
Comeback

De Stormvogel terug. Daarmee herrijst een traditie binnen VV Kerkwijk. 
Ooit het huis-aan-huis blad van de Binnendurpen genoemd nu terug 
als digitale versie.
Terugkomen na jarenlange afwezigheid is niet altijd een succes. In 
de sport, politiek en de amusementswereld zijn voorbeelden van 
terugkomst genoeg. Vaak waren de verwachtingen hooggespannen 
maar bleek naderhand de deceptie groot. Soms had dat te maken 
met kwaliteitsverlies. Prestaties uit het verleden werden niet meer 
geleverd. Soms moest gevochten worden tegen het romantische beeld 
van destijds: toen alles nog mooier en overzichtelijker was. Eigenlijk 
betekende dat de strijd met de reputatie of de prestatie van toen in 
feite alle oneerlijk was. De comeback versie kan het niet winnen van 
het origineel.

De Stormvogel beleeft haar comeback en hopelijk wordt het een 
succes. Bij een comeback is het belangrijk het verwachtingspatroon 
goed te managen.  De vernieuwde Stormvogel zal uitsluitend digitaal 
verschijnen en niet meer huis-aan-huis worden bezorgd.  De verschijning 
zal in aantal minder zijn. Niet 1 keer per maand maar 4 x per seizoen. De 
inhoud zal anders zijn en in dit digitaal tijdperk is dat logisch. Waar de 
historische Stormvogel vooral ook nieuwtjes binnen de club bevatte is 
dat nu niet meer zo nodig. De clubwebsite, Facebook, What’s app zijn 
veel betere kanalen om die daarvoor te gebruiken.

De nieuwe Stormvogel zal veel meer achtergrondverhalen bevatten in 
combinatie met analyses en bespiegelingen, interviews en natuurlijk 
bijdragen van de leden. 
Ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken om 4 keer per seizoen 
een mooie Stormvogel uit te brengen.

Veel leesplezier bij het 1e nummer van De Stormvogel 2.0

Addy van Hemert



Van de Redactietafel

Hier is dan het eerste nummer van de vernieuwde Stormvogel.
Met de start van de nieuwe opzet moeten een aantal zaken “zich 
nog gaan zetten” zoals dat heet. Het gaat dan vooral over de lay-
out, bestuurspagina en een overzicht van namen en adressen van de 
verschillende contactpersonen binnen onze vereniging. In de komende 
edities zal dit allemaal wel verbeterd worden.  We vonden het belangrijk 
om aan het einde van het seizoen in ieder geval het 1e nummer te 
presenteren.

We begrijpen dat met het verschijnen van de nieuwe Stormvogel een 
lang gekoesterde wens van leden en bestuur in vervulling gaat.
Aan een comeback, zeker van een succesnummer zitten altijd 
verschillende kanten. Daarover verderop in dit nummer meer. In dit 
nummer ook aandacht voor het afscheid van onze huidige trainer Hans 
van Gameren. De redactie legde hem een aantal vragen voor waarop 
Hans eerlijk en op zijn eigen wijze reageerde. 
Hans, ook namens de redactie harstikke bedankt voor alle inzet in de 
afgelopen periode. Uiteraard veel succes met alles wat je verder de 
komende tijd gaat doen.
Verder de rubrieken Van de Voorzitter en oud, vertrouwd en altijd leuk: 
Speel af de balpen

Veel leesplezier bij het eerste nummer.

Namens de redactie,

Addy van Hemert

ADVERTEREN IN DE STORMVOGEL 2,0.

De Stormvogel is als digitaal medium ook wel interessant om uw bedrijf in de spotlights te 
zetten. Hebt u interesse in het plaatsen van een advertentie, neem dan contact op met de 

redactie van de Stormvogel en stuur een mail naar Stormvogel@vvkerkwijk.nl.

Wij nemen dan contact met u op over de mogelijkheden en de tarieven.



