 

Voorschoten. Voor aanvang van de 

wedstrijd had Voorschoten één 
puntje meer verzameld dan ons, dus 

een overwinning zou ons in ieder 
geval een plaats winst opleveren. We 

begonnen goed aan de wedstrijd, 

wat resulteerde in de 1 – 0 door 
Morris. Maar hoe verder de partij 

vorderde, hoe meer foutjes er 
gemaakt werden. De rust werd met 

een 2 – 2 stand bereikt. In de 
tweede helft leidden twee 

persoonlijke fouten in de 





 

 

achterhoede tot evenveel 

tegengoals. De aansluitingstreffer 
van ons kwam te laat om nog een 

slotoffensief eruit te gooien; al 
kregen we in de allerlaatste 

seconden nog wel een levensgrote 

kans. Helaas beslisten de 

voetbalgoden vandaag dat het ons 

niet gegund was: 3 – 4. 
 

Conclusie tot dusver: soms spelen 
we de sterren van de hemel en 

mogen we ons dicht bij de 

voetbalgoden wanen. Soms laten we 

net even te weinig van ons zelf zien. 

Gezien de capaciteiten die wij 
hebben is onze blik naar boven 

gericht. Op naar de tweede periode!  
 

Corné 

 

 

Door het Groene Hart met de  
JO9-1 
En dan is het alweer eind november dus hoog tijd om de ervaringen van de JO9-1 te delen.  
 

De nieuwe indeling en nieuwe 
spelvormen  

Het team van Woubrugge JO9-1 is 
aan het begin van het seizoen 

gestart vanuit een samenstelling met 

vier spelers uit de JO9-1 en vier 
spelers vanuit JO9-2. Voor veel 

spelers ook weer een hereniging 
want veel van hen zijn drie jaar 

geleden bij elkaar gekomen toen ze 

“op voetbal” gingen. 
 

Zoals waarschijnlijk wel bekend is 
heeft het team moeten kennismaken 

met de nieuwe spelvormen vanuit de 
KNVB. Destijds bedacht onder 

aanvoering van ene meneer HvB (die 

meneer was overigens doelman van 
het Nederlands elftal in 1988..) die 

onder begeleiding van enkele 
externe adviesbureaus een ambitieus 

plan lanceerde. Onder de slogan; 

“winnaars van morgen” zouden we 
over pak ’m beet 15 jaar weer in 

onze oranje kledij langs de 
Amsterdamse grachten kunnen 

staan.. 
 

Nog even over de nieuwe 

spelvormen; daar waar de spelers al 
twee seizoenen hebben gespeeld op 

het wel bekende halve veld moet dit 
nu gebeuren op een kwart veld. Het 

aantal spelers is hierbij 

teruggebracht van 7 naar 6 (inclusief 
de keeper). Hierdoor zijn de ruimtes 

beduidend kleiner geworden. In het 
kader van “elk nadeel heb zijn 

voordeel” is het voordeel dat de 

spelers behendiger moeten omgaan 
in de kleinere ruimtes en dat er 

vaker spannende situaties voor de 
doelen ontstaan. Dat is ook te zien in 

de uitslagen. Er worden fors meer 
doelpunten gescoord. Nadeel is wel 

dat de diepte pas nauwelijks meer 
uitvoerder is.   

De eerste bekerwedstrijden 

Zoals gebruikelijk werd er gestart 
met de bekerwedstijden. Nu, anders 

dan voorgaande jaren, in een poule 
van vier clubs. De eerste 

bekerwedstijd mochten we op 2 

september uit spelen tegen 
Leidschenveen. Een mooi nieuw 

sportcomplex gelegen in de oksel 
van de A12 en A4. Het was een 

mooie zonnige dag en de spelers 
hadden zin in een hun eerste potje 

voetbal. We mogen weer! 

 
Waarschijnlijk waren de spelers nog 

enigszins onder de indruk van de 
heenreis waarbij we langs het mooie 

stadion van ADO Den haag reden. 

