
SCORE
CLUBBLAD VAN DE VOETBAL VERENIGING WOUBRUGGE



 

Alphen aan den Rijn
H. Kamerlingh Onnesweg 10 
2408 AW Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 – 477 355

Open: ma– do 09.00 - 18.00 uur
 vr 09.00 - 21.00 uur
 za 10.00 - 17.00 uur

Overige vestigingen:
 Rotterdam
 Bunnik, Het Kabinet
 Almere, Woondome

VooR iedeReen AndeRs

Voor uitgebreide informatie kijk op  www.uipkes.nl

Robijn 
behandeld met olie

      Floor
eiken 3 mm toplaag behandeld met olie

Peter 
eiken met 4 mm toplaag behandeld met olie

olivier
verouderd eiken behandeld met olie

Rustiek Frans eiken
behandeld met olie

OOK GESCHIKT

VOOR APPARTEMENT COMPLEET GELEGD 

VANAF 49,- EURO

Frans eiken
behandeld met 2x witte olie 

OOK GESCHIKT VOOR

“DE DOE HET ZELVER “

OOK GESCHIKT VOOR 

VLOERVERWARMING 

OOK GESCHIKT
VOOR NIEUWBOUW 

Euromarkt 113
2408 BD Alphen aan den Rijn
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S C O R E 
 

Colofon 
SCORE is een uitgave van het bestuur 
van de Voetbalvereniging Woubrugge. 
SCORE verschijnt 5 keer per seizoen in 
een oplage van ca. 430 stuks. 
 
Redactie 
Michel Wolvers 
Kerkweg 28 
2481 KC Woubrugge 
 
Robin Koetsier 
Walstraat 27B 
5341 CJ Oss 
 
Stan Verwoerd 
Jan Pieterszoon Coenlaan 69 
2404 AM Alphen aan den Rijn 
 
Drukkerij 
De Zijl Bedrijven, Leiden 
 
Aanbieding kopij 
Kopij volgende Score: 11 december 
2011 (onder voorbehoud) 
 
Kopij per email:  
scorevvw@hotmail.com 
 
Website: 
www.vvwoubrugge.nl 
 
Advertenties 
Voor het plaatsen van advertenties kunt 
u contact opnemen met: 
 
Dick van der Post  
H. De Boerstraat 33 
2481 XW Woubrugge
dickvanderpost@hotmail.com 
 
Contributie senioren 
Veld…………... Euro….. 145,00 
Veld reserve….. Euro…… 52,00 
Zaal…………… Euro….. 125,00 
Zaal reserve…… Euro…… 57,00 
Veld en Zaal….. Euro….. 245,00 
Donateur……… Euro…… 34,00 
 
Afgelastingen 
Teletekst pagina 603 (District west 2) 
of tel. 0172-519854 (antwoordapparaat 
afgelastingen VVW). 
 
* De redactie behoudt zich het recht voor 
om zonder opgaaf van redenen ingezonden 
artikelen in te korten en/of aan te passen. 
 
** De redactie is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van dit clubblad en eventuele daaruit 
voortkomende gevolgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben een ijvere zomer achter 
de rug waar het gaat om de aanleg 
van het zo lang gekoesterde 
kunstgrasveld. Ik wil vooral nog 
langs deze weg medebestuursleden 
Koos Burgman en Andre Vrolijk 
complimenten maken voor hun 
dagelijkse betrokkenheid en 
bemoeienissen. Want het blijkt toch 
maar weer dat goede communicatie 
en coördinatie sleutelwoorden zijn 
bij dergelijke grote projecten. We 
kunnen nu meer dan tevreden zijn 
met ons nieuwe kunstgrasveld. 
Laten we het ook met z‟n allen 
mooi houden en houd je aan de 
regels voor het gebruik van dit veld. 
Ons derde wedstrijdveld is een 
aanwinst om trots op te zijn. 
 
Trots en dankbaar zijn we ook op 
onze hoofdsponsor Nolina in het 
bijzonder en al die mensen in het 
algemeen die meegeholpen hebben 
om een gedeelte van de extra kosten 
voor hun rekening te nemen. Onder 
auspiciën van Harm Wijsman was 
de actie “Help een handje, koop een 
plantje” een regelrecht succes. 
Binnen no-time waren de ca. 300 
stamrozen, geschonken door 
Nolina, van de hand gedaan. Een 
mooi gebaar van familie De Lange. 
 
Het nieuwe seizoen is dus al even 
aan de gang en m.b.t. ons 
vlaggenschip mogen we constateren 
dat het gestelde doel, directe 
promotie naar de 3e klasse, moeilijk 
maar zeker niet onmogelijk is. 
DWO en Blauw-Zwart zijn de 
directe concurrenten met VVSB en 
DoCoS als outsiders. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het moment van uitkomen van 
de eerste Score staat de belangrijke 
wedstrijd tegen Blauw-Zwart op het 
programma. Weer een belangrijke 
graadmeter ten aanzien van de 
krachtsverschillen in deze klasse. 
 
Sowieso zal zaterdag 29 oktober 
een feestelijke dag worden. Immers, 
de officiële opening van het 
kunstgrasveld vindt dan plaats en 
aansluitend na afloop van de 
wedstrijd van Woubrugge 1 is het 
weer tijd voor de, inmiddels 
legendarische, Hollandse Middag. 
 
„s Avonds zal vervolgens een 
feestprogramma volgen in de 
Sporthal n.a.v. het 25-jarig bestaan 
van de Stichting Sporthal 
Woubrugge. Een mooie 
gelegenheid om dan de drijvende 
krachten achter deze stichting en 
ook van Die Twee de hand te 
schudden en te feliciteren met deze 
mijlpaal. Want ook de Sporthal 
vervult, naast onze eigen VVW, een 
belangrijke sociale en 
gemeenschappelijke functie binnen 
de Woubrugse gemeenschap. 
 
Rest mij nog, voordat ik een 
verfrissende duik in de zee neem, 
iedereen van de VVW een mooi 
seizoen toe te wensen en laten we er 
met z‟n allen weer wat moois van 
maken zowel op sportief als op 
organisatorisch gebied. 
 
Terima Kasih, selamatan jalan!

Jaargang 43, nummer 1, November 2011 
Voorzet van de voorzitter 
Deze keer geen gestroomlijnd voorwoord van de voorzitter 
maar een snelle krabbel vanuit de binnenlanden van Indonesië 
met een brandende zon, 30°C en een Bintang bij de hand 
(Sorry!) 
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Voetbalvereniging Woubrugge 
Accommodatie Bateweg 76 2481 AN Woubrugge  tel. 0172-518754  
          giro 2257152 
 

Bestuur 
Voorzitter   H. van der Neut Prins Hendrikstraat 83 2405 AH Alphen a/d Rijn 06-22234986 
Secretaris  M. Dijkshoorn Kruisweg 8  2481 KV Woubrugge 0172-518333  
Penningmeester  D. van der Post H. De Boerstraat 33 2481 XW Woubrugge 06-55891440 
Algemeen bestuurslid André Vrolijk H. de Boerstraat 4 2481 XX Woubrugge 06-20482220 
   J. van den Berg Witte Klaver 77  2481 CC Woubrugge 06-45235755 
   H. Wijsman Hoefstraat 50a  2311 PT Leiden  06-42717345 
   K. Burgman Zwanebloem 6  2481 CN Woubrugge 0172-518652 
 

Commissies 
Commissie Senioren R. Douw Weegbree 9  2481 XK Woubrugge 06-55866331 
   F. v/d Weiden Steenbreek 24  2481 CH Woubrugge 0172-519513 / 06-11064807 
   R. van Dijk Julianalaan 7  2481 AX Woubrugge 0172-518035 / 06-13260420 
   J. van den Berg Witte Klaver 77  2481 CC Woubrugge 06-45235755 
Commissie Jeugd  K. Petter Steenbreek 2  2481 CH Woubrugge 0172-519447 
Commissie Zaal  A. van der Linde Turfeiker 28  2481 CV Woubrugge 0172-519704 
Commissie Bar  E. van der Meer Bateweg 68   2481 AN Woubrugge 06-52068124 
Commissie PR  D. van der Post H. De Boerstraat 33 2481 XW Woubrugge 06-55891440 
Commissie Onderhoud André Vrolijk H. de Boerstraat 4 2481 XX Woubrugge 06-20482220 
Com. Ledenadministratie  D. Bavelaar Virulystraat 33  2481 XP Woubrugge 0172 519314 
Commissie Financiën  E. van den Berg  Emmalaan 78   2481 BB Woubrugge  06-50252504 
   W. Burgman 
   J. Dijkshoorn 

D. van der Post H. De Boerstraat 33 2481 XW Woubrugge 06-55891440 
 

Contactpersonen 
Supportersver.  J. Buntsma Praam 59  2481 CW Woubrugge 06-52008029 
Klaverjasvereniging J. Vos  H. de Boerstraat 24 2481 XX Woubrugge 0172-518624 
Visvereniging  H.C. Windhorst Van Hemessenkade 46 2481 BJ Woubrugge 0172-518389 
Trainer Senioren  J. Wouters Gruttoveld 26   2441 BP Nieuwveen 06-53285931 
Trainer Jeugd  W. Van Vegten   Gouwsluisseweg 53  2405 XZ Alphen a/d Rijn 0172-476416 / 06-22127643 
Keepercoördinator L. Buntsma Steenbreek 1  2481 CH Woubrugge 0172-518253 
Consul   H. Brunt  H. de Boerstraat 19 2481 XW Woubrugge 06-11133299 
Gastheer zaterdag C.J. van Delft C. Kempenaarlaan 119 2481 XB Woubrugge 0172-519922 / 06-55906808 
EHBO   Vacant 
Sporthal Oudendijk R. Gorter Van Woudeweg 43 2481 XM Woubrugge 0172-519288 
 

Ereleden en Leden van Verdienste 
 

Koninlijke onderscheiding: 
Lid in de orde van Oranje-Nassau: H.J.J. van den Berg (2002), H. Haak (2002), H. Slingerland (2002), D. Blom (2006) 
 

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) 
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) 
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. van Luling (2009), H. Van Dijk (2010), 
H. van der Weiden (2011), E. van Luling (2011). 



Zeevishandel Gijs

Elke donderdag op de markt, iets bestellen

dan 06 - 53 39 58 74 bellen

b.g.g. 033 - 298 64 91

Lubbe

Groente - Fruit
Aardappelen

En op zaterdag
van 11.15 - 13.30 uur

Zeevishandel
Leen de Jong & Zn

Katwijk
Tel.: 071 - 4026619 / 4071850

Mobiel: 06-45800824

BAKKERIJ ‘T STOEPJE
Elke donderdagmiddag
van 11.00 - 17.30 uur
op de markt in

WOUBRUGGE

Postadres : Krabbescheer 32
2481 CK Woubrugge

Telefoon : 0172 - 519 381
Mobiel : 06 - 27 414 477

G.J. de Wilde
schilder

S u p p o rt e r S - v e r e n i g i n g

F-Side
Wordt ook lid!

Bel Jeffrey Buntsma: 06-52008029
of mail naar Fside@live.com

Postadres: Krabbescheer 32
 2481 XP  Woubrugge
telefoon: 0172 - 519 381
mobiel: 06 - 27 414 477

echte bakker
arnold blok

Dr. Bouwdijkstraat 21 - ZOETERWOUDE
tel. 071 580 14 04 - fax 071 5801862

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

Nieuwbouw Osmosebehandelingen
Betimmeringen Polyesterschadeherstel
Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
Schilderwerken Watersportwinkel

Weteringpad 15
2481 AS Woubrugge
Tel.: 0172 518185
Fax: 0172 518137
Website : www.molenaarjachtbouw.nl
E-mail    : info@molenaarjachtbouw.nl

Tu i n d e r s w e g  2  • 2 4 8 1  K K  Wo u b r u g g e  • Te l .  0 1 7 2  -  5 1 8 1 3 1  • F a x  0 1 7 2  -  5 1 7 6 8 0

Lubbe

Groente - Fruit
Aardappelen
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De prestaties van de Nolinaboys 
Na het teleurstellende slot van vorig seizoen acteert ons vlaggenschip dit voetbaljaar weer in de 4e 
klasse A. Maar liefst 34 punten uit 26 wedstrijden waren niet voldoende om een langer verblijf in 
de 3e klasse te garanderen. Met als gevolg dat de jeugdige selectie van trainer Jan Wouters dit 
seizoen een toontje lager zingt, maar tegelijkertijd zal strijden voor promotie en wellicht een 
kampioenschap. 
 
Zaterdag 3 september jl. werd de 
competitie afgetrapt met een derby 
in Hazerswoude dorp tegen het 
eveneens gedegradeerde 
Hazerswoudse Boys. Na een 
doelpuntloze eerste helft, kwam de 
wedstrijd na rust echt op gang. 
Woubrugge kwam goed weg toen 
een afstandschot via de onderkant 
van de lat, achter de lijn stuitte en 
terug het veld in kwam, de 
scheidsrechter had dit echter niet 
gezien en dus bleef de stand gelijk. 
Nadat invaller Robin Stoof Ferdy 
Dreef wegstuurde met een knappe 
steekbal kwam de 0-1 op het 
scorebord. Een counter van 
Woubrugge kort voor tijd leverde 
zelfs nog een tweede doelpunt op 
voor Woubrugge, Thijs Roodenburg 
besliste het duel met een intikker. 
 
In de tweede wedstrijd van het 
seizoen ontving Woubrugge op 
eigen veld Docos uit Leiden. Na een 
slap begin van Woubrugge, met een 
goede redding van sluitpost Lars 
Van Halteren, nam de thuisploeg 
controle over het duel. Kansen 
bleken echter schaars. Pas na ruim 
een uur spelen wist invaller Joris 
Van der Hoorn de score te openen 
en was de weerstand van Docos 
gebroken. In de laatste tien minuten 
zorgde Ferdy Dreef met twee 
beheerste schoten voor de 3-0 
eindstand. 
 