Wat me opvalt als ik na jaren weer eens op sportpark De Drie Morgen arriveer 
is het complex. Wat heeft VV Kerkwijk toch een mooie accommodatie: 
de velden liggen er prima bij, de kantine is gezellig ingericht en met de 
tijd meegegaan. Menige andere club kan hier jaloers op zijn. Zeker als je 
bedenkt dat Kerkwijk toch op een bescheiden niveau voetbalt. Menige club 
die op een hoger niveau acteert zal het toch met minder moeten doen.
Maar wat veel belangrijker is dan de hardware is de software van een 
vereniging (de mensen) die de toon zetten.
Veel vrijwilligers die ongetwijfeld veel werk in de club steken maar ook 
de trouwe supporters die druk langs de lijn commentaar geven op het 
vertoonde spel, scheidsrechterlijke beslissingen en volledig meedenken 
met de coaching van het eerste elftal.
Ik merk dat Hans van Gameren over meer dan voldoende assistent-coaches 
beschikt… Helaas of voor Hans misschien wel gelukkig zijn de assistenten 
het lang niet met elkaar eens en kan hij rustig zijn eigen plan trekken.

De sfeer rond een wedstrijd van het 1e is in al die jaren niet veranderd. 
Ook in de jaren tachtig en negentig roerden de supporters zich met 
aanwijzingen, kritiek en diverse grappen en grollen. 
De wedstijden die ik van het 1e heb gezien roepen een wisselend beeld 
bij mij op. Soms wordt er aardig gecombineerd maar soms is het ook echt 
boerenkool voetbal. Gewoon de bal een hengst naar voren geven lijkt dan 
het motto te zijn.
En ook hier zie ik geen wezenlijke wijziging met het verleden. Voetballend 
blijft Kerkwijk op bescheiden niveau acteren. Een klasse hoger zou wel 
mooi en ook wel haalbaar moeten zijn, maar ook die ambitie lag er in het 
verleden.
Ik vraag me af of voetballen op een hoger niveau nu echt het verschil 
maakt. Tuurlijk, je streeft altijd naar vooruitgang maar is dat de missie voor 
Kerkwijk?

Speel af de balpen



Deze vraag roept om mijn eerlijke bekentenis. Ik ben ooit lid van deze vereniging 
geworden vanwege de kwaliteit van de derde helft. Die vond ik altijd het 
allerbelangrijkste… in de derde helft kon je met anderen van gedachten wisselen 
over belangrijke plaatselijke en ook wel landelijke kwesties. Niet alleen op het 
gebied van voetbal maar eigenlijk over alle aspecten van het leven.

Gelukkig is de kwaliteit van de derde helft gebleven. Onder het genot van een 
biertje samen eerlijk gelapt, wordt er van alles en nog wat besproken. Ik herken 
de sfeer die vroeger maakte dat ik vroeger pas in de loop van de zaterdagavond 
naar huis ging, net tijd genoeg onder voorbereiden op het vervolg van een vrije 
zaterdagavond. Ook nu bewaak ik slecht de tijd waardoor mijn afspraak van later 
die avond bijna de mist ingaat.
Ja, de derde helft mijn belangrijkste motief onweer regelmatig op zaterdagmiddag 
naar voetbalvereniging Kerkwijk te gaan. Wat zou de drijfveer van de anderen 
zijn? Ik ben benieuwd naar het antwoord van Johan van Haaften die daarom voor 
mij de balpen krijgt toegespeeld.

Addy van Hemert



Van de
voorzitter

Beste leden van v.v. Kerkwijk. Vandaag weer een mijlpaal. De eerste digitale Stormvogel op onze 
website. Wij hebben Addy van Hemert bereidt gevonden om dat op zich te nemen samen met 
Noud Smits die voor de ICT-ondersteuning zorg zal dragen. Beiden heel hartelijk dank voor het 

feit dat jullie je voor onze club als vrijwilligers willen inzetten. Addy heeft lang geleden ook al 
jaren in de redactie gezeten van het blad “De Stormvogel”. Heren heel veel succes.