We stonden namelijk al gauw 2-0 
achter. Echter deze achterstand 

werd voor rust weer rechtgetrokken 
naar een 2-3 voorsprong. Met een 

prima tweede helft waarbij de 
tegenstander het conditioneel ook 

moeilijk had, werd de wedstrijd 

gewonnen met 3-9. Een mooie start 
van de bekercompetitie.  

 
De tweede wedstrijd mochten we 

thuis spelen tegen Meerburg JO9-1. 

Gezien de hevige regenval die nacht 
en vroege ochtend was het nog 

maar de vraag of het wel door zou 
gaan. Onder het gezegde “geen 

nieuws is goed nieuws” waren we 

toch naar de club gekomen (en de 
tegenstander gelukkig ook..) bleek 

de wedstrijd inderdaad door te 
kunnen gaan. Het prachtig 

opgeknapte veld bleek prima 
bespeelbaar. Na een 0-1 achterstand 

toonden we karakter door met prima 
verzorgd voetbal met een 3-1 

voorsprong de rust in te kunnen 

gaan. En dat nog wel tegen een 
team dat zou gaan spelen in de 

hoofdklasse. Helaas was het 
Meerburg die de tweede helft het 

initiatief nam en het eigenlijk niet 

meer afstond. De meeste kansen 
waren voor Meerburg en daar 

kwamen dan ook snel de 
doelpunten. Zo werd deze wedstrijd 

met 3-5 verloren. Toch konden we 
terugkijken op een goede wedstijd 

want die eerste helft was 

veelbelovend.   
 

Aangezien de laatste bekerwedstijd, 
thuis tegen, UDO uit Oegstgeest, ook 

werd verloren werden we 3e in de 

poule en konden we het 
bekeravontuur alweer afsluiten.  

 
 

Het begin van de competitie  
Op 23 september mochten we onze 

eerste competitiewedstrijd van het 

seizoen spelen en dat was thuis 
tegen Nieuwerkerk. We begonnen 

met Stijn op doel en al snel werd 
duidelijk dat spelen in de 1e klasse 

van een behoorlijk niveau is. Zeker 

met de kleinere ruimtes wordt er een 
snelle handelingssnelheid verwacht. 

Te zien was dat de spelers hier nogal 
moeite mee hadden. Even te lang 

nadenken is de bal al snel weg.. En 

als dan ook nog eens de keeper van 
de tegenstander wel erg ver voor 

zijn doel staat dan wordt er 
speelveld nog iets kleiner. Met een 



 

 

1-3 ruststand en een uiteindelijk 4-5 

verlies ging de wedstrijd verloren. 
Wat overigens ook opviel was dat de 

tegenstander handig gebruik maakte 
(of door de leiders waren 

geïnstrueerd) van de overgang van 

scheidsrechter naar spelbegeleider. 
Als een bal uit is gewoon zelf in 

nemen en verder gaan..  
 

Oefenen tegen de Rijnvogels uit 
Katwijk  

Omdat we in een poule zitten met 

een ongelijk aantal waren we een 
week later niet ingedeeld en dat 

vonden we toch wel jammer. Zo 
vroeg in het seizoen en dan al geen 

wedstrijd hebben. Via coördinator 

Joris hadden we toch een 
tegenstander gevonden en wel uit 

tegen de Rijnvogels uit Katwijk. 
Omdat Timo en Viktor niet 

meededen hadden we ondersteuning 
gekregen van Dutch. Dutch zit nog 

maar net op voetbal en wilde graag 

meedoen en ook wel op doel staan. 
Het was een spannende wedstrijd 

waarbij we tweemaal terugkwamen 
vanuit een achterstand. Helaas 

konden we het bij een 6-6 niet meer 

volhouden en liep Rijnvogels 
uiteindelijk uit naar een iets 

geflatteerde 9-6 overwinning. Maar 
wat maakt het eigenlijk uit. Er is 

lekker gevoetbald met ook nog eens 
veel doelpunten.  

