
WDSop weg naar viering 75-jarig bestaan
Boven dit drietal waren de
rechtshalf, de stopperspil
en de linkshalf te zien.
Helemaal bovenaan
stonden de rechtsbuiten,
de rechtsbinnen, de middenvoor,
de linksbinnen en de linksbuiten.
Verder geen poespas van reserves,
trainers, grensrechters en bestuursleden.
Binnen zo'n opstelling vormden de beide
halfspelers en de beide binnenspelers het
zogeheten 'magisch vierkant':
Pas in 1958 zouden de Brazilianen het
4-2-4-systeem introduceren, een speelwijze
met onder meer een libero oftewel
een vrije verdediger. Zij werden er
wereldkampioenmee in 1958 door
Zweden met 5-1 te verslaan. Lag het aan
het systeem of aan de spelers onder wie
Pele Vava, Didi en Garincha?
Vanuit het 4-2-4 gebeuren zijn coaches
gaan puzzelen om hun team nog beter
dan wel ingewikkelder te laten voetballen.
Sorms ten koste van de individuele klasse
van voorradige spelers. Maar dit terzijde.
Over de historie van de voetbalvereniging
Waarder en Driebruggen Samen (WDS)
verschijnt bij gelegenheid van dit jubileum
en speciaal jubileumboek en bovendien
zal er de nodige aandacht besteed
worden aan de historische rijkdom die
door een aantal overijverige leden is
vergaard en, zoals dat bij een festiviteit
betaant, is geselecteerd en op een rij is
gezet; de mappen liggen klaar.

Fluwelen handschoentjes waren nog net niet nodig. Er werd omzichtig
omgegaan met het alleroudste document in handen van de voetbalvereniging
WDS. In een oud schoolschrift waren de notulen van een van de eerste
vergaderingen zichtbaar. Geschreven in een handschrift dat heden ten dage
op een doorsnee basisschool niet meer te zien is. Lopend schuin heette het
in vroeger tijden, boordevol lusletters. Dit geschrift bevond zich in gezelschap
van een teamfoto van een der eerste elftallen en ook dit historisch document
etaleerde vroeger tijden.

W.D.S.

door Gerard van HooffStopperspilsysteem
De spelers presenteerden zich op een
manier die recht deed aan hun positie
binnen het team en dateerde uit de
periode waarin er op een klassieke wijze

werd gevoetbald. De doelman had zich
geposteerd op onderste rij in het midden.
Hij werd daar geflankeerd door zowel de
rechtsback als de linksback.
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Thomas Hoogenboom kijkt toe hoe een inzet van Sven Rietveld net naast vliegt.
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Initiatief
Voor en tijdens de tweede oorlog was de
voetbalsport in zowel Waarder als
Driebruggen geen gemeenschappelijke
bezigheid. Wel waren er jongelingen die
buiten de gemeente een voetbalon-
derdak hadden gevonden, bijvOorbeeld
in en bij Woerden. Een drietal van hen
trok in 1948 de stoute (voetbal)
schoenen aan en tijdens een vergadering
in cafë Stouthart richtten zij op 2 april
1948 WDS op. Het waren inwoners
van Waarder en hun namen worden
binnen de vereniging met een zeker
respect genoemd. Het waren Gerard
Gerritsen, Barend Gerritsen en Hans
Neuteboom die hun ideeën omzetten in
daden. Voor de keuze van de
clubkleuren lieten zij zich leiden door
een wel heel pragmatische
gedachtegang. Het werd zwart-wit
vanuit de veronderstelling dat iedereen
wel aan een zwarte korte broek kon
komen en een wit shirt ook kon worden
vervangen door een afgedragen
overhemd. Met het ontstaan van een
heuse vereniging begon ook de
zoektocht naar een stuk land waarop
sport beoefend kon worden. Die locaties
waren divers en na omzwervingen via
plekken in Driebruggen en over het
spoor richting Nieuwerbrug, werd rond
1959 aan de Karel Doormanstraat een
geschikte plek gevonden. Vijf jaar later
kwam er een club- annex kleedlokaal en
speelden drie teams in de competitie
van de Goudse Bond. Het jeugdvoetbal
stond nog in de kinderschoenen.

