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Meer dan twee jaar geleden kwam de jubileumcommissie 
voor het eerst bij elkaar. Ruim op tijd zijn werd gestart met de 
voorbereiding van de festiviteiten voor het 75-jarig bestaan 
van onze mooie club. De ideeën vloeiden rijkelijk en de rollen 
werden al snel verdeeld. Wij besloten het jubileumblad voor 
onze rekening te nemen. Een jaar later dan oorspronkelijk de 
bedoeling was ligt het blad nu voor u. 

Het is een uitgave geworden waarin vooral veel leden aan het 
woord komen. Uit verschillende generaties een leuke kijk op de 
club en de elftallen. Ieder team, van de JO7 tot de recreanten, 
geven een inkijkje met een zelfgeschreven bijdrage. We gingen 
langs bij de vrijwilligers en naast de huidige voorzitter Johan 
Oomen blikken ook meerdere oud-voorzitters terug op hun 
periode als bestuurslid. 

Ad is namens ons in de historie van de club gedoken. Hij kon 
daarbij deels putten uit het blad dat voor het 40-jarige bestaan 
was gemaakt. Daarin komen veel mooie anekdotes van vroeger 
boven en is het handgeschreven oprichtingsdocument te zien. 
Ook kijken Marc de Bijl en Denny van Geffen terug op hun 
actieve jaren in het eerste van Kerkwijk. 

Onze huidige trainer van het eerste elftal Nabil Bouchlal werpt 
zijn blik op onze club. Hij vertelt onder meer over hoe de rand-
voorwaarden in Kerkwijk altijd goed op orde zijn en blikt voor-
uit met de hoop op en geloof in een ‘succesje’. Meerdere leden 
die een rol vervullen binnen onze club komen aan het woord. 
De activiteitencommissie blikt terug op de altijd enorm 
gezellige kantinefeesten. Johan Dingemans die al 17 jaar in 
de selectie speelt komt aan het woord en gaat nog voor wat 
extra jaren. Jorèl Helderman staat stil bij een decennium lang 
de stormvogel maken. Vanaf de andere kant van de bar 
schreven de bardames een stuk. John van de Werken schrijft 
over de selectie in de afgelopen jaar 30 jaar, zijn ervaringen 
als speler, lid technische commissie en trainer van het 2e elftal. 

Met dank aan al deze inzendingen is het een mooi, vol en rijk 
blad geworden. Wij hebben met veel plezier alle inzendingen 
al mogen lezen. Onze speciale dank gaat uit naar Jochem de 
Weert die de voorkant van het blad en de jubileumversie van 
het clublogo heeft ontworpen.  

Veel leesplezier,

Redactie jubileummagazine
Ad de Koning en Arjo Mans
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Afgelopen 1 juni 2020 bestond onze vereniging v.v. Kerkwijk 75 

jaar. Daar zijn we allemaal ongelofelijk trots op. Maar….Hoe an-

ders hadden wij ons het vieren van dit mooie vijfenzeventigjarig 

jubileum voorgesteld. Een spetterende feestweek, een officieel 

deel met de receptie, waarbij we al onze leden, leden van ver-

dienste, ereleden, dragers van de zilveren en de gouden speld 

van de KNVB, sponsoren en diverse collega verenigingen zouden 

uitnodigen en ontvangen. Onderlinge wedstrijden, diverse 

spellen voor de kleintjes en natuurlijk de feestavonden. 

Allemaal anders gelopen en wie had dit kunnen voorspellen. 

Het overkomt ons. Covid-19 greep zwaar in. We hebben diverse 

vergaderingen belegd met ons bestuur en de jubileumcommissie. 

We dachten op die momenten, dat het over enkele maanden 

alsnog gevierd zou kunnen worden. Uiteindelijk namen we de 

beslissing om de feestweek met één jaar uit te stellen en zelfs 

dat is onmogelijk gebleken.

Veel mensen zijn aan Corona overleden. Wij als vereniging 

hebben er alles gedaan om ons volledig aan de Corona regels 

te houden. Voetbal staat niet in verhouding met het leed wat 

Covid-19 heeft aangericht in veel families.  