Mijn laatste bijdrage dateert van mei-juni 2018 toen de laatste fysieke Stormvogel nog bij 
iedereen in de bus is gevallen. In deze bijdrage wil ik een aantal zaken onder de aandacht 

brengen.

Ik wil allereerst even terugkomen op het afgelopen seizoen. Best een bewogen jaar waarin van 
alles is gebeurd met hoogtepunten en ook een dieptepunt. We schreven zelfs het afgelopen 

jaar een zwarte bladzijde. Op 14 september is Dick de Visser overleden -kort nadat hij een 
hersenbloeding had gekregen-, op 61-jarige leeftijd. Deze gebeurtenis had een grote impact 
op onze vereniging. We hebben als vereniging in ieder geval op gepaste en indrukwekkende 

wijze stil gestaan bij het overlijden van Dick. Voor de wedstrijd op zaterdagmiddag van ons eerst 
team hebben we samen met Dick zijn familie even kort stilgestaan met een korte toespraak en 
aansluitend een indrukwekkende minuut stilte. Op de dag van zijn crematie een erehaag voor 

bij de poort op de Molenstraat met veel belangstellenden en op zijn crematie hebben ik namens 
onze vereniging stilgestaan hoe wij mens die Dick hebben ervaren. Een trouwe supporter bij 
Kerkwijk 1 zowel uit als thuis. Zoals als Dick het altijd zelf zo mooi kon verwoorden “hier van 
binnen heb ik een blauw/geels streepje”. Dick was een geliefd persoon bij jong en oud. Ik 

herinner mij heel veel mooie discussies in de kantine en op het terras. We zullen je missen Dick.

Het afgelopen seizoen op een aantal hoofdpunten. Het bestuur is sinds de laatste 
ledenvergadering van november vorig jaar weer compleet. Marc de Bijl is toegetreden 
en heeft activiteiten en evenementen onder zijn hoede genomen en Kees Westerlaken 

beheert nu de functie van wedstrijdsecretaris. Arie Lanser heeft verlengd voor 3 jaar als onze 
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VOORZITTER
van de 

We zijn alweer in de maand december aanbeland, de tijd gaat 
snel. Op 28 oktober hebben we onze jaarlijks terugkerende 
algemene ledenvergadering weer gehad. Dan merk je hoe snel 
een jaar weer voorbij is gegaan en wat er in één jaar allemaal op 
onze club gebeurd is.

De aanwezige leden op de ALV zijn bijna altijd dezelfde “harde” 
kern. Daarmee bedoel ik de mensen die over het algemeen al heel 
veel voor ons cluppie doen op allerlei gebied. Degenen die ook 
meedenken over onze toekomst en wat er nog beter kan. Ik zal 
over de ALV niet teveel in mijn column schrijven omdat verderop in 
deze Stormvogel daar een apart hoofdstukje voor is ingeruimd.

Kort en bondig is ons bestuur weer op orde, Jiele Lobregt zal eerst 
een jaar als interim wedstrijdsecretaris gaan fungeren en wil in de 
komende tijd bezien of hij dat allemaal kan combineren met zijn 
werk en zijn gezin. Ik ben blij dat Jiele de verantwoording heeft 
genomen om Marc de Bijl daarin op te volgen en heet hem van 
harte welkom in ons kernbestuur. Heel veel succes.

Daarna hebben we afscheid genomen van Marc en heb ik hem 
kort bedankt, als volgt:
“Marc je bent vanaf 1991 actief geweest voor onze club. Toen was 
jij rond de 14 à 15 jaar. Destijds de Jeugd Activiteiten Commissie 
o.l.v. Gerda de Visser met Ria van Geffen en Diana de Weert. 



penningmeester. Gelukkig dus weer een voltallig bestuur. Daarbij is Jiele Lobregt afgetreden als 
wedstrijdsecretaris. Hem wil ik bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren in zowel bestuur 

als TC. Tot de TC zijn toegetreden Kees Westerlaken als voorzitter en John van de Werken op 
het onderdeel seniorenvoetbal. Ook daar een voltallige bezetting.