jeugdvoetbal. Er spelen vier
seniorenteams in de competitie en
bovendien een seniorenelftal in de
competitie 35+. Belangrijker nog is dat
er een veertiental jeugdtearms actief is.
Zij vormen de toekomst van de club.
Waar in den lande grote zorgen bestaan
over het vergaren van de juiste mensen
die op basis van vrijwilligheid betrokken
willen zijn bij die jeugd, zit WDS er-wat
dat betreft goed bij. Trainers, scheids-
rechters, leiders en sponsoren vormen
een hecht kordon rond de talenten van
de toekomst. Voor alle andere
voorkomende werkzaamheden rondom
het voetbalgebeuren kan zonder veel
wOorden een beroep worden gedaan op
leden en ook oud-leden die met plezier
iets doen voor de club.

75
JAAR2023 ging de toegangsdeur tot de KNVB vOor

de eerste maal open. Dat zou nog een
aantal malen het geval zijn. De drang
naar nog hoger op kreeg gestalte in hetPROGRAMMA binnenhalen van plaatsen voor de
nacompetitie. Met als hoogtepunt het
binnentreden van de tweede klasse der
KNVB. Dan schrijven we het jaar Onzes
Heren 2002. Twee seizoenen lang werd
op dit niveau geacteerd, maar uiteindelijk
moest deze positie weer worden
prijsgegeven. Niet voor lang echter. Want
in het seizoen 2007/2007 werd het
kampioenschap van de derde klasse
binnengesleept met weer een plek in de
tweede klasse tot gevolg. De gelijkenis
met het promoveren en degraderen van
de FC Volendam drong zich op.
De Heen en Weer, een Volendamse
kotter, zou door de Driebruggenaren in
bruikleen kunnen worden genomen.
Op dit moment komt het eerste elftal uit
in de vierde klasse en is het niet
ondenkbeeldig dat de WDS het kind van
de rekening gaat worden als het de ruime
degradatiemogelijkheden betreft.
Handhaven in de vierde klasse zou een
mooi geschenk zijn voor de hondstrouwe
aanhang.
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OPENING FEESTWEEK PLUS FREESTYLESHOW
PRESENTATIE JUBILEUMBOEK

HISTORISCHE OCHTEND

PLUS FREESTYLESHOW
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SPONSORAVOND VOETBALQUIZ
JEUGD

WALKING FOOTBALL Voor 'Elck wat wils'
Voor het vieren van het 75-jarig jubileum
heeft de zeskoppige jubileurmcommissie
alles uit de kast gehaald. Er zal een heus
jubileunboek verschijnen op de eerste
maandag van de festiviteiten. Wie op
deze ochtend kan, is welkom. Voor de
sponsoren is de dinsdagavond
gereserveerd, het shantykoor treedt op
woensdag op en op donderdag is er niet
alleen een kinderdisco voor de jeugd
maar tevens een pubquiz voor de
senioren. Voor wie zelf actief wil zijn, is
er een freestyleshow, walking football en
een stratentoernooi. Naar een wedstrijd
kijken als supporter is mogelijk op vrijdag
31 maart om 18.00 uur. Dan spelen de
WDS Legends tegen het Lucky Ajax van
Sjaak Swart. Leden kunnen gratis naar
binnen, voor overigen geldt een kleine
toegangsprijs. Alle informatie staat
overigens op bijgaande advertentie.
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DONDERDAG30MAART

KINDERDISCO

&SHANTYKOOR

ZATERDAG 1 APRIL
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VRIJDAG31 MAART

FOODTRUCKS

WDS LEGENDS-LUCKYAJAX GROTELOTERIJ
PUBOUIZ
SENIOREN

MET O A SJAAKSWARTENSIMONTAHAMATA

FEEST MET DE
DOWNTOWN DUKES

GOUD & FOUTFEESTMET
RICHARD HOLLANDS & DJ

FEEST OP VRIJDAG EN ZATERDAG

MEER INFORMATIE OP VVWDS.NL

Accommodatie
De inspanningen van talloze vrijwilligers,
sponsoren en de medewerking van de
gemeente hebben ertoe geleid dat het
WDS anno 2023 voor de wind gaat.
De club beschikt na de laatste bouwactivi-
teiten over up-to-date clubgebouw, een
hoofdveld met echt gras, een
kunstgrasveld en een grasveld voor

Heen en Weer
Op het eerste kampioenschap moesten
de WDS'ers wachten tot 1975. Toen