De prima competitiestart werd nog 
mooier in een regenachtig 
Noordwijkerhout. De uitwedstrijd 
op kunstgras tegen het lastige 
VVSB werd ruim gewonnen. Dat 
terwijl Ferdy Dreef na een half uur 
spelen met rood van het veld werd 
gestuurd door de zwakke leidsman 
die dag. Een onzuivere hattrick, 
waarvan twee strafschoppen, van 
Robin Stoof en twee rake vrije 

trappen van Michel Wolvers 
zorgden voor de Woubrugse 
treffers. Een tweetal 
tegendoelpunten van de gastheren 
tussendoor betekende een 2-5 
overwinning voor de Nolinaboys. 
 
Een week later stond de topper op 
het programma tegen het eveneens 
ongeslagen DWO. De ploeg uit 
Zoetermeer had zich nadrukkelijk 
aangediend als titelkandidaat en 
maakte deze reputatie ook waar op 
sportpark Bateweg Noord. Hoewel 
Woubrugge met wat meer geluk een 
punt in eigen huis had kunnen 
houden, was een prachtige volley 
van de aanvaller van de bezoekers 
in de eerste helft genoeg voor een 
Zoetermeerse overwinning. DWO 
verzuimden na rust de score te 
verdubbelen en aan de kant van 
Woubrugge wilde het balletje maar 
niet goed vallen. 
 
Na dit eerste puntverlies moesten de 
mannen van Jan Wouters zichzelf 
herpakken tegen de tweede club uit 
Zoetermeer, Oosterheem. Helaas 
was dit niet het geval en moesten de 
Nolinaboys genoegen nemen met 
een puntendeling. Nadat Joris van 
der  Hoorn Woubrugge op 0-1 had 
gebracht verloor Woubrugge de 
grip op de wedstrijd en kwam met 
2-1 achter. Een strafschop kort voor 
tijd van Robin Stoof bracht 
Woubrugge weer langszij. 
 
Door de vijf verliespunten tegen de 
Zoetermeerse opponenten wist 
Woubrugge dat het thuis van 
Leische Boys moest winnen om 
bovenin mee te blijven draaien. 
Hoewel de bezoekers voorafgaand 
aan het duel een gelijk aantal 
punten bezat, werd het voor 
Woubrugge een vrij makkelijk 
middag. Een verdiende, enigszins 

geflatteerde, 6-0 overwinning 
zorgden voor blijde gezichten langs 
de lijn. De doelpunten werden 
gelijk verdeeld over beide helften. 
Robin Stoof schoot en kopte de 
thuisploeg snel naar een 2-0 
voorsprong en aanvoerder Stan 
Verwoerd tekende met het hoofd op 
slag van rust voor de beslissing. Na 
de thee pakte Ferdy Dreef zijn 
gebruikelijk goaltjes mee (2x) en 
was het slotakkoord voor Joris Van 
der Hoorn. 
 
Het weekend hierop was 
hekkensluiter GWS uit Sassenheim 
de tegenstander van Woubrugge. Na 
een vroege treffer van Ferdy Dreef 
leek het een gemakkelijke middag 
te worden, echter speelde 
Woubrugge slap en onzorgvuldig. 
Een rode kaart voor de tegenstander 
kort na rust brak het verzet en 
zodoende kon Woubrugge in de 
slotfase nog uitlopen naar 0-4 door 
nog twee treffers van Ferdy Dreef 
en Robin Stoof. 
 
Zaterdag 29 oktober jl. stond in het 
teken van de officiële opening van 
ons prachtige kunstgrasveld en het 
treffen tussen Woubrugge en 
Blauw-Zwart uit Wassenaar. 
Voorafgaand aan het duel tussen de 
nummers twee en drie van de 
ranglijst werd het aangelegde 
kunstgrasveld feestelijk geopend. In 
het bijzijn van sponsors, E- en F-
junioren, ouders en vele andere 
genodigden vuurde wethouder en 
raadslid van de gemeente Kaag en 
Braasem beurtelings een strafschop 
op elkaar af met een 0-0 uitslag als 
gevolg. Waarna de erehaag aan 
junioren hun groene en witte 
ballonnen feestelijk de lucht in 
lieten gaan. Intussen stonden beide 
ploegen op het hoofdveld klaar voor 
de start van Woubrugge – Blauw 
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De prestaties van de Nolinaboys 
Na het teleurstellende slot van vorig seizoen acteert ons vlaggenschip dit voetbaljaar weer in de 4e 
klasse A. Maar liefst 34 punten uit 26 wedstrijden waren niet voldoende om een langer verblijf in 
de 3e klasse te garanderen. Met als gevolg dat de jeugdige selectie van trainer Jan Wouters dit 
seizoen een toontje lager zingt, maar tegelijkertijd zal strijden voor promotie en wellicht een 
kampioenschap. 
 
Zaterdag 3 september jl. werd de 
competitie afgetrapt met een derby 
in Hazerswoude dorp tegen het 
eveneens gedegradeerde 
Hazerswoudse Boys. Na een 
doelpuntloze eerste helft, kwam de 
wedstrijd na rust echt op gang. 
Woubrugge kwam goed weg toen 
een afstandschot via de onderkant 
van de lat, achter de lijn stuitte en 
terug het veld in kwam, de 
scheidsrechter had dit echter niet 
gezien en dus bleef de stand gelijk. 
Nadat invaller Robin Stoof Ferdy 
Dreef wegstuurde met een knappe 
steekbal kwam de 0-1 op het 
scorebord. Een counter van 
Woubrugge kort voor tijd leverde 
zelfs nog een tweede doelpunt op 
voor Woubrugge, Thijs Roodenburg 
besliste het duel met een intikker. 
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seizoen ontving Woubrugge op 
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Van Halteren, nam de thuisploeg 
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bleken echter schaars. Pas na ruim 
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zorgde Ferdy Dreef met twee 
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eindstand. 
 
De prima competitiestart werd nog 
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Noordwijkerhout. De uitwedstrijd 
op kunstgras tegen het lastige 
VVSB werd ruim gewonnen. Dat 
terwijl Ferdy Dreef na een half uur 
spelen met rood van het veld werd 
gestuurd door de zwakke leidsman 
die dag. Een onzuivere hattrick, 
waarvan twee strafschoppen, van 
Robin Stoof en twee rake vrije 

trappen van Michel Wolvers 
zorgden voor de Woubrugse 
treffers. Een tweetal 
tegendoelpunten van de gastheren 
tussendoor betekende een 2-5 
overwinning voor de Nolinaboys. 
 
Een week later stond de topper op 
het programma tegen het eveneens 
ongeslagen DWO. De ploeg uit 
Zoetermeer had zich nadrukkelijk 
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maakte deze reputatie ook waar op 
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houden, was een prachtige volley 
van de aanvaller van de bezoekers 
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Woubrugge een vrij makkelijk 
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geflatteerde, 6-0 overwinning 
zorgden voor blijde gezichten langs 
de lijn. De doelpunten werden 
gelijk verdeeld over beide helften. 
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slag van rust voor de beslissing. Na 
de thee pakte Ferdy Dreef zijn 
gebruikelijk goaltjes mee (2x) en 
was het slotakkoord voor Joris Van 
der Hoorn. 
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hekkensluiter GWS uit Sassenheim 
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te worden, echter speelde 
Woubrugge slap en onzorgvuldig. 
Een rode kaart voor de tegenstander 
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zodoende kon Woubrugge in de 
slotfase nog uitlopen naar 0-4 door 
nog twee treffers van Ferdy Dreef 
en Robin Stoof. 
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treffen tussen Woubrugge en 
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junioren hun groene en witte 
ballonnen feestelijk de lucht in 
lieten gaan. Intussen stonden beide 
ploegen op het hoofdveld klaar voor 
de start van Woubrugge – Blauw 
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Zwart. Een ware topper op de 
achtste speeldag van de competitie. 
De thuisploeg begon zeer 
voortvarend en al na tien minuten 
vond topscorer Ferdy Dreef weer 
het net. De score had na een half 
uur verdubbeld moeten worden, 
maar helaas raakte Robin Stoof de 
buitenkant van de paal. Enkele 
minuten hierna maakten de 
bezoekers na een rommelige situatie 
gelijk en kwam Blauw Zwart na 

rust zelfs op 1-2 voorsprong. Een 
strafschop voor Woubrugge moest 
de ploeg weer in het zadel brengen, 
echter de inzet van Robin Stoof 
werd knap gepareerd door de 
keeper. Gelukkig bracht het hoofd 
van Marc Molleman Woubrugge 
weer langszij uit de daaropvolgende 
corner. Geen van beide ploegen kon 
de winst naar zich toe trekken 
waardoor de topper onbeslist bleef. 
Met als gevolg dat de eerste periode  

een prooi werd voor de gasten. 
De Nolinaboys neemt na acht 
wedstrijden de derde plaats in op de 
ranglijst, twee punten minder dan 
Blauw-Zwart en DWO. Het blijft 
dus vooralsnog ongemeend 
spannend in de 4e klasse A en lijkt 
promotie in de zomer van 2012 
wellicht mogelijk voor het 
vlaggenschip van Woubrugge. 
 
Seniorencommissie

 

Van de Seniorencommissie 
Ook dit seizoen telt de seniorenafdeling van de VVW weer acht elftallen. Net als vorig seizoen 
bleven de zes seniorenteams, het veteranenteam en ons damesteam in tact. Alle elftallen 
beschikten bij aanvang van de nieuwe voetbaljaargang over voldoende spelers hoewel er bij de 
selectie (1e en 2e team) best wat meer namen op de lijst hadden mogen staan. Maar ondanks alles 
moet het ook dit seizoen mogelijk zijn om met z‟n allen elke week een representatief elftal op de 
been te brengen. 
 
De teams hebben een lijst gekregen 
met de namen van alle 
reservespelers die de vereniging rijk 
is en daar kan naar hartenlust uit 
geput worden mocht er een team 
zijn dat spelers te kort komt. 
Overigens is het natuurlijk ook 
toegestaan om spelers van andere 
teams te benaderen en zo het eigen 
elftal compleet te maken. 
 
Al een aantal keer is tijdens het 
aanvoerders overleg (drie keer per 
jaar) aan de aanvoerders gevraagd 
of zij van alle teamleden een 
recente pasfoto in willen leveren. 
Dit i.v.m. de nieuw aan te vragen 
spelerspassen omdat deze bijna 
allemaal verlopen in mei 2012. Om 
alles op tijd voor elkaar te krijgen 
vraagt de seniorencommissie bij 
deze nog eenmaal aandacht voor dit 
punt. Lever dus een pasfoto in bij 
jullie aanvoerder, zodat er na mei 
2012 gewoon doorgespeeld kan 
worden (dit geldt overigens voor 
alle seniorenleden, ook als je pas 
nog niet verloopt). 
 
Op 18 oktober vond in de kantine 
van de VVW de eerste van een 
tweetal AED cursussen plaats. Op 
deze eerste avond stonden acht 

mensen op de lijst waarvan er 
helaas één ziek afviel en één 
afwezig was wegens trieste 
familieomstandigheden. Zo kon het 
gebeuren dat de organisatie van de 
training zich ook bij het clubje van 
de overgebleven zes aansloot en het 
uiteindelijk een hele leerzame leuke 
avond werd. Op dinsdagavond 15 
november staat de tweede AED 
avond gepland en ook die is al bijna 
volgeboekt. Zo blijkt de animo na 
een aarzelende start lekker op gang 
gekomen en is het voor een ieder 
aan te raden een AED cursus te 
volgen als die mogelijkheid zich 
voordoet. Ten eerste is het zeer 
leerzaam en het zijn ook gewoon 
gezellige avonden. 
 
De prestaties van de diverse teams 
zijn via de vernieuwde site van de 
VVW tegenwoordig uitstekend te 
volgen. Elke week staan de 
nieuwste standen in zowel de beker 
als de competitie hierop vermeld.  
Het zou ook leuk zijn als er van de 
diverse teams wat verslagen 
geplaatst zouden worden op de site. 
Bij alle teams is hier ruimte voor en 
je zult versteld staan hoeveel 
mensen dit zullen lezen. Dus kom 
op en klim in de pen voor een mooi 

wedstrijdverslag (aanleveren voor 
de Score mag natuurlijk ook altijd!). 
 
De Seniorencommissie 
 
 
Sponsors Seniorenteams Veld: 
1e Nolina Kwekerijen  
2e Nolina Kwekerijen  
3e Cor de Zeeuw Events  
4e A. van der Neut 
    Betonbewerkingen 
5e J en R Snackservice 
6 eM. van Rooijen 
   Betonbewerkingsbedrijf 
7e Aannemingsbedrijf  
    G. Bruijnes 
 
Sponsor Damesteam Veld: 
Kinderdagverblijf Snoopy 
 
Sponsors Seniorenteams Zaal: 
1e Rudy Jansen Betonboringen 
2e Autobedrijf Baak 
    Autocenter  
3e Vink + Veenman Nieuwbouw 
    Projectontwikkelaar 
4e Nolina Kwekerijen   
5e Auto Ekon  
 
Sponsor Damesteam Zaal 
Vrolijk Bouw 

  



 4 

Zwart. Een ware topper op de 
achtste speeldag van de competitie. 
De thuisploeg begon zeer 
voortvarend en al na tien minuten 
vond topscorer Ferdy Dreef weer 
het net. De score had na een half 
uur verdubbeld moeten worden, 
maar helaas raakte Robin Stoof de 
buitenkant van de paal. Enkele 
minuten hierna maakten de 
bezoekers na een rommelige situatie 
gelijk en kwam Blauw Zwart na 

rust zelfs op 1-2 voorsprong. Een 
strafschop voor Woubrugge moest 
de ploeg weer in het zadel brengen, 
echter de inzet van Robin Stoof 
werd knap gepareerd door de 
keeper. Gelukkig bracht het hoofd 
van Marc Molleman Woubrugge 
weer langszij uit de daaropvolgende 
corner. Geen van beide ploegen kon 
de winst naar zich toe trekken 
waardoor de topper onbeslist bleef. 
Met als gevolg dat de eerste periode  

een prooi werd voor de gasten. 
De Nolinaboys neemt na acht 
wedstrijden de derde plaats in op de 
ranglijst, twee punten minder dan 
Blauw-Zwart en DWO. Het blijft 
dus vooralsnog ongemeend 
spannend in de 4e klasse A en lijkt 
promotie in de zomer van 2012 
wellicht mogelijk voor het 
vlaggenschip van Woubrugge. 
 