Dan het voetbal. Het afgelopen seizoen is gelukkig voor ons eerste team veel beter verlopen 
dan het seizoen daarvoor. Met een 10e plaats en 32 punten. Veel jonge spelers zijn ingepast en 
je ziet dat er verbetering in zit. Het tweede team ging tot de winterstop niet goed. Wij hebben 

als club daarin moeten bijsturen en naast Bert Visscher hebben TC en bestuur Gerard van Goch 
toegevoegd als assistent-trainer. Na de winterstop heeft het tweede zich veilig gespeeld en zijn 
er veel punten gehaald. Het derde en het vierde zijn dit jaar gelukkig ook goed doorgekomen. 
Bij de jeugd is er goed gepresteerd waarbij JO17 voorjaarskampioen zijn geworden. Robert van 

Luyn en zijn manschappen proficiat met een mooi resultaat. De dames hebben dit jaar weer 
goed meegedaan, een leuk en enthousiast team, een vriendinnengroep met een enthousiaste 

trainer Klaas Bieze samen met een goede begeleiding.

Zoals inmiddels wel bekend is, is het contract van de trainer van ons tweede team niet verlengd. 
Daar is uitvoerig over gesproken en de TC en het bestuur zijn tot een unaniem besluit gekomen 

dat het beter is dat partijen uit elkaar gaan. Bert heeft tijdens het seizoen zijn TC 3 diploma 
gehaald en daar hebben wij als club in ieder geval mede aan bijgedragen. Partijen zijn op een 
goede manier uit elkaar gegaan en Bert bedankt voor je inzet en veel succes bij je volgende 

club.

Na 2 jaar hebben v.v. Kerkwijk en trainer Hans van Gameren besloten het contract niet te 
verlengen. Daar is intensief over gesproken en ik heb mij daar ook persoonlijk mee bemoeid. 

Zowel trainer als spelersgroep zijn het daarover eens. Persoonlijk heb ik Hans hoog zitten omdat 
hij enorm bij onze club was betrokken, met passie en beleving was hij met zijn vak bezig. Hans 
bemoeide zich met veel zaken -daarbij moesten we weleens even bij hem op de rem trappen-, 
maar als je werk je hobby is dan begrijp ik dat wel. Hans bedankt, je hebt discipline op de club 
en in de groep gebracht, waardering afgedwongen, je ademt voetbal, geweldig dat je er was.

We moeten vooruit blijven kijken en daarom is er in de winterperiode snel geschakeld en is er 
een nieuwe trainer aangetrokken, namelijk Nabil Bouchlal die het afgelopen seizoen trainer is 

geweest van Zuilichem 1. Op de website hebben jullie uitvoerig kennis kunnen nemen wie Nabil 
is en wat zijn historie is. Daarnaast is in het voorjaar overeenstemming bereikt met Gerard van 
Goch als trainer van ons 2e team. Bij de jeugd zijn we op bijna alle onderdelen voorzien van 

trainers (vrijwilligers) uit eigen gelederen. Alleen de trainers positie van de JO15 is nog vacant. 
Ook bij de dames-1 heeft Klaas Bieze zijn contract met een jaar verlengd.

Dan de vrijwilligers die ons complex onderhouden. Die wil ik enorm bedanken voor hun 
tomeloze inzet om wekelijks de kleedkamers en terras schoon te maken en de rotzooi op te 
ruimen die wij met zijn allen achterlaten. Daarnaast ook het onderhoud van de velden en de 

gebouwen. Ik heb enorm veel waardering voor jullie. Wat de velden betreft hebben we nu op 
alle velden automatische beregening (afgelopen seizoen aangelegd op veld 1 en 2), zodat er 

niet meer gesjouwd hoeft te worden met beregeningsbuizen. Een druk op de knop en de zaak 
draait wat ook weer ten goede komt aan de kwaliteit van de grasmat. 