 

Tweede competitiewedstrijd 
tegen ESTO  

De tweede competitiewedstrijd 
speelde we wederom thuis en wel 

tegen ESTO uit Bodegraven. Het was 

eigenlijk een wedstrijd om snel te 
vergeten. Soms heb je er een 

wedstrijd tussen dat het gewoon niet 
wilt lukken. En als de schoten op 

doel ook nog eens net over en naast 

gaan en die op doel zijn geschoten 
ook worden tegengehouden door 

een prima keeper dan moet je dan 
gewoon maar accepteren en denken 

dat het de volgende keer wel gaat 
lukken. O ja; uitslag: 3-6 verlies.  

 

Oefenen tegen HSV DUNO  
Aangezien het inmiddels alweer half 

oktober was geworden hadden we 
op 14 oktober geen wedstrijd i.v.m. 

de herfstvakantie. De week erna 

stond er wel een wedstrijd op het 
programma en wel uit tegen 

Meerburg. Echter kwamen we er de 

dinsdag ervoor achter (niets 
vernomen van de KNVB) dat deze 

wedstrijd zomaar van de lijst was 
verwijderd. Tja wat moeten we daar 

nu weer mee.. Gelukkig heeft Joris 

een breed netwerk tot zijn 
beschikking die niet stopt bij 

Hoogmade. Het was de Haagse 
voetbalclub HSV DUNO die als 

gastheer wilde optreden en zo reden 
we op zaterdagochtend richting Den 

Haag. Ondanks dat de club zich 

bevond in de hoek van Kijkduin 
waren we snel ter plaatse. Reden 

was waarschijnlijk dat onze 
gezagvoerder van dienst (of beter 

gezegd hij had geen dienst) voorop 

reed en blijkbaar ook goed te weg 
wist. De volgauto’s, en met name de 

laatste voorzien van de twee leiders, 
moesten alle zeilen bijzetten om bij 

te blijven, iets dat uiteindelijk 
omwille van eigen veiligheid niet 

meer lukte. DUNO bleek een goede 

gastheer te zijn en ook nog eens 
over een mooi complex te 

beschikken. Aangezien het een 
oefenwedstijd was zag de leider van 

DUNO zijn kans schoon en stelde 

voor om weer een op een half veld 
te spelen. Iets dat het leidersduo van 

Woubrugge een prima idee vonden. 
Tevens was er ook een 

scheidsrechter in het veld en dat is 
toch wel weer lekker. De spelers 

weten sneller waar ze aan toe zijn en 

dat schept helderheid. Omdat Stijn 
lag te zonnen aan de Griekse 

stranden hadden we er een 
gastspeler bij en dat was Jens. Al 

snel bleek dat het lekker liep bij de 

mannen en gelukkig werd dit ook 
bekrachtigd met doelpunten. Naast 

mooie goals was vooral het 
samenspel mooi om te zien, iets dat 

overigens ook werd gesignaleerd 

door aandachtig kijkende Haagse 
toeschouwer die ons, of eigenlijk 

trainer Fred, een complimentje gaf. 
De wedstrijd werd uiteindelijk met 1-

12 gewonnen. Doelpuntenmakers 
waren; Viktor, Timo, Florian, Jens en 

Leon met wel 7 doelpunten.  

 
De eerste winst in de competitie  

Op 28 oktober speelden we thuis 
tegen VV Oudewater. Dit is inmiddels 

een grote club geworden aangezien 

zij vorig jaar zijn samen gegaan met 
UNIO. Ze hebben het in elk geval 

goed geregeld met de nieuwe club 

tenues want die zien er heel mooi 
uit. Het voetbal was ook overigens 

ook mooi om te zien. Er werd goed 
samengespeeld en de duels werden 

ook gewonnen. Met name de 2-0 

van Leon. Daar ging een prachtige 
pass van Thomas aan vooraf. Het 

afronden van Leon was mooi en de 
pass dus eigenlijk net zo mooi of 

voor sommige nog mooier. De 
wedstrijd werd gewonnen met 9-2 

met doelpunten van Stijn, Leon, 

Thomas, Florian, Floris en Timo.   
 