Seniorencommissie

 

Van de Seniorencommissie 
Ook dit seizoen telt de seniorenafdeling van de VVW weer acht elftallen. Net als vorig seizoen 
bleven de zes seniorenteams, het veteranenteam en ons damesteam in tact. Alle elftallen 
beschikten bij aanvang van de nieuwe voetbaljaargang over voldoende spelers hoewel er bij de 
selectie (1e en 2e team) best wat meer namen op de lijst hadden mogen staan. Maar ondanks alles 
moet het ook dit seizoen mogelijk zijn om met z‟n allen elke week een representatief elftal op de 
been te brengen. 
 
De teams hebben een lijst gekregen 
met de namen van alle 
reservespelers die de vereniging rijk 
is en daar kan naar hartenlust uit 
geput worden mocht er een team 
zijn dat spelers te kort komt. 
Overigens is het natuurlijk ook 
toegestaan om spelers van andere 
teams te benaderen en zo het eigen 
elftal compleet te maken. 
 
Al een aantal keer is tijdens het 
aanvoerders overleg (drie keer per 
jaar) aan de aanvoerders gevraagd 
of zij van alle teamleden een 
recente pasfoto in willen leveren. 
Dit i.v.m. de nieuw aan te vragen 
spelerspassen omdat deze bijna 
allemaal verlopen in mei 2012. Om 
alles op tijd voor elkaar te krijgen 
vraagt de seniorencommissie bij 
deze nog eenmaal aandacht voor dit 
punt. Lever dus een pasfoto in bij 
jullie aanvoerder, zodat er na mei 
2012 gewoon doorgespeeld kan 
worden (dit geldt overigens voor 
alle seniorenleden, ook als je pas 
nog niet verloopt). 
 
Op 18 oktober vond in de kantine 
van de VVW de eerste van een 
tweetal AED cursussen plaats. Op 
deze eerste avond stonden acht 

mensen op de lijst waarvan er 
helaas één ziek afviel en één 
afwezig was wegens trieste 
familieomstandigheden. Zo kon het 
gebeuren dat de organisatie van de 
training zich ook bij het clubje van 
de overgebleven zes aansloot en het 
uiteindelijk een hele leerzame leuke 
avond werd. Op dinsdagavond 15 
november staat de tweede AED 
avond gepland en ook die is al bijna 
volgeboekt. Zo blijkt de animo na 
een aarzelende start lekker op gang 
gekomen en is het voor een ieder 
aan te raden een AED cursus te 
volgen als die mogelijkheid zich 
voordoet. Ten eerste is het zeer 
leerzaam en het zijn ook gewoon 
gezellige avonden. 
 
De prestaties van de diverse teams 
zijn via de vernieuwde site van de 
VVW tegenwoordig uitstekend te 
volgen. Elke week staan de 
nieuwste standen in zowel de beker 
als de competitie hierop vermeld.  
Het zou ook leuk zijn als er van de 
diverse teams wat verslagen 
geplaatst zouden worden op de site. 
Bij alle teams is hier ruimte voor en 
je zult versteld staan hoeveel 
mensen dit zullen lezen. Dus kom 
op en klim in de pen voor een mooi 

wedstrijdverslag (aanleveren voor 
de Score mag natuurlijk ook altijd!). 
 
De Seniorencommissie 
 
 
Sponsors Seniorenteams Veld: 
1e Nolina Kwekerijen  
2e Nolina Kwekerijen  
3e Cor de Zeeuw Events  
4e A. van der Neut 
    Betonbewerkingen 
5e J en R Snackservice 
6 eM. van Rooijen 
   Betonbewerkingsbedrijf 
7e Aannemingsbedrijf  
    G. Bruijnes 
 
Sponsor Damesteam Veld: 
Kinderdagverblijf Snoopy 
 
Sponsors Seniorenteams Zaal: 
1e Rudy Jansen Betonboringen 
2e Autobedrijf Baak 
    Autocenter  
3e Vink + Veenman Nieuwbouw 
    Projectontwikkelaar 
4e Nolina Kwekerijen   
5e Auto Ekon  
 
Sponsor Damesteam Zaal 
Vrolijk Bouw 

  



D e p l a ats  wa ar  ins panning e n onts panning s am e nkom e n .

KalKovenweg 52    2401 lK  alPhen aan den rijn

Tel:  (0172)  -  46 80 60    www.orange wellne s sclub.nl

Fitne s s & sauna  op he t

allerhoogs te n ive au



 5 

VVW 3: Platte kar te huur  

Hij is al weer een tijdje niet gebruikt, waardoor u nu een schitterende platte kar kunt huren van 
het gezellige Woubrugse team. De betreffende kar is zo goed als nieuw, is hiervoor van een oud 
vrouwtje geweest en heeft dus (helaas) jarenlang in de schuur gestaan. Over de huurprijs valt te 
onderhandelen en de kar is uiterlijk tot medio 2013 te huur. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Cor de Zeeuw. 
 
Dan nu even wat voetbalnieuws en 
de aanleiding van bovenstaande 
advertentie. Het nieuwe seizoen is 
begonnen met slechts minimale 
transferberichten. De opvallendste 
berichten kwamen op naam van 
Maurice L. en Dennis de B., die 
besloten van team te wisselen. 
Daarnaast wisselden zij niet alleen 
van team, maar ook van positie, de 
ene van waardevolle basisspeler 
naar ijzersterke bankzitter en de 
ander van rots in de branding op 
doel naar topscoorder op 10. 
Daarnaast heeft het talentvolle 
broertje van de eerder genoemde L., 
Dimitry L., besloten zijn schoenen 
weer uit de wilgen te halen (wat nog 
een hels karwei bleek) om vanaf 
oktober met VVW 3 mee te gaan 
doen, welkom. 
 
Naast deze kleine wijzigingen was 
de doelstelling uiteraard niet 
gewijzigd, namelijk het behalen van 
'de dubbel'. Deze eeuwenoude 
mythe moet volgens de verhalen zo 

geweldig zijn om mee te maken, dat 
er ook dit seizoen weer vol voor 
gestreden zou worden. Helaas 
werden de ambities dit keer al snel 
het kunstgras in getrapt, want 
verder dan de poulefase is het team 
helaas niet gekomen. Na drie 
wedstrijden (tegen Leiden, Rohda 
en DSO) bleef het puntenaantal op 
drie steken, evenals de 
ranglijstnotering en dit is te weinig. 
De mythe duurt dus voort, maar niet 
getreurd, het winnen van de 
competitie schijnt ook alszijnde 
enerverend te worden ervaren. 
 
De competitie dus. Vorig seizoen 
op één schamel puntje van de 
kampioen tweede geworden en dus 
gepromoveerd naar de 5e klasse. 
Eerdere ervaringen met teams uit 
deze klasse maakten VVW 3 niet 
bang (zoals eigenlijk geen enkel 
team, maar dit terzijde). De pech is 
alleen dat de eerste vier wedstrijden 
gespeeld werden tegen spelers die 
minimaal de helft jonger waren dan 

de spelers van VVW 3. Dit is op 
zich geen probleem, maar als de 
conditie vervolgens ook nog 
anderhalf keer beter blijkt te zijn, 
wordt het een lastig verhaal. Na vier 
wedstrijden werd er dan ook maar 
één punt gepakt, tegen Katwijk. 
Vervolgens werd er verloren van de 
volledige top-3, te weten UDO, 
Koudekerk en koploper 
Roodenburg. Dit is verder geen 
schande en iedereen staat met beide 
benen op de grond. Rick G. maakte 
hierop een uitzondering door naast 
zijn benen met zijn gehele rug op de 
grond te blijven. 
 
De terugkeer van enkele 
blessuregevallen en de rentree van 
de eerder genoemde Dimitry L. 
moeten er in de herfst voor gaan 
zorgen dat een begin wordt gemaakt 
aan een waanzinnige reeks. In het 
beste geval is de kar dan te huur tot 
uiterlijk april 2012. 
  
Cheers mates!

 

Woubrugge….6 uit 5 
Na alweer vijf competitiewedstrijden in de beentjes te hebben, waarvan er drie werden verloren 
en twee werden gewonnen, is het tijd om de seizoensstart maar eens te evalueren middels een 
grondige analyse. Maken de dure aankopen daadwerkelijk hun transfersom waar? Staan er spelers 
op die bij voorbaat gedoemd waren tot het warm houden van het reservebankje? Of kampen onze 
helden al met pijntjes op plekken die ik u zal besparen? 
 
Zomaar een drietal vragen waar in 
menig voetbal praatprogramma‟s 
uren nodeloos over geouwehoerd 
kan worden, en waar naar nu blijkt 
ook nog eens een goud ringetje voor 
tegenover staat. In de rubriek “Dat 
willen we allemaal wel” zal ik dan 
ook maar eens proberen de Johan 
Derksen in mezelf naar boven te 
toveren en u op de hoogte te 
brengen van al het nieuws rondom 
ons aller 5e elftal. 

Om te beginnen met de aankopen. 
Wahid Shahabedinkheel kondigde 
bij zijn presentatie aan te 
beschikken over een neusje voor de 
goal. Schotkracht, inzicht en 
snelheid waren daarnaast ook 
pluspunten die duidelijk in zijn 
scoutingsrapport naar voren 
kwamen. Dat Wahid een overdosis 
schotkracht bezit werd echter helaas 
pijnlijk duidelijk in de derby tegen 
Koudekerk. Na een aanval over 

rechts werd ons Afghaans exponent 
zodanig in stelling gebracht dat 
zelfs de spits van het dameselftal 
deze kans probleemloos tot een 
doelpunt zou weten te promoveren. 
Helaas bleek hij een rugby verleden 
te hebben, waardoor hij de hoogte 
van een standaard voetbaldoel nog 
weleens verward met dat van een 
rugbydoel. De bal in kwestie zijn ze 
nog steeds aan het zoeken. Over 
zijn andere beschreven kwaliteiten 
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mag u als lezer zelf een mening 
vormen. 
 
Naast Wahid, presenteerde wij u 
nog een tweetal spelers voorafgaand 
dit seizoen. Via een tip van zijn 
zaakwaarnemer kwamen wij in 
contact met Michael van der Spek. 
Een talentvolle jongen zo werd hij 
omschreven, die op een dood 
voetbalspoor dreigde te geraken. 
Met lood in schoenen werd hij 
aangetrokken en vrijwel direct tot 
basisspeler gebombardeerd. De 
teller van Michael staat ondertussen 
alweer op gerenommeerd aantal, 
wat kan leiden tot een leuk 
transfersommetje aan het einde van 
het seizoen. Tot slot Kevin van der 
Salm. Een telg uit een rijke 
voetbalfamilie. Een Van der Salm, 
een Sallempie, hoe u het ook moge 
noemen. Kan hij daadwerkelijk uit 
de schaduw kruipen van zijn grote 
broer uit het eerste? Het antwoord 
laat ik zoals zo vaak ook nu weer 
aan u.  
 
Wat betreft het aantal chronische  

pijntjes kan ik verder kort zijn. 
Wekelijks. Alwaar wij een 
gerespecteerd fysiotherapeut in spé 
in ons team herbergen, blijven 
vreemde klachten continu parten 
spelen op de selectie. Zo heeft onze 
voorhoedespeler Stephan Bijkerk 
bijna wekelijks last van het voor mij 
tot dan toe onbekende 
“vallengillenritus”, heeft libero 
Lucas van t Wout op 
zaterdagmiddag vaak last van een 
mannetjespoes en ondervindt 
manager Jeroen Loedeman veel 
klachten van een zeldzame 
combinatie tussen een muisarm en 
vierkante ogen. Wie interesse heeft 
in een functie als teamarts is dan 
ook van harte welkom en kan zich 
melden bij de bestuurskamer. 
 
Dan het seizoen zelf. In een seizoen 
waarin druk nog nooit zo`n grote rol 
heeft gespeeld, zijn de 
doelstellingen dan ook duidelijk. 
Een plek bij de eerste elf moet 
volgens de nieuwe manager Jeroen 
Loedeman en zijn trouwe assistent 
Mark de Vlaming haalbaar zijn met 

dit spelersmateriaal. En daar wordt 
dan ook alles aangedaan. Zo wordt 
er hedendaags dan ook door de 
meeste twee keer per week getraind. 
Met alle resultaten van dien. Waar 
het tegen Alphia, TAVV en 
Zevenhoven nog fout ging, werd er 
tegen SVOW en Koudekerk wel de 
volle drie punten gepakt. Met 
voetbal dat men graag ziet. 
Opportunistisch, attractief en slim 
voetbal zijn nu dan ook 
veelgehoorde kretologieën die de 
revue passeren als men het over 
Woubrugge 5 heeft. 
 