Dan wil ik niemand vergeten en alle overige vrijwilligers enorm bedanken voor de inzet op 
onze club; trainers, leiders, vlaggers, verzorger, ondersteuning in de kantine en bestuurskamer, 
bestuurskamerdienst, scheidsrechters, alle leden van de diverse commissies en allen die her en 
der ondersteuning geven en ons bestuur. Zonder jullie kun je een club niet in de lucht houden, 
jullie zijn de smeerolie van de vereniging. Ik zie inmiddels ook jongeren toetreden tot diverse 

commissies en dat is nodig maar is ook geweldig. Daar ligt de toekomst.

De jeugdtoernooien zijn weer succesvol verlopen op een paar kleine omissies na. Henk en 
Kevin van Zanten, bedankt voor jullie inzet op dit onderdeel. We hebben als club mooie reacties 

gehad van andere clubs op de goede organisatie. 

We hebben een goed bezet familie-/vriendentoernooi achter de rug met maar liefst 14 
teams. Het was een geweldige dag. Ook de trekking van de grote verloting heeft op die dag 

plaatsgevonden.

Op 14/15 juni zal de seizoenafsluiting plaatsgevonden met op vrijdag de kleintjes met allerlei 
spellen, een overnachting op de club en op zaterdagochtend de zeskamp. In de middag de 

zeskamp voor de jeugd en de volwassenen en dan de feestavond als afsluiting. 

De TC en ons bestuur hebben de afgelopen tijd heel veel tijd gestoken om de nieuwe 
indelingen voor het komende seizoen weer in concept uit te brengen. Er is nauw overleg 

gevoerd met de trainers en leiders van alle teams. 

Dan wil ik graag even stilstaan bij onze selectie v.w.b. het komende seizoen. Zo ongeveer 6 
spelers komen onze selectie versterken zodat we in de breedte kunnen groeien en laten we 

hopen dat dit zijn vruchten gaat afwerpen. Zou heel mooi zijn om bij ons 75-jarig jubileum in juni 
2020 ook nog een promotie te kunnen vieren. Misschien wat al te optimistisch maar als je geen 

doelen stelt om ergens te komen dan kom je er ook niet. Spelers en staf heel veel succes!

Voor het komende seizoen wens ik iedereen heel veel succes en laat op de Driemorgen eens 
zien wat we kunnen op voetballend gebied. 

Mede namens ons bestuur wens ik iedereen een hele mooie vakantie toe en hoop jullie allemaal 
weer in volle gezondheid te zien bij de start van het seizoen 2019/2020

Johan Oomen



HET ELFTAL VRAGEN AAN…………………….
Hans van Gameren

Iedere Stormvogel legt de redactie een aantal vragen voor aan iemand die voor VV Kerkwijk 
actief is (geweest) In deze 1e  aflevering zijn de vragen gesteld aan Hans van Gameren, 

scheidend trainer-coach van VV Kerkwijk. Hans is twee seizoenen verbonden geweest aan onze 
club.

1. Hoeveel clubs heb je voor VV Kerkwijk getraind? En welke waren dat?
A.S.H (Hellouw) – Schelluinen – Giessen (nu GRC’14) – M.V.V’58 (Meteren) 

Kerkwijk - Ophemert -  W.N.C. (Waardenburg) – Herovina (Herwijnen) 
Woudrichem - Focus’ 07 (Culemborg) Well – Brakel 

2. Met welk idee/ambitie ben je aan de klus bij VV Kerkwijk begonnen en waarom juist dat 
idee, deze ambitie?

Ik ben er onbevangen ingestapt en zag dit als een prachtige uitdaging. Zeker nadat er diverse 
gesprekken waren geweest met enkele commissieleden gaf het mij  helemaal een goed gevoel. 