Onnodig verlies tegen DOSR  
Zaterdag vier november speelden we 

uit tegen DOSR. Met het goede 

gevoel vanuit de eerdere wedstrijden 
gingen de jongens voortvarend van 

start. Met doelpunten van Florian en 
Viktor stond het al snel 0-2. Echter 

rechtte DOSR de rug ook goed en 
stond het zomaar weer 2-2. Daarna 

was het Woubrugge weer die 

scoorde via Stijn 2-3. En daarna 3-3 
en zelfs 4-3 achter. Het was Jasper 

die voor rust de 4-4 maakte. De 
eerste 10 minuten na rust waren we 

even niet bij de les en voor we het 

wisten stonden we met 8-4 achter. 
Het werd daarna dankzijn Leon en 

Jasper toch weer spannend door er 
8-6 van te maken. Helaas was het 

daarna toch weer DOSR en zo werd 
er uiteindelijk met 9-6 verloren iets 

dat echt niet nodig was.   

 
Op naar Schoonhoven  

De week erna op weg naar 
Schoonhoven, de zilverstad aan de 

Lek. Gelukkig begon de wedstrijd om 

9.45 uur zodat we om 8.15uur vanuit 
Woubrugge konden vertrekken. Het 

was een echt Hollands ritje door het 
Groene Hart. Via Woerden, 

Linschoten, Montfoort, Lopik en 

Cabauw (met voetbalcomplex 
middenin de polder) kwamen we 

netjes op tijd in Schoonhoven. De 
lange rit bleek niet voor niets, 

integendeel; we kregen te maken 
met een sterke tegenstander. Echter 

mooi was te zien dat Woubrugge 

daarin kon meegaan. Het was Leon 
die na prima doorzetten de 0-1 

maakte. Daarna was het 
Schoonhoven die de 1-1 en ook de 

2-1 maakte. Zou dit de ommekeer 

zijn en zouden we zomaar weer met 
nul punten terug naar huis moeten? 



 

 

Na afloop van de wedstrijd tegen DUNO Bijna weer een doelpunt tegen Oudewater 

Leon dacht daar wederom anders 

over en ook hij was het die de 2-2 
maakte en daarmee ook de rust 

stand bepaalde. Schoonhoven stond 
al snel weer klaar en dachten de klus 

nu even te klaren. De 

kansenverhoudingen gingen echt 
over en weer en ook de trouwe 

meegereisde supporters gingen 
volop mee in de spanning. Oef dat 

viel even tegen; Schoonhoven 
scoorde de 3-2. Zouden de jongens 

deze achterstand weer kunnen 

goedmaken? Met nog een stapje 

extra moest dat toch lukken. En 
jawel hoor het was wederom Leon 

die de 3-3 maakte! Met nog een 
aantal seconden op de klok was er 

nog een heuse scrimmage voer het 

doel van Schoonhoven. Wat maar 
een paar supporters hadden gezien 

was dat Leon nog ouderwets pootje 
werd gelicht door de keeper van 

Schoonhoven.. Tja nou ja wat maakt 
het ook eigenlijk uit. 16 kinderen 

hebben zich deze ochtend prima 

vermaakt en zijn lekker sportief 

bezig geweest en daar gaat het toch 
allemaal om.  

 
En dan tenslotte een oprechte 

waardering voor de trainers Evert 

(maandagmiddag), Fred, Martin en 
Karen (vrijdags) voor het geven van 

de trainingen.  
 

Tot ziens en groeten van de leider  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

JO9-2 Trainer weg! 
Trainer weg en dat al vroeg in het seizoen. Het zijn zo van die dingen die kunnen gebeuren in de 
voetballerij. De bal is rond en dat geldt dan blijkbaar ook voor een trainer. Waar ging het mis? 
 

Anders dan de kop doet vermoeden 
is de trainer van de JO9-2 zeker 

niet weggestuurd! Natuurlijk niet, 
de jongens waren gek met Richard 

van Egmond. Leuke trainingen en 

altijd iemand die de “pannenkoek”  
was op en na de training. 