Al met al is het seizoen best redelijk 
gestart. Na een wat moeilijke 
beginfase lijkt de weg omhoog dan 
toch te zijn ingezet en werd er 
vandaag zowaar een heuse (soort 
van) warming-up gehouden. Als er 
nog wat meer energie in de 
wedstrijd wordt gestopt, en wat 
minder op die man in het zwart, 
kunnen er nog een hoop mooie 
dingen met dit elftal gaan gebeuren. 
 
Jack van Gelder

 

Zaal 2 biedt helpende 'hand' 
Het seizoen is gelukkig weer begonnen, want na die veel te warme zomer en al die terrasjes die 
gepakt moesten worden, werd het tijd om weer eens iets aan sport te gaan doen 
(kroegentochtlopen wordt helaas niet als sport erkend). Het eerste weerzien was weer erg gezellig 
en de formatie is dan ook hetzelfde als het voorgaande seizoen. Enige wijziging is dat Robin 
reservelid is geworden omdat hij zo nodig naar de andere kant van de wereld wil en dat Ralph 
ook twee maanden op een ander continent wil gaan zaalvoetballen, internationale bezigheden dus. 
 
Ondanks deze reisjes, tripjes, 
daagjes weg en andere 
nevenactiviteiten staat de 
woensdagavond over het algemeen 
natuurlijk nog altijd hoog op de lijst 
bij de mannen. Er wordt dan 
immers een klein potje gevoetbald 
en daarna wordt er uren 
geanalyseerd wat er nu weer zo 
geweldig goed ging. Het vorige 
seizoen is Zaal 2 als een solide 
middenmotor geëindigd in de 3e 
klasse, waardoor ze dit jaar op 
vrolijke voet verder gaan in deze 
zelfde klasse. 
 
Na een paar oefenwedstrijdjes, die 
natuurlijk alleen dienen om het luie 

zweet er uit te krijgen, begon in 
september de competitie. Na enkele 
wedstrijden leek het er al op dat het 
een zelfde seizoen zou gaan worden 
als vorig jaar, er werden immers 
punten gepakt, maar ook verloren. 
Het is hierbij vooral voor de 
'jonkies' confronterend dat zij 
regelmatig tegenover teams staan 
met spelers die hun zonen zouden 
kunnen zijn...  
 
Dat er zo nu en dan gewonnen en 
verloren wordt is natuurlijk 
hartstikke leuk (al is het eerste 
leuker dan het tweede), maar er gaat 
natuurlijk niets boven fair play. Dus 
geen harde tackles, smerige 

ellebogen, met de noppen op de 
schoen van de tegenstander gaan 
staan, in het kruis van de doelman 
grabbelen, roze onderbroeken 
dragen en meer van dit soort 
sportieve FIFA-regels. De 
tegenstander helpen mag natuurlijk 
wel altijd, een handje als iemand 
gevallen is of lief kaartje voor de 
spelersvrouw(en) van de 
tegenpartij. Dat je ook te ver kan 
gaan in het helpen bewees ... (u mag 
het invullen). Hij vond dat de 
mannen van LSVV veel te weinig 
loon na werken kreeg en besloot om 
Matthijs zelf maar twee keer in de 
korte hoek te verassen, met succes. 
Een mooie hattrick bleef helaas uit. 
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Openingstijden: 

Dagelijks vanaf  

14.00 uur. 

Dinsdags gesloten. 

Keuken tot 

sluitingstijd geopend 

(behalve bij de 

thema-avonden). 

Maandelijks thema-

avond, karaoke, etc. 

Ook voor  

privéfeestjes. 

Telefoon:  

06-18655417 



J.A. van Zuuren Afbouw V.O.F.Z A

Argentiniesingel 28
2408 MPAlphen a/d Rijn
Tel. 01722 477216
GSM 06-20000817
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Na een wisselvallig, maar dus 
uitermate sportief, begin van de 
competitie volgde de 
bekerwedstrijden, waarvan er nu 
één gespeeld is. Dat Zaal 2 het liefst 
op maandagavonden om een uur of 
22:00 uit speelt was duidelijk te 

zien, want tweedeklasser 
Lugdunum had in eigen huis niets te 
vertellen en Paulie stuurde de 
Leidenaren eigenhandig met 5-6 
naar bed. De beker is dus nog 
duidelijk in het vizier. Hoe het 
verhaal zal eindigen is nog niet te 

zeggen, maar dat Zaal 2 al door de 
UEFA is genomineerd voor Fair 
Play Team 2011/2012 is natuurlijk 
logisch. 
  
Groet,  
de Langoeroe

 

Lof bestuur en vrijwilligers 
Dagelijks heb ik de ontwikkelingen bij de aanleg van het kunstgrasveld kunnen volgen, evenzo de 
vele extra werkzaamheden van onze vrijwilligers ingevolge de aanleg van het kunstgrasveld. 
 
Dagelijks bestuur heeft heel veel 
tijd moeten besteden, in zowel 
vergaderingen ( meestal in 
werkuurtijden ) als in de 
begeleiding. Werkvergaderingen in 
de late morgen of middag, waardoor 
het eigen werk verloren ging. De 
dingen die gecorrigeerd moesten 
worden en de nodige 
onduidelijkheden vlak getrokken 
dienden te worden. Namen moet je 
niet altijd noemen, maar 
uitzonderingen bevestigen dat  , met 
name Hans v/d Neut , Koos 
Burgman en speciaal Andre Vrolijk 
maken hier een uitzondering op, 
proficiat! 
 
En wat de denken van onze 
vrijwilligers, een compleet 
clubgebouw rondom schilderen aan 
de buitenkant, het nodige 
schilderwerk en reparaties aan de 
binnenzijde, het demonteren van 
bijna alle reclameborden ( en weer 
aanbrengen ). 
 
Doelpalen, mede door aanbrengen 
van het kunstgrasveld,  1.50 m. 
zuidelijker plaatsen, onderhoud en 
maaien speelvelden, extra 
bergruimte bouwen e.d., te veel om 
op te noemen 
 
Is het dan allemaal zonneschijn? 
Helaas één onbegrijpelijk minpunt 
van de gemeente. Een prachtig. 
kunstgrasveld met alle mooie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afrasteringen, paden, dug-outs, 
jeugddoelen e.d. aangelegen, een 
rijkdom voor de VV Woubrugge En 
dan de aflevering! 
 
Voor de aanleg van het 
kunstgrasveld  moest de bestaande 
afrastering van ons hoofdveld 1.50 
m omgelegen c.q. verwijderd 
worden, gemeente laat dit slopen, 
haalt een gedeelte van het grasveld 
weg, evenzo het aangelegde 
bestaande tegelpad. Laat een nieuw 
hekwerk neer zetten met een 
tegelpad van 1 ( ja ! )  1 tegel. Laat 
de rest braak liggen! Zou de 
vereniging maar zelf moeten doen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijne heren, dit kan toch niet? Dit 
is toch allemaal een gevolg van de 
aanleg van het kunstgrasveld! Je 
maakt het karwei toch geheel af? 
Dit is toch geen oplevering? Even 
goed maken hoor, mijne heren 
gemeenteleden! 
 
Niettemin mijn dank voor de 
verrijking van de VV Wobrugge en 
voor het hele dorp. 
 
Het is een pracht kunstgrasveld! 
  
Arie Vrolijk 
Erelid vv.Woubrugge

 

Website V.V.Woubrugge 
De website van Woubrugge is vernieuwd, maar nog steeds kunt u hier terecht voor alle ontwikkelingen 
omtrent onze vereniging. Kijk hier voor de standen en uitslagen van uw favoriete teams. 
www.vvwoubrugge.nl  
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Onpersoonlijk 
 
Naam:  
Twan van de Geijn. 
Functie:  
Selectiespeler. 
Geboren:  
02-10-1991. 
Woonplaats:  
Woubrugge. 
Broers/ Zussen:  
Anne en Bob. 
Beste vriend:  
Sebastiaan. 
Vriendin:  
Sophie. 
Kinderen:  
Geen. 
Werk:  
Nolina. 
Opleiding: 
VWO 6. 
Hobby‟s: 
Voetballen en op stap gaan met 
vrienden. 
Muziek:  
Ik luister weinig muziek. 
Hekel aan: 
Onnodig verliezen. 
Geloof: 
Geen. 
Bewondering voor:  
De hoeveelheid tijd die Thijs  
Rodenburg neemt in het 
strafschopgebied. 
Film: 
Enemy at the gates. 
Tijdschriften: 
Score en Voetbal International. 
Drank:  
Amstel! 

Eten: 
Macaroni hamkaas. 
Vakantie: 
Sneekweek. 
Opwindend: 
Winnen in de laatste minuten. 
Ambities: 
Beter voetballen. 
Beste eigenschap: 
Eerlijk zijn. 
Slechtste eigenschap: 
Weerwoord geven. 
Lijfspreuk: 
Wat niet weet, wat niet deert. 
Typisch Woubrugge: 
Tien minuten voor tijd de winst uit 
handen geven. 
Positie: 
Linksback   . 
Hoogtepunt: 
Vlaggen bij VVW 1. 
Dieptepunt: 
Rood halen binnen 20 minuten. 
Wat vindt je van VVW 1: 
Net een flipperkast. 
Opstelling VVW 1: 
Lars, Bob, Chris, Michel, Dave, 
Sander, Stan, Erwin, Robin S, Ferdy 
en Joris. 
Verbetering VVW:  
VVW heeft geen verbeteringen 
nodig. 
Beste voetballer VVW:  
Momenteel Robin Stoof. 
Onderschatte voetballer VVW: 
Erik van Vliet. 
Favoriete club: 
PSV. 
Beste voetballer Nederland: 

Tim Matavz. 
Beste voetballer Buitenland: 
Emmanuel Adebayor.  
Beste voetballer aller tijden: 
Dennis Bergkamp. 
Bondscoach: 
Louis van Gaal. 
Beste trainer: 
Enrico Timmermans. 
Oranje: 
Prima op dreef. 
Opstelling Oranje:  
Stekelenburg, Van der Wiel, Ooijer, 
Heitinga, Van Bommel, De Jong, 
Robben, Sneijder, Huntelaar, Kuyt, 
Van Persie. 
Kunstgras:  
Topveld. 
Hans van der Neut:  
Prima kerel. 
Cees van Delft: 
Staat altijd klaar voor ons met 
koffie 
Jan Wouters:  
Een goede leermeester. 
Roy Oppatja: 
Prachtige kerel, ook buiten het 
voetbal.  
Mathieu Terhorst: 
Goede vervanger van Harry. 
Albert van den Hoek: 
Regelt de zaken van de selectie erg 
goed. 
Commissie Senioren: 
Heeft de zaakjes goed voor mekaar. 
F-side: 
Organiseert goede feesten! 
Score: 
Altijd leuk om te lezen.
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BEL
HOOGENDOORN
Kerkweg 30 - 32, Woubrugge
Telefoon 0172 - 518553
Fax 0172 - 519127

van Raad
Batehof 3
2481 AR Woubrugge
Tel.: 0172 - 518715

Voor verkoop van:

Huishoudelijke artikelen

Doe - het - zelf artikelen

Rijwielen en accessoires

Rijwiel reparaties

Verhuur van behangafstoom app.

Heeft u
plannen om te
gaan
verhuizen?

• Schilderwerk • Timmerwerk
Alphen aan den Rijn, t. 0172-445541, e. info@vdsnoek.nl i. www.vdsnoek.nl



TIMMERBEDRIJF SCHIJF
Kerkweg 16

Woubrugge

06 - 21508213

Voor diverse timmerwerken

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM

PEKING GARDEN
BATEHOF 7

WOUBRUGGE WINKELCENTRUM
TEL.: 0172 - 518713

U KUNT OOK TELEFONISCH BESTELLEN

Geopend op
di 16.00 - 21.00 uur

wo t.m. zo 14.00 - 21.00 uur
Alle feestdagen

‘s-maandags gesloten

Uw sportieve Ford-dealer
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VVW Sponsors 
 
A. van der Neut 
A. Roosemalen 
AA Drink 
Aannemersbedrijf G. 
Bruijnes 
Aannemersbedrijf 
J.J.Kuipers 
AntiVlam 
Brandbeveiliging 
Auto Ekon 
Auto Maas 
Auto/motorrijschool 
Plagmeijer 
B.C. Koudekerk 
Baak Autocenter 
Bahlmann Sport 
Bakkerij Arnold Blok 
Bakkerij ’t Stoepje 
Balder 
Bert de Graaf Boeketterie 
Boer Landbouw 
automatisering 
Broekhof Jachtbouw 
Buntsma Autoschade 
Cafe Die Twee 
Cafe 't Jagertje 
De Blauwe Zeelt 
De Heeren van Alphen 
De Plantenwacht 
Digo 
Disgenoten 
Esselyckerwoude 
F-Side 
Floritec 
Ford Dealer Van 
Bunningen 
G.J. de Wilde Schilder  
G.J. v/d Mark & Zoon  
Goedhart Vastgoed 
Geluk Uitgeefprojecten 

″Gijs″ Zeevishandel 
Heineken Brouwerijen 
Rijnland 
Hoekstra Autoservice 
Huigen Tapijt 
Intermat 
J. en R. Snackservice 
Jachtschildersbedrijf Dirk 
Kinkel 
Jachtwerf De Nieuwe 
Haven 
Jansen Betonboringen 
Kameleon Textieldruk 
Kapsalon Marna 
Kesting en Hogenboom 
Keuken Solutions 
Kinderdagverblijf Snoopy 
Kneib Development 
Kok-au-vin Wijnen 
Kwalitaria De Batehof 
La Femme & Le Garçon  
Lekkerkerker Tuincentrum 
Loonbedrijf J. van Vliet 
Lubbe Groente & 
Fruithandel 
M. van Rooijen 
Makelaardij Holland West 
Mariahoeve  
Marupack 
Mienet de Meyier 
Moleman 
Molenaar Jachtbouw 
Nijssen Recycling NL 
Nolina 
Orange Wellness Club 
Pluto Sport 
Provide Verzekeringen 
Rabobank Groene Hart 
Noord 
Reco 

Regio Bank Woubrugge 
Rest Hout Nederland 
Restaurant Peking Garden 
Schildersbedrijf Piet 
Kroone  
Slagerij Van Vliet 
Spar Bregman 
Sport2000 Bakker 
Stijl 2000 
Stukadoorsbedrijf JB 
Timmerbedrijf Schijf 
Transportbedrijf 
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40 Jaar ”De Blauwe Zeelt”  
Het was 18 september 1971 dat de visclub De Blauwe Zeelt werd opgericht in voetbalkantine van 
de V.V. Woubrugge. Herman van Egmond kreeg in die tijd als kantine beheerder het idee om een 
visclub op te richten, spontaan meldden zich 23 leden en werden de eerste wedstrijden uitgezet. 
 