De insteek was duidelijk, ‘’voetbalregels’’ en een stuk discipline terug laten komen binnen de 
A – selectie.  Elkaar overtuigen dat deze regels belangrijk zijn om tot een collectief te komen 
en duidelijkheid te creëren.  Natuurlijk voor de hand liggend dat er op later termijn een aantal 

jeugdspelers zouden overkomen vanuit de JO17. (wat een gouden greep is geweest)   

3. Terugkijkend op je Kerkwijk periode: is het gelukt je ambitie te realiseren?
Om ambities te realiseren is ook bij Kerkwijk een meerjarenplan nodig. We zijn onder aan 
de trap begonnen en stapsgewijs de doelstelling hoger leggen. Wat ik aan het begin van 

dit seizoen al vermelde, seizoen 17/18 is de fundering gestort en seizoen 18/19 zijn we gaan 
bouwen. In die (bouw)fase zitten we nu. Maar daar waren we allemaal wel van bewust. Als 

hoofdtrainer heb ik samen met de begeleiding tot nu toe het maximale eruit uitgehaald. Maar, 
hier stopt het niet!!! De nieuwe hoofdtrainer Nabil Bouchlal  kan dit verder met de begeleiding 

gaan uitbouwen. Zeker nu de A – selectie in de breedte sterker gaat worden met het aantrekken 
van nieuwe spelers voor het nieuwe voetbalseizoen 19/20.



4. Wat heeft daarbij geholpen en wat juist niet?
Onder andere de 100% medewerking deze twee seizoenen van alle hoofdbestuursleden en 
begeleiding van de A als B – selectie.  (mijn oprechte dank) Natuurlijk is medewerking, inzet, 

wilskracht, vertrouwen naar elkaar toe en voetbalkwaliteit ook heel belangrijk. Uiteindelijk ben je 
als hoofdtrainer en begeleiding afhankelijk van een spelersgroep. Laatste gedeelte van de vraag 
is voor mij persoonlijk makkelijk te verwoorden gezien de leeftijd van deze (jonge)spelers en de 

kwaliteiten van de nieuwkomers.   

5. Hoe staat de selectie (m.n. het 1e ) er nu voor? Waar moet de komende jaren volgens jou 
aan worden gewerkt op voetbalgebied bij VV Kerkwijk?

Waar aan gewerkt moet worden is dat de huidige ervaren spelers de aankomende jaren nog 
meer de verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. Ik vind dat deze ervaren spelers een groot 

voorbeeld moeten worden. Daar kan V.V. Kerkwijk alleen maar sterker van worden. Daarvoor 
moet een speler weleens concessies doen.     (b.v. uitstapjes op een andere datum en tijdstip 

plannen)

6. Wat vind je het leukste aan het trainingsvak en wat juist niet? Waar ligt m.n. jouw kracht 
als trainer.

Het leuke en mooie van trainer zijn is dat je elke week op het veld staat tussen de jongens in. 
Bezig zijn met je grootste en uit de hand gelopen hobby. Het met passie willen overbrengen 

naar spelers toe en het met elkaar uitvoeren. Samen proberen om elkaar beter te laten spelen 
als team maar ook als individu. Natuurlijk is het belangrijk de contacten die je hebt met spelers, 

begeleiding en met alle vrijwilligers.

7. Welke accenten leg je in je trainingsstof?
De beleving in zijn totaliteit (o.a. inzet, coaching, uitvoering, elkaar beter willen maken) moet er 

zijn op elke training. Dat vergt veel van zowel speler als trainer.

8. Je bent zelf ook voetballer geweest. Wat waren je sterke en minder sterken punten? Welke 
invloed heeft die ervaring op je trainerscarrière gehad?