 
Geen sprake van dat de chemie 

was uitgewerkt, te veel vaste 

patronen of een tweedeling binnen 
de groep. Nee, niets is minder 

waar. Gebrek aan tijd is helaas de 
reden en dan blijkt maar weer hoe 

zeer je afhankelijk bent van alle 

goedwillende ouders en mensen die 
op een of andere manier verbonden 

zijn aan de club. Aan de andere 
kant is het dan ook weer mooi om 

te zien hoe in dit geval voetbal 
verbroedert. 

 

De een weg en de ander staat op. 
Na een korte zoektocht hebben wij 

een trainer gevonden waarbij  

voetbaltrainer zijn perfect in zijn 
rijtje met passies past: 

brandweerman, imker, 
mollenvanger, ongediertebestrijder, 

autoschadehersteller, klusjesman, 

optochtloper met Sint Maarten en 
coach. 

Maar bovenal voetballiefhebber en  
Johan Vitters. Afgelopen maandag 

13 november de officiële overdracht 

van trainer naar trainer. Johan 
Vitters heeft per direct de 

trainingen over genomen. Vol 
overgave zal hij oefeningen 

inpassen in een wedstrijd en de 

ontwikkelingen in de wedstrijden in 
de trainingen. Dat is dan het 

voordeel, dat in dit geval één van 
de coaches ook de trainer is. 

 
Zoals gezegd staat men bij dit team 

echt voor elkaar klaar. De JO9-2 

voetbalapp is een perfecte tool, 
maar ook op en rond het veld zijn 

de afspraken zo gemaakt. In 
voetbaltermen:  Indribbelen, 

overspelen, doortikken en 
afronden. Dat is waar de JO9-2 

voor staat. Samen met de support 
van de ouders! Dus afspraken 

liggen ook daar al klaar voor als 

Johan een keer niet kan. 
 

Steeds beter gaat het samenspel, 
getuige de mooie overwinningen 

aan de lopende band. Soms net 

aan en soms weer overtuigend, met 
als hoogtepunt de eclatante 18-1 

overwinning op ESTO afgelopen 
zaterdag. Ik zit mij net te realiseren 

dat Richard wellicht op het 

hoogtepunt is gestopt! Mooi als je 
dat kunt! 

 
Richard, bedankt voor je 

inspanningen en je volle inzet. 
Bedankt namens FC Pannenkoek! 

 

Tot de volgende Score! 
Groet, 

Johan en Jasper 

 
 
  
 
 
 
 

  
  

Trainerswissel 13-11-17 Johan Vitters (l) en Richard van 
Egmond 





 

 

Voetbalhumor 
Eens in de zoveel tijd proberen we de leukste voetbalmoppen met jullie te delen. Weet jij dé 
perfecte voetbalmop? Stuur hem naar scorevvw@hotmail.com en misschien vind je hem wel 
terug in de volgende Score!  

 

  
 

 
  

 
 

Wat is het verschil tussen een bankovervaller 
en een profvoetballer?  
 
De bankovervaller zegt: 'Geld of ik schiet!' De 
profvoetballer zegt: 'Geld of ik schiet niet!' 
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Bij het horen van slecht 
nieuwsberichten als deze is het lastig 
om over iets als feesten en partijen na 
te denken, laat staan er uitbundig over 
te schrijven. Om u toch op de hoogte te 
houden van het nieuws rondom de F-
Side hebben we hieronder per 
evenement toch een korte samenvatting 

geschreven. 
 
Een paar weken geleden werd het 
Oktoberfest georganiseerd en was de 
Woubrugse kantine veranderd in een 
soort grote Duitse kroeg. Daarnaast 
was er een DJ met Duits uiterlijk 
uitgenodigd om dit feest van 
bijpassende muziek te voorzien. Door 
het ongewoon mooie weer bleven veel 
mensen lang buiten die middag (en dat 
is ook logisch), waardoor het iets langer 
duurde voordat de sfeer er ook in de 
kantine lekker in zat (wederom logisch). 
Vervolgens bleef het wel nog lang 
ouderwets gezellig en kunnen we met 
een goed gevoel terugblikken op deze 
middag/avond. 
 