Het jaar 2020 bracht ook op onze club -naast de Covid-19-, 

een aantal trieste persoonlijke berichten. Die wil ik zeker in 

deze uitgave benoemen. Op 2 februari 2020 overleed Toon 

Baron die éénenvijftig jaar lid was van onze vereniging. Op 12 

september 2020 overleed, lid van verdienste en drager van de 

Zilveren Speld van de KNVB, Adrie de Bijl en op 5 december 

2020 overleed, onze oud-voorzitter, lid van verdienste, erelid 

en drager van de Zilveren speld van de KNVB, Annie van Driel. 

Deze mensen wil ik namens alle leden van onze vereniging 

-in dit jubileumboek- nog een keer extra bedanken, voor hun 

-ieder op zijn manier- enorme bijdrage, inzet en betrokkenheid 

bij onze club, v.v. Kerkwijk.

Als voorzitter begin je deze bijdrage natuurlijk normaliter heel 

erg enthousiast, blij en vrolijk, maar het hierboven geschetste 

is nou eenmaal de harde realiteit die bij het leven hoort en die 

wil ik hier zeker uitvoerig benoemen en belichten. Niemand 

wil dit uiteraard meemaken. Maar wel moeten we onze ver-

antwoorde-

lijkheid te 

allen tijde 

nemen. Hier 

is toch weer 

gebleken dat 

dit allemaal 

geheel on-

verwachts 

kan gebeu-

ren, ook in een jubileumjaar.

We hebben gemeend als vereniging om het vijfenzeventigjarig 

jubileumboek, toch alsnog in juni 2021 te presenteren. Langer 

wachten kon en wilden we ook niet. Heel veel dank aan iedereen 

die zich hiervoor heeft ingezet.

Vijfenzeventig jaar betekent dus eigenlijk, dat nagenoeg direct 

na de oorlog v.v. Kerkwijk is opgericht. De drie dorpen, Delwijnen, 

Bruchem en Kerkwijk streken neer aan de Molenstraat in 

Kerkwijk. Zoals onze oud-voorzitter -Annie van Driel- tijdens 

het vijftigjarig jubileum al memoreerde; “het heeft mij altijd 

verbaasd dat in heel veel dorpen, zo direct na de oorlog, allerlei 

voetbalclubs zijn opgericht”. 

Even terugdenken aan die tijd en dan vergelijken met nu; een 

voetbalveld wat eigenlijk een weiland was voor de koeien, zware 

leren ballen met een veter, zelf je voetbalkleding maken van 

allerlei lakens en doeken, thuis verkleden, wassen met sloot-

water. Dat zou nu ondenkbaar zijn. In die tijd vond men dat heel 

normaal, je had namelijk niet anders.

Bij de fusie werd afgesproken dat 1 juni 1945 als oprichtings-

datum werd vastgelegd. De kantine in de beginjaren was een 

houten keet met een ruimte om je om te kleden en daarnaast 

nog een kleine ruimte, waar je drank en gevulde koeken kon 

bestellen. Soms hadden de muizen aan die koeken zitten 

knabbelen, maar niemand maalde daar om. Onze oud-voorzitter 

Berend Dingemans schreef daar een mooie column over, van 

hoe het er toen allemaal aan toeging.

Door de vijfenzeventig jaar heen, werd een mooi clubhuis ge-

Van de voorzitter
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bouwd, kleedkamers, nog een keer kleedkamers, verlichting, 

in 1973 twee velden opnieuw aangelegd en in 2014 een geheel 

nieuw compleet trainingsveld aan de overzijde van de Molen-

straat. De laatste jaren werden ook al die kleedkamers weer 

totaal gerenoveerd. 

Veel is door de jaren heen gebouwd en aangelegd met mede-

werking van onze vrijwilligers en dat gebeurt tot op de dag van 

vandaag nog steeds. Ik heb het al meer geschreven en gememo-

reerd; “de smeerolie van onze vereniging zijn alle vrijwilligers, die 

de afgelopen vijfenzeventig jaar de club hebben gemaakt tot wat 

het nu is”. Daar moeten we allemaal ontzettend trots op zijn.