Wat ik tegen de spelersgroep vaak heb gezegd: Het mag pijn doen!!! Elke dinsdag/donderdag 
maar vooral op de zaterdag het maximale uit jezelf als voetballer en de groep halen. Opzeggen 

is geen optie en dat woord ken ik niet!!! Ik had geen hekel aan trainen maar ik vond een 
wedstrijd spelen veel leuker. Uiteindelijk kun je daar als speler/trainer veel meer genoegen 
uithalen. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Het doordeweeks gaan trainen en op 

zaterdag voetballen kregen wij thuis met de paplepel ingegoten. Uiteindelijk is voetbal een 
teamsport en je laat doordeweeks en zaterdags de groep niet in de steek. Mijn sterkste punt 

was: inzet/werklust, mijn zwakste punt: dom weg rondjes lopen. 

9. Stelling: een trainer is slechts een voorbijganger bij een club. Clubliefde bestaat niet voor 
een trainer. Reageer hier eens op.

Een trainer is inderdaad een passant. Als hoofdtrainer heb ik (dat vind ik zelf) wel clubliefde. 
Deze clubliefde heb ik geprobeerd te tonen door b.v. het regelen van  vriendschappelijke 

wedstrijden, zaalvoetbalwedstrijden, contacten met o.a. clubs, hoofdtrainers en vrijwilligers. 
(even bellen als er wat aan de hand was) Rond de kerstdagen voor de vrijwilligers een 
kleinigheidje. Wat denk je van de leuke voetbalclinics die er gegeven zijn de afgelopen 



seizoenen. Op vrijdag 14/6 aanvang 19.00 uur geven we weer zo’n voetbalclinic voor de jeugd.                                                
Het 4 : 4 herfsttoernooi met een geweldige opkomst. Je bent bij een club als Kerkwijk niet alleen 

hoofdtrainer maar gewoon een hoofdtrainer die zich voor de hele vereniging inzet. Tenminste 
dat is mijn kijk op het woordje clubliefde.

10. Hoe wil je dat de selectie jou zal herinneren?
Vraag dat maar aan de spelers en begeleiding. We leven in een democratisch land en mogen 

dus een eigen mening geven. (en zo hoort dat ook)
Ik weet van mezelf dat ik niet de makkelijkste bent en veel vraag en eist van mezelf, spelers en 
begeleiding. Ik heb jonge spelers de afgelopen twee seizoenen een prachtige kans gegeven 

om zich door te ontwikkelen. De meeste hebben deze kans met twee handen aangepakt. 
Misschien dat ze over 10 jaar nog aan mij terug denken. 

11. Wat heb jij het meest aan de vereniging Kerkwijk gewaardeerd en wat het minste?
Het meeste: Alle vrijwilligers die zich in welke hoedanigheid inzetten voor hun cluppie. Dat is 
toch fantastisch! Kijk om je heen als je op het sportcomplex loopt. Het ligt er prachtig bij. Wat 
denk je van het kantinepersoneel, leuke spontane meiden, niets is ze teveel en ze staan altijd 

voor een ieder klaar. Een goed bezet en meedenkend hoofdbestuur, een levende en bruisende 
activiteitencommissie. Kerkwijk heeft het gewoon!!! Wees allemaal gewoon TROTS op je cluppie!
Het minste: Niets. En weet je waarom, ik waardeer een ieder die zich op zijn of haar manier inzet 

voor de club.

Reservevraag:
Alles wat jij nog kwijt wil en niet past in de antwoorden op bovenstaande vragen.

V.V. Kerkwijk bedankt:
Voor de twee mooie (en soms kritische) voetbalseizoenen. (Soms eiste ik heel veel van de groep 

maar het heeft de groep duidelijkheid en veerkracht gegeven. 

Hoofdbestuur. 
Dank voor jullie fijne en oprechte samenwerking.                  

Alle leden van Kerkwijk, wees zuinig op deze voorzitter. Hij is voor mij een voorzitter die de club 
leidt met passie en met zijn hart. Ik heb er fijn mee samengewerkt. Johan Bedankt.

Activiteitencommissie.                                                                                                                                
     Groot complimenten qua organisatie van diverse evenementen. Menig club kan er jaloers op 

zijn wat jullie organiseren voor alle (jeugd) leden.