De eerste wedstrijd was aan de 
Heimanswetering nabij de molen, 
het was die morgen koud, om de 
vissers zich toch wat behaaglijker te 
laten voelen wat het weer betrof 
ging de fles van mond naar mond. 
Zo is de naam van de visclub 
ontstaan, De Blauwe Zeelt, er 
werden die morgen in totaal vier 
visjes gevangen.  
 
Het bestuur van de visclub heeft 
voor haar leden met partner een 
feestavond georganiseerd op 17 
september en wel bij de The 
Original Chinese Palace in Alphen 
aan den Rijn waar het goed eten en 
drinken is.  
 
Bij de visclub zijn al vanaf het 

begin enkele leden nog steeds actief 
met de vissport bezig en zijn op 
deze avond door het bestuur in het 
zonnetje gezet met een aandenken 
en passend boeket bloemen, deze 
leden zijn, Jan de Feij, Dirk Groot, 
Eef v.d. Horst, Mees van Leersum, 
en Cor Wijsman uiteraard is ook de 
nodige aandacht uitgegaan naar 
Herman van Egmond als oprichter 
en erelid van de visclub.  
 
Het visseizoen draait door en zijn 
de laatste van de tien boot 
wedstrijden achter de rug rest nog 
drie wedstrijden vanaf de kant 
zaterdag 29-10-2011 ter plaatse van 
Neck aan Noord Hollands kanaal, 
12-11-2011 Oostzaan langs de Zaan 
en de laatste wedstrijd op zaterdag 

26-11-2011 die nog nader wordt 
ingevuld door de wedstrijd 
secretaris. Na afloop van deze 
laatste wedstrijd is het zoals 
gebruikelijk een gezellig afsluiten 
van het visseizoen met een borrel en 
de snert bij Lenie Windhorst.  
 
De stand heden is: 
1e plaats Peter van Harten 
2e plaats Ron v.d. Spek 
3e plaats Dirk Schuilenburg 
 
Maar er kan nog van alles in deze 
laatste wedstrijden gebeuren, 
kortom er wacht ons een spannend 
slot. 
 
Namens het bestuur,  
Henk Windhorst (voorz.)

 
 
 

Agenda ALV 
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 14-11-2011 om 20.00 uur 
 
1) Opening door de voorzitter; 
 
2) Ingekomen en uitgaande stukken; 
 
3) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2011; 
 
4) Financieel verslag seizoen 2010 – 2011; 
 
5) Verslag van de kascontrolecommissie; 
 
6) Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie; 
 
7) Begroting 2011 - 2012; 
 
8) Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar, A. Vrolijk; 
 
9) Mededelingen van de diverse commissies; 
 
10) Rondvraag; 
 
 Sluiting. 
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U kunt beter
ons bellen 

als u een huis
van binnen 

wilt zien!

UW AANKOOP ADVISEURS



 

voor elk seizoen een nieuwe collectie dames, Heren, Baby & Kinder 
en tiener kleding. ook voor al uw mode accessoires zoals: schoenen, 

tassen, sieraden, sjaals, en riemen kunt u bij ons terecht.
Kom gezellig een kijkje nemen bij La femme & le garçon

op de Batehof 18 - 2481 Ap  Woubrugge. 
nu ook op Hyves: lafemmelegarcon.hyves.nl 

  

van der post assurantiën H. de Boerstraat 33
 2481 XW  Woubrugge

 t. 0172 519720
 f. 0172 518314
 m. 06 55891440

 ALLE VERZEKERINGEN - PENSIOENEN
 HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

 HET VERZEKERINGSKANTOOR BIJ U OM DE HOEK

   Adviesbureau op het gebied 
van assurantiën, pensioenen, 
hypotheken en financieringen
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Regels gebruik van het kunstgrasveld. 
 
Verboden toegang voor iedereen buiten de trainings- en wedstrijduren om. Omdat gebleken is dat 
het spiksplinternieuwe kunstgrasveld met grote regelmaat onrechtmatig gebruikt wordt, willen 
wij als Bestuur het volgende duidelijk maken: 
 
Buiten de reguliere trainingsuren en wedstrijddagen om is het beslist niet toegestaan om het 
kunstgrasveld te betreden en te bespelen. Hierop zal streng worden toegezien en zonodig 
maatregelen getroffen worden. Laten we met z'n allen waken voor de kwaliteit van de 
kunstgrasmat waar we zoveel moeite voor hebben gedaan om deze te kunnen aanleggen. Langs 
het veld staan op een bord de richtlijnen m.b.t. het gebruik van het kunstgrasveld. Binnenkort 
worden deze in een uitgebreidere vorm op de site geplaatst en op diverse plaatsen op ons 
complex.  
 
Voor alle leiders, trainers en toeschouwers geldt sowieso de hoofdregel: Toegang tot het 
kunstgrasveld is er alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters. Toeschouwers dienen 
achter de afrastering te blijven! 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Bestuur v.v. Woubrugge 
 

Notulen ALV 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2011 
 
1 Opening 
 
Voorzitter Hans van der Neut opent 
de vergadering om 20.05 uur en 
heet iedereen van harte welkom. Er 
zijn afmeldingen ontvangen van 
Anja van Halen, Harm Wijsman, 
Herman Wijsman, Co Voets. 
 
2 Ingekomen en uitgaande 
stukken 
 
De secretaris meldt dat er geen 
relevante correspondentie ten 
aanzien van deze vergadering te 
melden is. Wel maakt hij melding 
van de tekeningen van het 
kunstgrasveld die in de kantine zijn 
opgehangen.  
 
3 Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 15 
november 2010  
 
De notulen van de laatste 
ledenvergadering 15-11-2010 

worden vastgesteld. 
 
4 Concept begroting 2011-2012 
 
De voorzitter neemt de verwachte 
resultaten en de begroting door en 
geeft waar nodig een toelichting. 
Aan de vergadering worden de 
stukken beschikbaar gesteld. Doel 
van de toelichting is de leden 
inzicht geven hoe de begroting tot 
stand komt.  
 
Voor wat betreft de lasten: 
 
- Lichte stijging van 

personeelkosten o.a. door 
loonbelasting twee trainers; 

- Stijgende wedstrijdkosten 
KNVB; 

- Bestuurskosten binnen de 
begroting; 

- Hogere inkomsten uit oud papier 
vanwege het nieuwe contract; 

- Afschrijvingen dit jaar iets 
lager dan begroot. 

Voor wat betreft de baten: 
- Lichte stijging contributies 

vanwege indexering; 
- Lichte verwachting stijging 

kantineopbrengst zonder 
prijsstijgingen; 

- Inkomsten sponsoring gelijk; 
- Subsidies gelijk; na harmonisatie 

2012 zeer waarschijnlijk wel 
hogere subsidie-inkomsten 
onderhoud; 

- Stijging omzet bar begroot, 
mede ook i.v.m. prijsstijging 
Heineken;  

- Subsidies jeugd dit jaar niet 
meer in begroting opgenomen; 
gemeente verstrekt deze niet 
meer i.v.m. exploitatie eigen 
kantine. 

 
Door de aanleg van het 
kunstgrasveld wellicht vaker 
wedstrijden en bedrijvigheid op 
zaterdagen en dus meer 
barinkomsten.  
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5 Mededelingen van de diverse 
commissies 
 
Seniorencommissie 
René Douw doet vanuit de 
commissie verslag. Het 1e elftal is 
helaas gedegradeerd naar de 4e 
klasse. De resultaten van de overige 
seniorenteams waren wisselend; het 
3e en 4e zijn gepromoveerd, het 2e 
en 5e eindigden in de middenmoot 
en het 6e, 7e en de dames zijn 
onderin geëindigd. De bezetting qua 
begeleiding voor de selectie voor 
het komende seizoen is nog niet 
rond. Harry van der Weiden stopt 
na tien jaar als leider. Voor de 
zaterdag wordt nog een verzorger 
gezocht; Cor Buntsma is er op 
dinsdag en Joost van Looveren op 
donderdag. Alex Molleman neemt 
de vlag weer over van Robert 
Scheer. Eldert van Luling wordt 
hartelijk bedankt voor zijn 
werkzaamheden voor met name het 
regelen van de scheidsrechters. 
Lucas van ‟t Wout gaat zijn taken 
komend seizoen overnemen samen 
met Teus de Graaf. Hein Visser gaat 
tot slot de dames begeleiden. Voor 
het doen van de was van het 1e en 2e 
team wordt nog gezocht. 
 
Jeugdcommissie 
Vanuit de jeugd doet Klaas Petter 
verslag. De resultaten zijn 
wisselend binnen de jeugd met een 
tweetal kampioenen t.w. de B1 en 
de F1. Voor het komende seizoen 
gaat weer gestart worden met 17 
teams + de ukken. De bezetting en 
begeleiding zijn al bijna weer op 
orde. Een aantal hoogtepunten: het 
A en B Digo Paastoernooi, het 
nieuwe C en D Westmaas 
Pinkstertoernooi, de jeugdgala-
avonden AB en CD. Aan het begin 
van het seizoen wordt weer een 
avond belegd voor nieuwe leden en 
ouders. Dit bleek het afgelopen 
seizoen een succes.  
 
Zaalcommissie 
Aad van der Linde doet namens de 
zaaltak verslag. Dit jaar geen 
kampioenen onder de acht teams. 
Komend jaar stoppen het 3e en het 
7e mede in verband met een tekort 
aan spelers in de breedte, dus 

volgend jaar vijf herenteams en één 
damesteam. 
 
Scorecommissie 
Stan Verwoerd doet verslag namens 
de commissie. Hij meldt geen 
bijzonderheden. Het nieuwe seizoen 
worden er vijf Scores uitgegeven. 
Hij doet een oproep om kopij aan te 
leveren. De samenwerking tussen 
hem, Michel en Robin verloopt 
prima. 
 
Barcommissie 
De barcommissie draait goed onder 
leiding van Erna van der Meer. 
Voor een aantal bardiensten zijn 
altijd nog wel aanmeldingen 
gewenst. Er is jaarlijks een aantal 
barvergaderingen. De prijzen qua 
inkoop en verkoop worden voor 
aanvang van het nieuwe seizoen 
onder de loep genomen. 
 
F-side Commissie 
Harm Wijsman maakt melding van 
de jaarlijkse activiteiten. Deze zijn 
weer prima verlopen. Het 
voetbalgala nieuwe stijl was dit jaar 
zeer geslaagd. 
 
PR en sponsorcommissie 
Vanuit de commissie doet Cees 
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vorderingen m.b.t. het 
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Financiën:  
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op de site kenbaar worden gemaakt 
De incasso van de contributies zijn 
dit jaar weer prima verlopen. 
 
6 Bestuursverkiezing 
 
Esther vd Berg is eerder dit jaar als 
penningmeester van het bestuur 
gestopt. Het bestuur heeft Dick van 
der Post bereid gevonden om als 
penningmeester aan te treden. In de 
loop van het jaar heeft Dick reeds 
een aantal vergaderingen 
meegedraaid. De vergadering gaat 
met de benoeming akkoord.  
Met het aantreden van Dick van de 
Post is ook een commissie 
Financiën gestart waarin naast Dick 
Wilmar Burgman, Esther vd Berg 
en Jeanette Dijkshoorn zitting 
hebben. 
 
De voorzitter vraagt ook nog 
speciale aandacht voor het afscheid 
van een tweetal leden/vrijwilligers; 
Harry van der Weiden en Eldert van 
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Luling. Beiden worden 
voorgedragen als lid van verdienste. 
Harry was de afgelopen tien jaar 
niet alleen leider van het eerste, 
maar ook motivator en organisator. 
Hij heeft zijn rol als leider zo 
ingevuld dat er bijna geen 
vervanger te vinden is. Hij is al 41 
jaar lid van VVW. 
  
Eldert stopt dit jaar als regelaar van 
de scheidsrechters. Ook hij heeft dit 
tien jaar op een prima manier 
verzorgd. Scheidsrechters werden 
ruim van te voren vastgelegd. Eldert 
blijft ook nog het nodige binnen de

club doen. 
Reden te meer om beiden als lid van 
verdienste voor te dragen. Dit krijgt 
de goedkeuring van de vergadering 
en de voorzitter spelt de 
bijbehorende decoraties bij de heren 
op. 
 
7 Rondvraag 
 
Eldert van Luling stelt voor om 
onderzoek te doen naar een nieuw, 
tweede beroep op het zogenaamde 
Schipholfonds. Bestuur doet 
komende periode onderzoek 
hiernaar;

Aad vd Linde stelt voor om de 
zaalspelers volgend jaar bij het 
voetbalgala te betrekken; 
 
Arie Vrolijk spreekt zijn waardering 
uit over de inzet van het bestuur, 
zeker voor wat betreft de realisatie 
van het Kunstgrasveld. 
 