Op zaterdag 25 november vond de 
Leidsche middag plaats in de kantine. 
Vanaf 17:00 hoorde u dus regelmatig 
goed rollende ‘rrrrrrrr’s’ en muziek van 
artiesten uit de sleutelstad. Rond 19:15 
voorzagen Barry Badpak en zijn maten 
(bekend van o.a. ‘Kamelenteen’ en 
‘Leiduh!’) de avond van een extra Leids 
tintje en ze zette de kantine even 
helemaal op zijn kop. Uiteraard was er 
ook weer een verloting, ditmaal met 
prijzen die gelieerd waren aan Leiden. 

Kortom, hopelijk zijn jullie ook even 
langs geweest voor dit superfeest! 
 
Daarna zullen er in december weer 
diverse verlotingen (bout, jeugdbout, 
Blauwe Zeelt) georganiseerd worden en 
komt ook Sinterklaas nog even langs op 
ons sportpark. De F-Side houdt zich 

deze maand vooral al weer bezig met 
het nieuwe jaar, want op de eerste 
zaterdag (6 januari) wordt de 
Nieuwjaarsreceptie gehouden. Samen 
met het bestuur zorgen we voor een 
gezellige gelegenheid om elkaar de 
beste wensen voor 2018 te wensen. 
Voorafgaand aan de receptie zal er ook 
nog een primeur zijn; de heren van 
VVW1 spelen dan om 14:00 een 
wedstrijd tegen de Woubrugge All 
Stars. Zorg dus dat u op tijd op de 
vereniging bent, zodat u ook getuige 
kunt zijn van deze mooie wedstrijd. 
 
Wij willen u allen een mooie 
decembermaand wensen. Geniet er 
van, geniet van elkaar en wij hopen u 
nog heel vaak te zien bij ‘De Voetbal’ of 
daar buiten. 
 
Met liefhebbende groet, 
 
De F-side 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie F-Side 

Danny van Iterson 
Robin Koetsier 

Martijn van Luling 

Erna van der Meer 
Tara Raavens 

Jacqueline Verkerk 
 

E-mailadres 

fside@live.com 
 

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

supportersver/ 
 

Contributie leden 

€15,- per jaar 
Evenementenagenda 
Oktoberfest, zaterdag 14 oktober 
Leidsche middag, zaterdag 25 

november  

Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 6 
januari 

Mega après ski, zaterdag 10 
februari  

Hollandse middag, n.t.b. 
Voetbalgala, zaterdag 26 mei  

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

Rabobank Sponsorfietstocht, n.n.b. 
 

 

F-Side’s 3e helft 
Normaal gaat het in deze rubriek bijna alleen maar over 
feesten en partijen die bij onze voetbalvereniging 
georganiseerd worden. Maar helaas zijn er zo nu en dan ook 
trieste gebeurtenissen die de vereniging raken, zoals het 
overlijden van Jan Verhoef. Het blijft onwerkelijk als een 
dierbare ineens niet meer is. Wij willen Chris, Marijke, 
Martine en de rest van de familie en vrienden van Jan heel 
veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies. 
 
 



 

 

Jeugdafdeling van de VV Woubrugge 
 

Emailadres  
jeugdvvw@hotmail.com (algemeen) 
 

Belangrijke telefoon nummers 
Kantine    0172-518754 
Sporthal    0172-519288 
 

Jeugdcommissie voorzitter 
Aad van der Linde  06-10476641 
 

Technisch Jeugdcoördinator 
Jur Geus   06-22244131 
 
Scheidsrechterscoördinator 019 en O17 
Eldert van Luling  06-20155182 
 
Secretariaat/Lief en Leed/ Thuis-
Toernooicoördinator O19 en O17  
Miranda van der Linde 06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator O15 en O13 
Ineke van Rooijen  06-13026279 
 
Scheidsrechterscoördinator O11 en O9 
Esther Schouten  06-41844295 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O19 
en O17 
Kenny Van Egmond  06-11007540 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O15 
Karen Smit  06-40268228
   
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O13 
Jeroen van de Vliet  06-53215643 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O11 
Jeroen Blokhuizen  06-13151694 
 