Alle A –selectiespelers bedankt voor jullie trainingsopkomst en inzet op de zaterdag deze twee 
seizoenen. Een geweldige trainingsopkomst. (zie lijst op de site) Blijf dat vasthouden, ook in het 
nieuwe seizoen. Ik weet dat ik een lastig ventje was omdat ik je belde of een app stuurde waar 

je was als je niet had afgemeld. 
Als hoofdtrainer ben ik trots op de spelersgroep en begeleiding van V.V. Kerkwijk.

B - selectiespelers bedankt voor jullie bijdrage deze twee seizoenen in zijn totaliteit!!!
Alle T.K leden van de A en B-selectie, Vrouwen 1  en alle jeugdteams  dank je wel voor jullie 



medewerking!!! 
Alle terreinonderhoud medewerkers!!! (prachtig trainingsveld/hoofdveld)                                   

Alle (hoofd)sponsoren, dank voor jullie (financiële) ondersteuning!!! 
Alle jeugdbestuursleden, ik heb van jullie altijd alle medewerking gehad!!!                                

Alle supporters voor jullie positieve opvang, ondersteuning en praatje na de wedstrijd!!!

Bert Visscher bedankt voor begeleiding bij het 2e elftal. Ook dit seizoen is er het maximale uit 
de groep gehaald. Je hebt een mooi eindresultaat afgeleverd.

Gerard van Goch bedankt voor het verzorgen van de keeperstrainingen en je medewerking 
de laatste periode bij het 2e elftal. Klasse!!! De keepers hebben met plezier getraind en er 
zeker veel van opgepikt. Gerard veel succes als trainer bij het 2e elftal het nieuwe seizoen.                                                                

Je bent bij Kerkwijk op zijn plaats.

Oprechte complimenten, ook voor Kobus de Weert en Dirk Bok als begeleiding.
Beiden zijn van groot belang geweest dit seizoen bij het 2e elftal.

Ook bij het 1e elftal zijn dit seizoen Marc de Bijl, Ad de Koning, Steven Ermstrang en Leen van 
Ooyen van grootte waarde geweest. 

Oprecht zeg ik: Marc, voor mij ben je Mister Kerkwijk! Voor velen ben je een voorbeeld!
Onvoorstelbaar welke werkzaamheden jij verricht voor jou cluppie. Hartelijk bedankt voor de 
samenwerking deze twee seizoenen. Ik heb fijn met je gewerkt. Je bent een kerel die van zijn 

hart geen moordkuil maakt. Daar hou ik van. 
 

Bart Oomen en Abe van Rijnsbergen, dank voor jullie positieve medewerking.
Ik begrijp goed dat het niet altijd uitkwam om spelers af te staan. (soms ruis op de lijn)

Maar in goede harmonie zijn we er telkens weer uitgekomen.
 

Robert van Luyn  wil ik persoonlijk bedanken voor de samenwerking dit seizoen.
Veel bewondering voor je inzet bij de junioren als trainer en je positieve medewerking bij JO23. 

Heel veel succes bij een nieuwe uitdaging als jeugdtrainer het nieuwe seizoen.
Last but not least: Gefeliciteerd met het Kampioenschap van JO17. Topprestatie. 

Addie van Gijn (vlaggen JO23), Hubert Mans (consul) Jiele Lobregt, Jan Wolfers, Jo de 
Graaf, Kees Westerlaken, Klaas Bieze dank voor jullie mede en prettige samenwerking.                           

Het gaat jullie goed. 

Allen.............??? wie ik ook vergeten ben!!! (mijn oprechte excuses)

Tot slot, geef de nieuwe hoofdtrainer en spelers die het nieuwe voetbalseizoen deel uit 
maken van de A – selectie het gevoel dat ze welkom zijn bij jou club V.V. Kerkwijk.Ik ben 

ervan overtuigd dat Kerkwijk 1 met deze kwaliteiten de aankomende jaren van zich laat horen!   
“Samen zijn jullie sterk”   

  
Ik wens een ieder een fijne zomervakantie toe!