Sluiting 
 
Om 21.20 uur wordt de vergadering 
gesloten. Namens de vereniging 
wordt aan de leden het gebruikelijke 
drankje aangeboden.  

De secretaris 
 

Seniorenafdeling van de VVW 
 

A-Selectie 
 
Wedstrijdsecretaris Harry van der Weiden, Weegbree 11, 2481 CA Woubrugge 0172-519469  -   06-23487569 
Trainer 1e elftal  Jan Wouters, Gruttoveld 26, 2441 BP Nieuwveen    06-53285931 
Assistent trainer 1e elftal Vacant 
Leider 1e elftal  Mathieu Terhorst, Witte klaver 24, 2481 CD Woubrugge     06-18160473 
Leider 1e elftal  Albert van den Hoek, Dageraad 1, 2481 CR Woubrugge 0172-519000  -  06-28357653 
Grensrechter 1e elftal Alex Molleman, Concertweg 20, 2402 JH  Alphen a/d Rijn 0172-432135  - 06-29174183 
Trainer 2e elftal  Roy Oppatja, Wegastraat 18, 2401 HL Alphen a/d Rijn 0172-437438  - 06-10482712 
Grensrechter 2e elftal Vacant  
Verzorgers  Joost van Looveren, Korenbloem 34, 2317 KX Leiden 071-5232531  - 06-15298355 

Cor Buntsma, Vrouwgeestweg 9 2481 KM Woubrugge 0172-519570  -  06-30657154 
Keeperstrainer  Marco Gerrits, Bateweg 60, 2481 AN Woubrugge    06-50976930 
Keeperscoördinator Mathijs Rietveld, Witte Klaver 86, 2481 CL Woubrugg                                       06-51175378 
Scheidrechterscoördinator Teus de Graaf, Vlierboomstraat 16, 2404 EE, Alphen a/d R.  0172-475111   - 06-49622086 
Scheidsrechterplanner       Lucas van ‟t Wout,V. Eeghenstraat 29, 2481 XR Woubrugge 0172-518388   - 06-42680434 
 
B-Selectie 
 
Wedstrijdsecretaris Fred van der Weiden, Steenbreek 24, 2481 CH Woubrugge 0172-519513  -  06-11064807 
   René Douw, Weegbree 9, 2481 CA Woubrugge     06-55866331 
   Ruben van Dijk, Julianalaan 7, 2481AX Woubrugge  0172-518035  - 06-13260420 
Trainer   Jan Verhoef, Bateweg 56, 2481 AN Woubrugge  0172-517921  -  06-23451028 
Trainer   Danny Schijf, Kerkweg 16, 2481 KC Woubrugge    06-21508213 
Leiders 3e elftal  Paul Kaiser, Tjalk 24, 2481 CS Woubrugge     06-18095390 
   Joris van den Broeke, Sterrenkroos 10, 2481 CM Woubrugge   06-23687209 
Leiders 4e elftal  Peter v/d Neut, Brusselpark 32, 2408 EB Alphen a/d Rijn 0172-493468  - 06-14648435 
   Jan Jaap van der Neut, Voorgracht 8, 2141 NV Vijfhuizen 023-5290161  -  06-51782388 
Leiders 5e elftal  Jeroen Loedeman, Watermunt 6, 2481 CE Woubrugge 0172-518697  - 06-24976788 
   Mark de Vlaming, Sterrenkroos 5, 2481 CM Woubrugge 0172-518254  -  06-18174167 
Leiders 6e elftal  Mathieu Terhorst, Witte klaver 24, 2481 CD Woubrugge     06-18160473 
   Dennis van Luling, Engelenburg 4, 2402 KN Alphen a/d Rijn 06-52045201  -  06-52550256 
Leiders 7e elftal  Frank Treuren, G. Swartlaan 11, 2481 AH Woubrugge 0172-519428  - 06-41220873 
   Hans Beck, Steenbreek 34, 2481 CJ Woubrugge    06-46294750 
 

Dames-Selectie 
 
Wedstrijdsecretaris Eldert van Luling, Javastraat 38, 2405 CS Alphen a/d Rijn 0172-493412  -  06-20155182 
Trainer / coach  Hein Visser, Oudendijkseweg 5, 2481 KE Woubrugge 0172-519389  - 06-51175378 
Trainer donderdag Jan van der Salm, Heimansbuurt 3, 2401 LV Alphen a/d Rijn 0172-519184 
Leidster   Cindy van Schagen, Schoolstraat 3, 2481 AP Woubrugge   06-51403237
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BOUW- EN AANNEMERSMAATSCHAPPIJ

Kerkweg 66
2481 KD Woubrugge

HET ADRES VOOR
* NIEUWBOUW * VERBOUW * RENOVATIE

Bel vrijblijvend (0172) 51 88 32

van der post assurantiën h.de boerstraat 33

2481XW Woubrugge

t. 0172 519720�

f. 0172 518314
m. 06 55891440

verzekeringen - pensioenen
hypotheken financieringen

Het verzekeringskantoor bij u om de hoek

Adviesbureau op het gebied
van assurantiën, pensioenen,�
�hypotheken, vermogensbeheer

en financieringen

ESSELYCKERWOUDE BV



echte bakker
arnold blok

Dr. Bouwdijkstraat 21 - ZOETERWOUDE
tel. 071 580 14 04 - fax 071 5801862

Vosholplein 7, TER AAR 
tel. 0172 600108

Comriekade 11 WOUBRUGGE 
tel. 0172 518128

UURWERKATELIER

MIENET DE MEYÏER

Voor vakkundige 

reparaties aan horloges 

en klokken

Emmalaan 62 

Woubrugge

Tel. 0172-519294

Nieuwbouw Osmosebehandelingen
Betimmeringen Polyesterschadeherstel
Reparatie en onderhoud Kraan tot 20 ton
Teakdekken Winterstalling
Schilderwerken Watersportwinkel

Weteringpad 15
2481 AS Woubrugge
Tel.: 0172 518185
Fax: 0172 518137
Website : www.molenaarjachtbouw.nl
E-mail    : info@molenaarjachtbouw.nl
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BETONBEWERKINGEN

- BOREN EN ZAGEN MET DIAMANT

- VERANKERINGEN

- HAK- EN FRAISWERK

- KOPPENSNELLEN

- GRITSTRALEN

GERBRAND SWARTLAAN 34,

2481 AK WOUBRUGGE

TEL. 0172-518219

Op gezonde toer, voor échte zuivel naar de boer!! 
 

Specialiteit: streekproducten 

Ook voor kinderpartijtjes, 
bedrijfsuitjes, familiefeesten 
Boerenlunches en 
mooie Cadeaumanden 

www.zuivelboerderij.info 

Luxe Bekers  Medailles
Standaards Beelden
Delfts Blauw  Club shalws
Rozetten      Petjes
Vanen            Tinnen borden
Plakettes         Graveerwerk

En vele andere exclusieve artikelen

Het bedrijf met de meeste mogelijkheden

V

Vriezenweg 10a  -  Postbus 4  -  2450 AA  Leimuiden
Tel: 0172 507941      -      Fax: 0172 507741

www. BalderLeimuiden.net
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Op gezonde toer, voor échte zuivel naar de boer!!

Ook voor kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes,  
familiefeesten, boerenlunches en  
mooie Cadeaumanden

www.zuivelboerderij.info

Specialiteit:  
streekproducten
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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 
Schriftelijk met naam, adres en 
geboortedatum bij: 
Anja van Halen, Steenbreek 38, 
2481CJ, Woubrugge, 0172-519573. 
E-mail: jeugdvvw@hotmail.com. 
 
Contributie jeugd (waarbij wordt 
uitgegaan van geboortejaar) 
A en B junioren.. Euro…. 94,00 
C, D, E junioren. Euro…. 84,00 
F pupillen……... Euro…. 72,00 
Ukken………..... Euro…. 48,00 
 
Sponsors jeugdteams 
A1      Bahlmann Sport  
B1      Pluto Sport 
C1      Westmaas Interieur 
C2      VDE Plant 
D1      G. Van der Mark & Zoon  
E1      A. Roosemalen Timmerwerken 
E2      Spar Bregman 
F1      Zorba de Griek Restaurant 
F2      Dirk Kinkel Jachtschilderwerken 
 
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 
Algehele afgelastingen districtsniveau: 
Teletekst pagina 603 (District west 2) 
of tel. 0172-519854 
(antwoordapparaat afgelastingen VVW) 
of www.vvwoubrugge.nl 
 
Nieuwe voetbalspullen 
Zijn met 10% korting op vertoon van 
de kortingspas te koop bij Bahlmann 
Sport in de Herenhof te  
Alphen a/d Rijn. 
 
Tweede hands voetbalspullen 
Gebruikte voetbalspullen kunnen 
gebracht of gehaald worden bij:  
Harry van der Weiden, Weegbree 11, 
Woubrugge, 06-23487569. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De afgelopen weken hebben we 
allemaal aan bekercompetities 
meegedaan en een aantal teams 
heeft dit met heel veel succes 
gedaan en mogen nog verder 
bekeren. De competitie is op 
zaterdag 29 oktober begonnen en 
een aantal teams is in een andere 
klasse ingedeeld. Dit op basis van 
de resultaten in de bekercompetitie.  
 
De jeugdcommissie is heel blij dat 
Miranda Kromhout en Bernard de 
Wit de jeugdcommissie zijn komen 
versterken. Miranda regelt 
wekelijks dat er bij elke 
jeugdwedstrijd een scheidsrechter 
aanwezig is en Bernard is 
aanspreekpunt voor de vragen aan 
en van de KNVB.  
 
Miranda heeft samen met Hans van 
Dijk een korte 
scheidsrechterscursus 
georganiseerd. Het gevolg is dat 
twaalf jeugdleden, waaronder twee 
meisjes, de moed hebben om te 
gaan fluiten. Zij zullen 
scheidsrechter zijn bij een wedstrijd 
van de E- en F-teams. Dit getuigt 
van lef en respect „Zij durven het!‟ 
 
Respect moeten we voor elkaar 
hebben. Je moet zeker respect 
hebben voor de scheidsrechter, ook 
al neemt hij een foutieve beslissing, 
maar ook voor je trainer, je leider, 
je medespelers en de tegenstander. 
We gaan zelfs beter voetballen door 
elkaar positief aan te moedigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het duurt nog even maar ik wil toch 
een tweetal activiteiten onder jullie 
aandacht brengen. 
  
De eerste activiteit is de viering van 
het verjaardagsfeest van 
Sinterklaas. Dit feest is voor de 
F‟jes en de Ukken en wordt op 
woensdag 30 november in de 
voetbalkantine gevierd. 
 
De tweede activiteit is de jaarlijkse 
boutmiddag voor de jeugd van 
Woubrugge. Ouders zijn natuurlijk 
van harte welkom en deze middag 
zijn er veel mooie prijzen te 
winnen. De boutmiddag is op 
zaterdag17 december. De spelers 
ontvangen allemaal nog een 
persoonlijke uitnodiging en voor 
meer informatie verwijs ik naar de 
website www.vvwoubrugge.nl. 
 
Ik sluit af en wens iedereen heel 
veel succes. 
 
Klaas Petter 

Van de Jeugdcommissie 
Eindelijk is het zover, we hebben een kunstgrasveld en daar 
zijn we heel blij mee en trots op. Ik vraag iedereen de regels 
hoe het veld te gebruiken na te leven en elkaar als dat nodig is 
hierop aan te spreken. Gaan we niet netjes met het veld om 
dan kunnen we er niet lang op voetballen. Dit geldt ook voor 
ons mooie voetbalpark. Dit ligt er altijd heel netjes bij en dat 
hebben we aan een grote groep vrijwilligers te danken. We 
kunnen hier ons steentje aan bijdragen door alles netjes achter 
te laten. 
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De Ups en Downs van de A2 
Bij de aanvang van jaargang 43 een uniek debuut van één van de meest getalenteerde schrijvers 
die V.V.Woubrugge rijk is, na onze razende reporter van de Heeren en het tweede zaalteam een 
doorbraak die nog lang in het geheugen gegrift zal blijven bij onze leden! 
 
TRAINER A2 ONDER DRUK NA 
DEBACLE AARLANDERVEEN 
 
De A2 is de beker gestart met een 
debacle van jewelste. Keeper 
Kwantes moest maar liefst elf keer 
vissen. De tegentreffer van Marco 
viel te laat om het nog spannend te 
maken.  
 
De eerste 25 minuten waren voor de 
A2 en volgens leider Ravensbergen 
had de A2 in deze minuten een gat 
moeten slaan. Ravenbergen: „Als je 
niet scoort dan kun je niet winnen‟ 
Vooral van der Does liet zich van 
zijn mindere kant zien door kans op 
kans te missen. Na 25 minuten 
kantelde de wedstrijd en toen 
Aarlanderveen de 1-0 had gemaakt 
was de gifbeker nog lang niet leeg 
en volgden meerdere doelpunten.  
 
Vanaf de kant was de geschorste 
Maertzdorf duidelijk: „De goals 
vielen op psychologisch moeilijke 
momenten en vanaf dat moment zag 
je dat de koppies gingen hangen, het 
team was als los zand, de spelers 
hadden niks voor elkaar over.‟ In 
het vervolg van de wedstrijd liet 
van der Does zich wederom van 
zijn mindere kant zien. De 
verdedigende middenvelder oogde 
zeer gefrustreerd en liet dit duidelijk 
merken door enkele grove charges 
op de benen van de tegenstander. 
Van der Does: „Zo kan het echt niet 
langer.‟ Aan leider Ravensbergen 
en trainer Hans Beck de taak om 
„enfant terrible‟ Van der Does weer 
in het gareel te krijgen.  
 