Wedstrijdsecretariaat/Coördinator O9 
en Ukken 
Joris van den Broeke 06-22299288 
 
Wedstrijdsecretariaat/ Coördinator 
MO17-MO15 
Cindy van Schagen   06-42034711 
Suzanne Michels  06-52654469 
 
Wedstrijdsecretariaat/ Coördinator 
MO11 
Jeroen Blokhuizen  06-13151694 
 
Organisatie activiteiten/ 
Kleedkamer/veldindeling/ materialen 
jeugd en kleding trainers. 
Erna van der Meer  06-52068124 
 
Vertrouwenspersoon 
Hans Grandia   06-25306635 
José Wilderink   0172-518692 
 
Thuis-Toernooicoördinator O15 en O13  
Uit-toernooicoördinator 019-O9 
Miranda van der Linde 06-17703304 
 
Scheidsrechterscoördinator 
Arjan Dijkshoorn  0172-519415
   06-13769056 
 
Keeperscoordinator  O19 - O9 
Remy van Veen  06-15395010 
 
JEUGDKADER 

 
Trainer onder 23: 
Barry Buntsma  06-52492412
   
JO19-1 Leiders/trainers: 
Barry Buntsma 06-52492412 
Chris Hoogeweij  06-44414114 
Richard Jager  06-40987806 
 
JO17-1 Leiders/trainers: 
Bob van de Geijn  06-15652332 
Rob Ypey   06-33583194 
Peter Bekkering  06-43708226
   
JO17-2 Leiders/trainers: 
Cees van Rooijen   06-26655626 
Marco Zuidam   06-83172511
   
MO17-1 Leiders/trainers: 
Haiko Tinga  06-37199247 
Jans Hoving  06-46628226 
Peter Roosemalen  06-46175968 
 
JO15-1 Leiders/trainers:  
Gerben Schouten  06-53248606 
Dennis van Luling  06-52045201 
 
JO15-2 Leiders/trainers:  
Martijn van Luling  06-57880720 
Matthijs van den Doef 06-15355819 
  
JO15-3 Leiders/trainers: 
Richard van Egmond 06-29921158 
Rob Ypey   06-33583194 
Twan Bijsterveld  06-53757703 
 
MO15-1 Leiders/trainers: 
Milko Zuijdendorp  06-21521470 
Noëlle Opdam   06-17858737 
Bart Stronkhorst   0172-497414 
 
JO13-1 Leiders/trainers: 
Barry Venker  06-27243217  
Richard  Bek  06-83222925 
Nick Pruis   06-37113245 
   
JO13-2 Leiders/Trainers 
Jeroen van de Vliet  06-53215643 
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. 
  



 

 

VV Woubrugge, wat een plaatjes!
VV Woubrugge is natuurlijk de gezelligste en mooiste voetbalclub uit de regio en daar mogen 
we best trots op zijn! En hoe kunnen we dit nu beter showen doormiddel van foto’s? Daarom 
hier een nieuwe rubriek, Woubrugge in plaatjes. Met dank voor iedereen foto’s heeft 
ingestuurd. Wil jij ook dat jouw foto’s in deze rubriek    
komen? Stuur ze dan naar scorevvw@hotmail.com. 
 
 
 
 
  

Het trotse podium 

van het VAK 

penaltybokaal  

‘Komt dat schooooooooot’ 

Voorzitter Hans Boer blijkt van alle markten 

thuis. Hier als trainer van de JO9-4. 

Pupil van de Week 

Youp krijgt zijn dik 

verdiende 

oorkonde van 

aanvoerder Chris 

De eerste overwinning 

van de Dames smaakte 

goed, héél goed! 



 

 

 

Je kon er eigenlijk niet 

omheen: Walter van der 

Weiden is 50 geworden! 

Barry Badpak in de Woubrugge kantine! 

Hé Jŭh! 

Waar is dat feesjuh? Hier is dat feesjuh! 

Mooi gebaar! PlutoSport, hoofdsponsor van Aarlanderveen, 

schenkt voorafgaand aan de wedstrijd Woubrugge-

Aarlanderveen tien wedstrijdballen voor de jongste jeugd. 