Als vereniging hebben we ook dieptepunten gekend. Een 

sportief dieptepunt kom je meestal wel snel te boven. Maar 

op financieel gebied heeft onze vereniging wel enkele zware 

blessures meegemaakt. Om die te boven te komen is vaak een 

lange weg. Weliswaar is onze oude dame daar gelukkig steeds 

van genezen, maar vraag niet hoe. Er is meer gebeurd, maar ik 

herinner mij nog heel goed de situatie toen ik in 2011 samen met 

Louis Lamboo ben gevraagd, om het bestuur te komen verster-

ken. Wij hebben na enig overleg die vraag positief beantwoord. 

Wat wij toen aantroffen was een financieel dieptepunt. 

Vanaf dat moment zijn we gaan reorganiseren en hebben we 

de duimschroeven flink moeten aandraaien. Dat is geen leuke 

opdracht die je voorgeschoteld krijgt, maar het moet gebeuren. 

Het heeft veel energie gekost, maar als je nu ziet hoe we er 

weer voorstaan, dan weten we allemaal, waarvoor we het 

gedaan hebben. Weer een gezonde club in alle geledingen. 

Zo is er door de jaren heen -net als in een goed huwelijk-,

lief en leed gedeeld.

Neem nou even wat er de afgelopen tien jaar is geïnvesteerd. 

Om maar eens een aantal zaken te benoemen; alle kleedka-

mers gerenoveerd, de keuken en fustruimte uitgebouwd en 

gerenoveerd, algemeen onderhoud aan diverse installaties 

binnen het clubhuis, een compleet nieuw trainingsveld met alle 

voorzieningen en als laatste een geheel opnieuw geasfalteerde 

parkeerplaats voor scooters en fietsers en de toegangsweg 

naar de gebouwen.  Ook op het gebied van het voetbal hebben 

we veel meer betaalde trainers en ook is er ingezet op meer 

kwaliteit voor een trainer bij ons vlaggenschip. Waarom kan 

dat? Omdat we het financieel gelukkig weer goed op orde 

hebben. Dan zie je ook de sportieve prestaties stijgen en als 

gevolg daarvan ook de kantine-omzet. Dan moet ik daar nog 

wel even bij vermelden dat we in die periode nog driemaal een 

inbraak hebben gehad, waarbij voor een kapitaal aan machines 

is weggehaald. 

Meteen wil ik daaraan toevoegen dat ik ontzettend trots en 

dankbaar ben op al onze sponsoren zowel groot als klein. 

Mensen geweldig, want zonder jullie steun, hadden we het 

heel moeilijk gehad en mogelijk niet gered. We hebben als 

bestuur, samen met de sponsorcommissie, de laatste tien jaar 

ook veel sponsoren aan onze club weten te binden. Ik kan het 

niet genoeg herhalen; “zonder onze vrijwilligers en onze spon-

soren hadden we hier niet gestaan”. Natuurlijk is een degelijk 

financieel beleid van enorm groot belang, maar zonder de twee 

genoemde groepen gaan we het dan niet redden. Dus aan allen 

die hebben bijgedragen aan deze steun wil ik nogmaals mijn 

dank en waardering uitspreken. 

Samen hebben we deze mooie, fantastische en gezellige dorps-

club, vijfenzeventig jaar in de benen gehouden. Dat heeft ook 

te maken met een bepaalde (dorps)mentaliteit, saamhorigheid, 

zeker als het ertoe doet. Ook clubliefde speelt hierbij een 

belangrijke rol.

Als laatste wil ik toch nog weer eens benadrukken dat wij als 

v.v. Kerkwijk het voor een groot deel moeten hebben van die 

geweldige dorpsmentaliteit, gezelligheid als dorpsclub van drie 

dorpen waar op zaterdag heel veel pupillen, junioren, senioren, 

supporters en de kantinebezoekers samenkomen. Het afgelopen 

seizoen is erg duidelijk geworden hoe dat we dat met ons allen 

hebben gemist. Wat mij betreft komt het “oude normaal” weer 

snel terug, gaan we ook weer snel die bal laten rollen en dan op 

naar de tachtig jaar.

Johan Oomen, Voorzitter v. v. Kerkwijk
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Kerkwijk/Zaltbommel 

De jongens en meiden die anno nu bij de jubilerende voetbal-

vereniging Kerkwijk een balletje trappen hebben geen idee hoe 

het er in de beginjaren van de club aan toe ging. Een uitwedstrijd 

tegen Drongelen? Op de fiets er naartoe. Onder de warme douche 

na een thuiswedstrijd? Hier heb je een emmer water. Uit de sloot.