Ravensbergen: „Helaas hebben we 
vandaag een modderfiguur 
geslagen, maar ik heb genoeg 
aanknopingspunten gezien voor het 
verdere vervolg van het seizoen. 
We hebben een jong team en ja, het 
is een feit dat jongere spelers wat 
grilliger zijn. Maar ik heb er 
vertrouwen in dat we volgende 

week tegen Alphen, met het publiek 
erachter, dit debacle Aarlanderveen 
zullen doen vergeten. 
 
WOUBRUGGE A2 IMPONEERT 
IN KOLKEND WOUBRUGGE 
STADION 
 
De tweede wedstrijd van de A2 is 
uitgedraaid op een prachtige 6-2 
overwinning. De A2 speelde vooral 
de eerste helft indrukwekkend en 
zorgde ervoor dat Alphen geen 
moment in het spel kwam. 
 
De A2 heeft na de 11-1 nederlaag 
van vorige week aangetoond dat ze 
over karakter beschikken. Tussen de 
twee wedstrijden probeerde leider 
Kees Ravensbergen het op een 
andere manier. Ravensbergen 
probeerde door middel van 
paintballen en ellenlange 
praatsessies het groepsgevoel te 
versterken. In deze praatsessies 
werd vooral het niet onbesproken 
gedrag van Van der Does 
aangehaald. Van der Does had 
zichzelf goed in de hand tegen 
Alphen en wist zelfs tweemaal het 
net te vinden. De 1-0 kwam op 
naam van Tim Beck, die het net 
fraai wist te vinden vanuit de 
tweede lijn. De andere goals 
kwamen van Marco en Arjan 
(tweemaal).  
 
Aan de kant zorgden de supporters 
voor een opperbeste stemming, ze 
waren een ware stimulans voor de 
spelers van de A2. Het tikkie-takkie 
voetbal van de A2 was een ware 
plaag voor de verdediging. 
Uitblinker Tom van Zeijl omschreef 
het goed: „Vandaag hebben we 
getoond over karakter te 
beschikken. We hebben een show 
opgevoerd en de „Oehs‟ en „Aahs‟ 
rolden van de tribune. Dit is een 
mentale opkikker voor heel het 
team en dit zal ook de staf goed 
doen.‟ De A2 heeft nu de flow te 

pakken en hopelijk kunnen ze deze 
lijn doortrekken. Trainer Hans 
Beck: „Ze hebben als leeuwen 
gevochten en deze overwinning 
meer dan terecht over de streep 
weten te trekken. Als we hier 
vandaag verloren hadden loop je 
alweer ver achter de feiten aan en 
weet je als trainer dat je in een 
benarde situatie terecht kunt komen, 
want ons publiek is niet alleen een 
stimulans voor de spelers, maar ze 
zijn ook veeleisend.‟ 
 
OOK SJZ WORDT AAN DE 
ZEGEKAR GEBONDEN 
 
De A2 heeft de smaak te pakken na 
winst bij SJZ. Het spel was niet 
altijd even goed, maar het 
Catenaccio-voetbal van de A2 
bracht toch het gewenste resultaat. 
 
Zonder goed te spelen wist de A2 
wederom drie punten te pakken, de 
bal werd van begin af aan aan SJZ 
gelaten, maar de A2 sloeg tweemaal 
op de juiste momenten toe. 
Ravensbergen: „Mijn tactische 
concept heeft geholpen.‟ Na vorige 
week al aan te hebben getoond goed 
te kunnen voetballen was Joost van 
der Does vandaag wederom de 
belangrijke man. Tweemaal wist 
Joost het net te doen bollen.  
Voorafgaand aan deze goals was de 
1-0 gevallen, een knullig doelpunt 
waar keeper Kwantes niet echt 
overtuigend handelde. Kwantes: „Je 
moet de flanken breed houden om 
punten te kunnen pakken en daar 
kan een keeper niet mee omgaan.‟ 
Ondanks dit slippertje werd er flink 
gefeest na de wedstrijd en liet Paul 
Everts zich niet weerhouden tot een 
lekker koud pintje. Na het verlaten 
van de kantine van SJZ was Paul zo 
euforisch dat hij de meisjes uit het 
dameselftal van SJZ nariep.  
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De Ups en Downs van de A2 
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Welkom bij de lekkerste eetwinkel van Nederland!

Voor al uw snacks gaat u naar het eetcafé op
Batehofplein nr. 16. 

Kwalitaria

Nu ook in Woubrugge! 

Kwalitaria de Batehof
Batehof 16

2481 AP Woubrugge
Telefoon: 0172-897975



Jan van Klaveren T 0172 517 281      E jan@keukensolutions.nl      Woubrugge - Katwijk

Kompleet in KeuKens

 Met ingang van seizoen 2010
verhuizen wij van de Bronsweg naar de Zinkweg.

Zinkweg 7A - Alphen aan den Rijn - Tel.: 0172-501400

  • Onderhoud

 • Reparatie

• Apk
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A2 KAN NIET OVERTUIGEN IN 
DE STREEKDERBY 
 
Na twee weken zonder verlies staat 
de A2 weer met beide benen op de 
grond. In Alphen werd er in de 
laatste minuten verloren van ARC: 
3-2. 
 
Een matige wedstrijd van de A2, die 
zelfs begonnen werd met tien man, 
resulteerde in een 3-2 nederlaag. De 
voorbereiding was al bijzonder 
rommelig en eigenlijk niet waardig 
voor een team als de A2. Topspelers 
Beck, Van der Does en Broekstra 
moesten drie kilometer lopen 
voordat ze op het complex waren, 
omdat het parkeerterrein niet 
gevonden kon worden. Daarnaast 
begon de A2 ook nog eens met 
slechts tien man aan de wedstrijd, 
vanwege verschillende blessures. 
Ondanks twee goals van Niels 
incasseerde de verdediging drie 
tegentreffers. Ravensbergen: „Als 
wij er twee maken en de 
tegenstander maakt drie goals dan 
lijkt mij het duidelijk dat we 
verloren hebben.‟ Het publiek werd 

nog opgeschrikt door een 
schandalige overtreding van 
Maertzdorf, die de hele wedstrijd al 
belachelijk gedrag vertoonde. 
Maertzdorf: „Mijn grote idool 
Marco Materazzi heb ik een dienst 
bewezen met deze tackle, hij zal 
trots op me zijn.‟ 
 
DOSR VEEL STERKER DAN DE 
A2 
 
Maertzdorf: „Alle neuzen moeten 
snel dezelfde kant op, want anders 
kap ik ermee.‟ DOSR wist 
uiteindelijk met 10-0 te winnen. 
 
Na de wedstrijd wilde 
Ravensbergen niet reageren voor de 
camera‟s na wederom een debacle. 
Dit kwam hem in de landelijke 
media op de nodige kritiek te staan. 
 
A2 WEET THUIS TE WINNEN 
VAN BSC 
 
Na twee nederlagen wist de A2 
eindelijk weer eens te winnen, de 
productie werd verzorgd door Beck, 
Van der Does (twee keer), Boxma 

en Tom van Zeijl.  
 
Ondanks de matige eerste helft wist 
de A2 de punten in eigen huis te 
houden. Binnen 30 seconden lag de 
bal al in het netje. Aan de verkeerde 
kant welteverstaan. De gelijkmaker 
van Van Zeijl bracht ook niet het 
gewenste voetbal. Nog voor rust 
maakte BSC 2-1.  
 
De donderspeech van de coach 
wierp zijn vruchten af. Binnen vijf 
minuten na rust was de eindstand al 
bereikt: 5-2. Eerst wist Beck van 
afstand te scoren, Joost volgde 
tweemaal. Maar het hoogtepunt 
kwam van de schoen van Niels 
Boxma, die een omhaal in het doel 
zag belanden. Ook Van der Does 
kon zijn ogen niet geloven. „Dit was 
een ongelooflijk mooie goal, ik 
raakte zelfs een beetje 
geëmotioneerd door deze goal. Ik 
stond met kippenvel op mijn armen 
en waande me zelfs even in Old 
Trafford.‟  
 
Tot snel,  
T. Kowalski

 

E & F jeugd 
Sinds dit seizoen zijn wij, Haiko Tinga en Gerben Schouten, E & F-coördinatoren. In mei zijn we 
gestart met deze nieuwe klus. Voor de zomervakantie moest de indeling van de verschillende 
teams gemaakt worden en leiders en trainers worden gevonden. Na een beetje puzzelen konden er 
vijf E-teams en vijf F-teams ingeschreven voor de poule ronde van de KNVB-beker. Voor zover 
niets nieuws onder de zon.  
 
Wij hebben dit seizoen geprobeerd 
bij de indeling meer spelers van een 
gelijk niveau in één team onder te 
brengen. Dit vinden wij belangrijk. 
Spelers met een gering 
niveauverschil zullen meer van 
elkaar leren. Ook worden teams dan 
op hun niveau ingedeeld voor een 
competitie. Een gevolg hiervan is 
gelijkwaardige tegenstanders en 
spannende wedstrijden wat goed is 
voor de ontwikkeling van onze 
jonge spelertjes. 
 
Wat ook nieuw is, is de competitie 
indeling. Deze wordt bepaald aan 
de hand van de resultaten die 
behaald zijn tijdens de 

bekerwedstrijden. Voor de zomer 
hebben we bij de KNVB aan 
moeten geven in welke klasse wij 
een team wilde laten starten. Het 
kan dan zijn dat een team dan te 
laag of juist iets te hoog zit. Over 
het algemeen bleek onze inschatting 
de juiste. Er werden wedstrijden 
gewonnen en verloren. Waar de F1 
te laag werd in geschat bleek de 
indeling voor de E3 lastig. Nu de 
competitie 29 oktober van start gaat 
zullen enkele teams hoger of lager 
worden in gedeeld. 
 
De bekerwedstrijden zijn redelijk 
succesvol verlopen voor onze E & F 
pupillen. 

De E1 werd tweede in de poule en 
plaatste zich daarmee voor de 
volgende ronde. De eerste en de 
laatste wedstrijd werden verloren, 
maar dit was niet nodig geweest. De 
mannen van Richard en Fred 
zouden nog zo maar eens met de 
beker aan de haal kunnen gaan. De 
KNVB heeft de E1 een klasse hoger 
ingedeeld. 
Woubrugge E2 is een mix van 
eerste- en tweedejaars E-pupillen. 
Best nog flink aanpoten voor deze 
mannen. Desondanks eindigde het 
team van leiders Hans en Matthijs 
op een keurige plek in de 
middenmoot. Een vervolg in de 
beker zat er helaas niet in. Het team 
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begint steeds beter te voetballen, 
wat goed zichtbaar was tijdens de 
gewonnen oefenwedstrijd tegen 
Alphia E2. 
Leiders Arco en Peter moesten hun 
E3 iedere week weer oppeppen. 
Door zware nederlagen viel het niet 
mee om het iedere week gezellig te 
maken. Reikhalzend wordt 
uitgekeken naar de competitie waar 
meer tegenstanders van eigen 
niveau worden getroffen.  
De E4 slaagde er in om zes punten 
te behalen. Voor een compleet 
nieuw team best een knappe 
prestatie. Leider Marc zal zijn team 
in de competitie met hetzelfde 
enthousiasme blijven aanmoedigen. 
Menig tegenstander zal zijn tanden 
nog stuk gaan bijten op deze 
outsiders.  
Op het laatste moment konden we 
de E5 nog inschrijven. Het team van 
leider Rob heeft het helemaal niet 
slecht gedaan en liet soms best leuk 
voetbal zien. Zo werd er gewonnen 
van de koploper. De acht punten 
waren jammer genoeg niet 
voldoende voor een bekervervolg.

Voor de E5 is het belangrijk om 
ervaring op te doen omdat de 
meeste spelers nog niet zo lang 
voetballen. 
 
In groep 4 hebben Evert en Dennis 
met de F1 geen punt ingeleverd. 
Ongeslagen werd de volgende 
bekerronde gehaald. Door dit 
resultaat zal de F1 voor de 
competitie in de 3e klasse worden 
ingedeeld. Een oefenwedstrijd tegen 
tweede klasser UVS F1 werd met 4-
2 gewonnen. Tegen Alphia F1 uit 
dezelfde klasse werd met 5-5 gelijk 
gespeeld. 
Onze F2 heeft een puike prestatie 
geleverd. De volgende ronde werd 
niet bereikt, maar de helden van 
Edward hadden met iets meer geluk 
hun bekeravontuur kunnen 
verlengen. Dat geeft goede moed 
voor de competitie en gaan zij zeker 
mee strijden om de titel. 
Woubrugge F3 bekert rustig verder. 
Leider Hans stuurt zijn mannen met 
maar één opdracht het veld in. Het 
resultaat is zes gewonnen 
wedstrijden. Best knap voor deze 

talenten die dit jaar hun eerste 
volledige seizoen spelen. Dit is ook 
bij de KNVB niet onopgemerkt 
gebleven. De F3 gaat van groep 9 
naar de 8e klasse. 
De F4 heeft het zwaar gehad. Maar 
leiders Berend en Randy, met hulp 
van Ingrid als teamorganisatrice, 
hebben hun team klaar gestoomd 
voor de competitie. Hopelijk 
worden er dan ook wat meer punten 
gehaald. De sfeer in het team heeft 
er in ieder geval niet onder geleden. 
Een compliment voor jullie 
allemaal. 
Als laatste team wist de F5 zich in 
de loting pot te spelen. Een tweede 
plaats werd op het doelgemiddelde 
bereikt. De ervaren leider Nickel 
weet zijn team op het juiste moment 
te laten pieken. Wij hebben hoge 
verwachtingen van dit team in de 
competitie.  
 
Tot slot wensen wij alle spelers, 
ouders, leiders en trainers veel 
plezier en succes tijdens de 
competitie. Laten we hopen veel 
kampioenen te mogen begroeten.

 

E, F en Ukken  
 
E3 komt eraan. 
 
De E3 heeft zaterdag de beker 
ronde afgesloten met 5-2 verlies 
tegen DOSR. Dat was niet 
onverdienstelijk aangezien we in 
deze ronde duidelijk kracht te 
kort kwamen tegen teams met 
veel 2e jaars E‟tjes en nog veel 
moeite hadden zelf een goede 
aanval op te zetten. Ondanks een 
solide verdediging met Mark, 
Jesse en Niels vlogen er in deze 
zeven wedstrijden toch 67 in 
onze goal. Ik vind het heel knap 
dat onze keepers Niels en Dion 
er zoveel plezier in bleven 
houden en toch enorm veel 
ballen hebben weten tegen te 
houden. Niels trekt er hard aan 
met extra keeperstraining en laat 
zien dat hij daar veel leert. Op 
het middenveld zet Lucas als 

onze centrale man de lijnen uit 
en probeert de aanvallers op hun 
plek te zetten, en dat valt helaas 
niet mee als de tegenstander een 
kop groter is. Onze buitenspelers 
Jesper en Roshdi hebben er hard 
voor geknokt, zonder klagen 
langs de lijnen om de bal voor te 
zetten en dan weer terug om te 
helpen in de verdediging. 
Desondanks is Jesper met zes 
doelpunten onze topscoorder. De 
laatste wedstrijden heeft Mark 
laten horen dat hij graag ook 
naar voor wil om te gaan scoren 
en dat heeft in twee wedstrijden 
al twee doelpunten opgeleverd. 
In de spits staat onze tweede 
keeper Dion of Lars, twee kleine 
mannen die graag scoren en het 
hun tegenstanders erg moeilijk 
kunnen maken, ik hoop dat ze in 
het tweede deel wat vaker 

kunnen laten zien wat ze kunnen. 
Onze penaltykiller tenslotte is 
Jesse, met acht doelpunten in 
acht wedstrijden.  
Jongens veel succes in het 
tweede deel van de competitie.  
 
F-trainend 
 
Onder leiding van Daniek en 
Peter trainen op de woensdag 
middag zeven jongens en een 
meisje. Nog niet klaar voor de 
competitie maar met veel inzet 
wordt getraind op het nieuwe 
kunstgras. Noëlla laat als enige 
dame zich het kaas niet van het 
brood eten door de mannen. 
Rens is de oudste van het team 
en laat zien een prima verdediger 
te worden met een tackle als 
specialiteit, helaas soms daarbij 
een beetje te wild. Maarten en 
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Christiaan zijn twee snelle 
jongens die erg hun best doen 
het voetballen te leren, ze 
kunnen al een heleboel met de 
bal en zijn zeker niet bang. Sem 
vindt voetballen erg leuk maar is 

nog erg voorzichtig en laat de 
bal dan in de spelletjes maar 
liever aan de ander. Karel is de 
kleinste van het stel maar traint 
hard en wil een grote voetballer 
worden. Adne heeft de langste 

benen, maar die doen lang niet 
altijd wat hij wil. Liam tenslotte 
zit er pas net bij en kijkt het nog 
een beetje aan, hij vindt het erg 
leuk en leert snel. 

 

Pupil vd Week: Lerry Zwaneveld (E1) 
Zaterdag 24 september speelde het eerste elftal weer een thuiswedstrijd. Op het programma, 
Woubrugge-DWO, een regelrechte kraker! Uiteraard was er weer een Pupil van de Week die de 
mannen aan de overwinning moest proberen te helpen. 
 

 
 
Woubrugge-DWO  0-1 
Zaterdagochtend 24 september kijk 
ik als eerste uit mijn raam en zie 
vrijwilligers al actief de 
cornervlaggen plaatsen in het 
aanbreken van de zon. Dit belooft 
een prachtige dag te worden. Net 
mijn verjaardag gevierd en opnieuw 
een spannende bekerpoule voor de 
boeg. Vandaag komt de E3 van SJZ 
bij VVW op bezoek en VVW E1 
heeft als voornemen de punten 
binnen te halen.  Voor de aanvang 
van de wedstrijd had coach Richard 
een mooie verrassing voor mij: “De 
Aanvoerdersband”, niet wetende dat 
hij nog meer verrassingen voor mij 
in petto had …..  
 
Onze E1 had er duidelijk veel zin in 
want na het eindsignaal van de 
scheidsrechter stond het scorebord 
voor onze E1 op 10 - 1. Da‟s een 
mooie thuiskomer. Ik dacht: even 
snel douchen en dan kan ik bij mijn 
broer opscheppen over onze winst 
en lekker voetballen op het 
puppieveld met mijn vriendjes. 
Coach Richard het echter hele 
andere plannen met mij en nog niet 
koud onder de douche vandaan 
vertelde hij dat hij zojuist een 
telefoontje had gekregen van de 
jeugdcommissie en dat mijn 

persoontje Pupil van de Week zou 
zijn. Mijn reactie bleek een hele 
aparte: ik kon het namelijk 
nauwelijks geloven en keek mijn 
moeder vragend aan of dit geen 
grapje was. Nee, het was geen grap 
en ik moest mij om 13.30 uur 
melden in de bestuurskamer. Nooit 
geweten dat wachten zo lang zou 
duren…..   
 
Nadat ik me eindelijk mocht melden 
ben ik met die hele grote knapen 
mee de kleedkamer ingegaan en heb 
eens goed opgenomen hoe daar de 
besprekingen aan toe gaan. Zelf 
werd ik in een mooi VVW 
trainingspak gehesen (gelukkig was 
het maar 26 graden) en mocht 
samen met die grote kerels 
warmlopen op het hoofdveld. Grote 
zenuwen had ik voorafgaand aan 
deze warming-up, met als grootste 
angst dat ik bij het op doel schieten 
zou missen. Als dat het geval zou 
zijn, kreeg ik dat natuurlijk de rest 
van mijn prille voetbalcarrière te 
horen. Gelukkig koos ik de juiste 
hoek met een prachtige goal als 
gevolg.  
 
Het echte werk voor de Selectie 
ging nu echt beginnen en ik kreeg 
een VIP-plek toegewezen bij de 
dug-out waar ik de wedstrijd prima 
kon volgen. Opvallend was wel dat 
het daar nét even wat heftiger aan 
toegaat dan bij ons pupillen. Dat 
zette zo mijn vraagtekens, maar 
goed, flink wat pindakaas eten en 
dan komt het vast wel goed met mij. 
Helaas wilde de doelpuntenmachine 
van VVW niet echt op gang komen 
en verzuimde het te scoren tijdens 
de eerste helft. Uiteraard nam DWO 

daar gretig gebruik van en deed nu 
net wat Woubrugge niet deed: 
scoren. En tja, dat geeft de 
wedstrijd nu net een ander tintje. 
Woubrugge heeft in de tweede helft 
getracht het tij te keren,  maar 
helaas bleef het scorebord op 0-1 
hangen. Teleurgesteld droop 
Woubrugge af naar de kleedkamer 
waarbij ik me afvroeg of het 
verstandig zou zijn mij ook daar te 
begeven.  Het tegendeel bleek: in 
die kleedkamer ontving ik de 
mooiste voetbal van mijn hele 
voetbalcarrière.  Zo eentje met alle 
handtekeningen van collega 
voetballers van het 1e én van hun 
coach en de scheidsrechter. Dit is 
nu een “Verboden om mee te 
Voetballen” bal en zal, als het aan 
mij ligt, pas gebruikt worden als ik 
mijn eerste aftrap doe bij het 1e van 
VVW. Trots heb ik me met mijn bal 
en korte broek gemeld bij mijn 
grote vriend de coach en ouders in 
de bestuurskamer,  want daar 
hadden ze mij AA en bitterballen 
beloofd. Van een hele aardige 
voorzitter, ze noemen hem Hans, 
ontving ik een officieel certificaat 
dat ik Dé Pupil van de Week ben 
geweest en na dit officiële gedeelte 
vond ik het de hoogste tijd om met 
vriendje Derk een balletje te gaan 
trappen op het puppieveld.  
 
Moe maar super voldaan sloot ik 
die avond mijn gordijnen en besefte 
me dat dit wel eens één van de 
mooiste dagen van mijn leven kan 
zijn geweest. Een stevige kus drukte 
ik op mijn nieuwste voetbal  en wil 
iedereen bedanken voor deze 
geweldige dag !  

Lerry Zwaneveld (E1)
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Jeugdafdeling van de VV Woubrugge 
Emailadres        
jeugdvvw@hotmail.com 
 
JEUGDCOMMISSIE 
Voorzitter 
Klaas Petter  0172-519447  

06-46433895 
 
Secretariaat 
Linda Boer   0172-519582  

06-38785290 
 
Wedstrijdsecretariaat A t/m D  
Bernard de Wit  0172-518583 

06-26146250 
 
Wedstrijdsecretariaat / 
Coördinatoren E, F en Ukken 
Gerben Schouten  06-53248606 
Haiko Tinga  06-37199247 
 
Scheidrechtercoördinator 
Miranda Kromhout  06-17703304 
 
Organisatie activiteiten, 
Kleedkamer/veldindeling 
Erna v.d. Meer  06-52068124 
 
Jeugdledenadministratie, 
Toernooicoördinator 
Anja van Halen   0172-519573 

06-28621461 
 
JEUGDKADER 
Hoofdtrainer 
Willem van Vegten  0172-476416 

06-22127643 
 
A1 
Leider/Trainer  
Willem van Vegten        (zie hoofdtrainer)  
Trainer 
Patrick Kuipers   0172-441441 

06-13033420 
 
A2 
Leider 
Kees Ravensberg  0172-442744 

06-33884460 
Trainer 
Hans Beck  0172-519594 

06-46294750 
 
B1  
Leider/Trainer  
Erik Evers  0172-519500 

06-12169247 
Dick Kramp  0172-518518 
 
C1 
Leider 
Sjaak Kliffen  0172-519535  

06-26933792 
Trainer (ma) 
Wilfred v.d. Horst  0172-519718 
Trainer (wo) 
Robin Burgman  0172-518652

C2 
Leider/Trainer 
Dirk v.d. Horst  06-16344964 
Leider 
Arjan Dijkshoorn  0172-519415 

06-13769056 
 
D1  
Leider/Trainer (ma) 
Aad v.d. Linde  0172-519704 

06-10476641  
Trainer (ma + wo) 
 Mathieu Terhorst  06-18160473 
Trainer (wo)  
Glen Elstgeest  0172-519141 
 
D2  
Leider/Trainer (do) 
Matty van Rijn  0172-740465 

06-41818740 
Trainer (ma) 
Richard Jager  0172-436368 

06-43709360 
Trainer (ma + do) 
Jans Hoving  0172-517619 
 
D3  
Leider 
Erik Reitsema  0172-518524 
Ruud v.d. Kolk  0172-518651 
Trainer 
Cees v. Rooijen  0172-519007 
 
E1  
Leider/Trainer (wo) 
Richard v. Egmond.  06-49050600 
Leider 
Fred Pruis  0172-417916 

06-44442459 
Trainer (ma) 
Gerben Schouten  0172-426197 

06-53248606 
Trainer (wo) 
Ron v. Veen  06-31042356 
 
E2  
Leider/Trainer (ma) 
Hans Boer  0172-518648 
Leider 
Matthijs v.d. Doef  0172-439682 
Trainer (wo) 
Barry Buntsma  0172-501141 
 
E3  
Leider 
Arco Kool  06-47144208 
Leider/Trainer (wo) 
Peter Bekkering  0172-519665 

06-47008615 
Trainer (ma) 
Wim Bekkering  0172-518482  
Leo Struijk  0172-519642 
 
 
E4  
Leider/Trainer (ma) 
Marc van Houdt  06-17433376

Trainer (wo) 
Maarten Verjaal  0172-519051  
Alan v. Aerde  0172-518069 
 
E5 
Leider 
Rob v.d. Krogt  0172-518399 
Trainer 
Haiko Tinga  06-37199247 
Kevin Hogendoorn 
 
F1  
Leider/Trainer (wo) 
Evert-Jan v.d. Horst 0172-518874 

06-51540577 
Leider 
Dennis v. Luling  0172-496313 
Trainer (ma) 
Daan Petri  0172-519995 
Trainer (wo) 
Erik Zonneveld  0172-519373 
 
F2  
Leider/Trainer 
Edward v. Dijk  06-12295197 
Trainer 
Erik Zonneveld  0172-519373 
 
F3  
Leider 
Hans Bosman  0172-519634 
Trainer 
Cor Brunt jr.  0172-518445 
Cor Brunt sr.  0172-519295 
 
F4 
Leider 
Randy Heymans   0172-517781 
Berend Schilstra  0172-519343 
Trainer 
Bart Stronkhorst  0172-497414 

06-25031511 
 
F5  
Leider 
Nickel v.d. Vorm  06-42622859 
Andre Köster  0172-518249 
Trainer 
Twan Bijsterveld  06-50489959 
 
 
F-trainend 
Peter Bekkering  (zie E3) 
Daniek de Groot  0172-518111 
 
 
Ukken 
Peter Bekkering  (zie E3) 
Isa van Klaveren  0172-519993 
Emma Bekkering  0172-519665 
 
 
Keepers A , B, C 
Marco Gerrits  06-50976930 
 
Keepers D,  E, F. 
Matthijs Rietveld  06-51175378
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