‘’Pupillen en junioren hadden we trouwens niet”, zegt de 81-jarige 

Berend Dingemans. In zijn appartement in Zaltbommel blikt hij 

terug op bijna 70 jaar lidmaatschap van VV Kerkwijk. Hij is erelid 

van de vereniging die dit jaar het 75-jarig bestaan viert. ‘’Ik was 

een jaar of 13 toen ik begon met voetballen en stond meteen

 in het tweede elftal.” Hoger dan dat tweede team zou hij het 

trouwens niet schoppen.

Achter de ligging van de velden van Kerkwijk gaat een trieste 

geschiedenis schuil, een zwart hoofdstuk in de familiehistorie 

van Dingemans en een van de donkerste momenten uit de 

Kerkwijkse oorlogsgeschiedenis. Aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog lag de Bommelerwaard, en dus ook Kerkwijk, in de 

frontlinie. Er werd over en weer veel met artillerie geschoten. 

‘’Bij de boerderij van mijn vader aan de Achterstraat stonden 

Duitse kanonnen. Daar schoten ze mee op Bokhoven en Engelen.”

‘’Op 5 januari 1945 werd de geschutsstelling aangevallen door 

jachtbommenwerpers van de RAF. Door de schokgolf van een 

van de bommen stortte het huis van de buren in elkaar. Om-

standers gingen meteen op zoek naar slachtoffers en probeer-

den met de hand het puin aan de kant te halen. Er was echter 

niemand bedolven. Wel vloog een schuurtje vlakbij in brand. 

En daar lagen de granaten voor de kanonnen opgeslagen. Toen 

de munitie in het schuurtje ontplofte, kwamen mijn vader, mijn 

opa, een oom van mijn vader, een knecht van 25 uit het dorp en 

twee evacués uit Ammerzoden om het leven. Ik was twee deuren 

verderop.”

‘’Het was een gemengd bedrijf met wat koeien en wat aardbeien 

en een fruitboomgaard. Met hulp van twee knechten heeft mijn 

moeder nog twee jaar geprobeerd om de boerderij draaiend te 

houden, maar dat lukte niet.”

De voetbalclub uit Delwijnen en de club in ruste in Bruchem 

die vanaf 1947 VV Kerkwijk vormden, konden gebruik maken van 

de grond van Dingemans, direct achter de boerderij. Wat nu het 

tweede veld is, was dus eigenlijk het eerste veld. ‘t Schuurke, 

waar nu de grasmaaier staat, was het clubhuis. ‘’Een grasmaaier 

hadden we in het begin niet. Het gras maaiden we met de zeis.”

Kerkwijk voetbalde in de beginjaren bij de afdeling Dordrecht. 

‘’Het was de enige afdeling in Nederland met een zomercompe-

titie. De velden in de regio Gorinchem waren door de kleigrond 

zo slecht dat het zinloos was om in de winter te spelen. 

Onze competitie duurde daarom van april tot oktober. Deze 

uitzondering had één bijzonder nadeel. Als je uit de afdeling 

promoveerde, moest je een jaar wachten voordat je team in 

een nieuwe competitie kon spelen.”

Maar daar had Dingemans niet mee te maken. ‘’Zoals ik zei be-

gon ik meteen in het tweede te spelen. Naarmate de vereniging 

groeide werd dat het derde, het vierde, het vijfde en het zesde.”

De jaren ‘50 en ‘60 stonden nog in het teken van de verzuiling, 

de bevolking was naar geloof of politieke overtuiging in groepen 

Hier heb je een emmer water uit de sloot
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verdeeld die nauwelijks met elkaar te maken wilden hebben. 

Zo was het ook in het voetbal. ‘’Verzuiling? Er was geen énkel 

contact met de clubs die op zondag speelden. We nodigden ze 

later wel uit voor de Penaltybokaal. We hoorde qua voetbal 

eigenlijk bij Brabant, maar daar hadden ze geen enkele interesse. 

Later wilde Dordt ons niet meer kwijt.”

De leden van de club komen van oudsher uit Kerkwijk, Delwijnen, 

Bruchem en Nederhemert. ‘’Als mensen verhuisden en het was 

nog enigszins mogelijk, dan bleven ze toch bij Kerkwijk spelen.” 

Een van de voordelen van lidmaatschap van de club was dat 

het de enige mogelijkheid was om in aanmerking te komen voor 

kaartjes voor interlands. ‘’Kerkwijk kreeg van de KNVB twee 

of vier kaarten. Die werden dan tijdens de ledenvergadering 

verloot. Dan reed Gerrit van Leeuwen ons met de bus naar 

Amsterdam, met twee man uit Brakel, twee uit Hurwenen, 

zo kwam de bus vol.”

Dingemans voetbalde tot zijn 42ste in de competitie en tot zijn 

52ste bij de recreanten. Ook was hij jarenlang scheidsrechter. 

‘’Op mijn 25ste heb ik de cursus gevolgd. Ik combineerde fluiten 

met spelen. Als mijn team genoeg spelers had, ging ik fluiten.” 

Ook als scheidsrechter kreeg hij te maken met beperkte 

faciliteiten. ‘’Zo floot ik een keer in Ottoland. Daar hadden ze 

geen aparte kleedkamer voor de scheids. Er hing een gordijntje 

in de kleedruimte van de spelers. Daarachter stond ik, maar 

dat wisten die jongens niet. Ik hoorde ze over mijn praten. ‘Ken 

jij die scheidsrechter? Komt ergens uit Brabant of zo. Doet het 

toch niet onaardig.”

Bij zijn eigen club kwam hij jong in het bestuur terecht. ‘’Het 

was 1957, ik was 19, toen ik secretaris werd. De eerste jaren was 

dat overigens vooral op papier. Ik moest in militaire dienst en 

ging studeren. De familie Van Driel runde toen zo’n beetje de 

hele club. Toen ik weer in Kerkwijk kwam wonen, in 1963, ben 

ik penningmeester geworden en in 1965 werd ik voorzitter. Dat 

bleef ik tot 1982.”

De club blonk uit door heel veel in eigen beheer te regelen. De 

ballenvangers werden gemaakt van hoge lantaarnpalen die bij 

Lou van Bruchem op de kop werden getikt. De afrastering langs 

de velden en de sloten werden ook door leden gemaakt. 

En het asfalt van de weg naar het clubhuis is te danken aan het 

gebruik maken van de contacten die de leden hadden. ‘’Er werk-

ten jongens in de wegenbouw die de restjes asfalt regelden die 

over waren van een klus. Toen er aardgas kwam, in het begin 

van de jaren ‘70, moest de club de kosten betalen vanaf de 

openbare weg tot aan de gasmeter. Dat zouden we nooit hebben 

kunnen betalen met het clubhuis op 200 meter van de weg. Dat 

zou duizenden guldens kosten. Dat werd creatief opgelost door 

het hokje met daarin de gasmeter vlakbij de weg aan te leggen. 

Op het moment dat waterleiding werd äangelegd, vroegen we 

of de sleuf open kon blijven liggen. Zo konden we ook goedkoop 

de gasleiding doortrekken.”   

In 1974 kwam Berend Dingemans in de politiek terecht. Hij werd lid 

van de gemeenteraad van Kerkwijk namens de VVD. ‘’Dan schreven 

ze in De Stormvogel dat ik de enige VVD’er op links was.”

Net voordat hij in de raad terecht kwam, kwam er vanuit de 

rijksoverheid extra geld naar de Bommelerwaard. ‘’Het gebied 

liep achter op het gebied van voorzieningen. Burgemeester 

Willem van Veeren belde me daarover. Ik zei: ‘je moet mij dat 

geld eens geven. Ik kan er meer mee bereiken dan de gemeente’. 

Hij stemde in. Ik heb toen Cor van Bruchem in Gameren gebeld 

en gezegd dat ik ook voor GVV’63 een extra veld had gevraagd. 

Toen heb ik een aannemer in Ammerzoden gevraagd met de 

vraag of er van dat geld twee velden konden worden aangelegd. 

Hij zei van wel. Daarna heb ik de directeur van de KNVB gebeld 

en gezegd: ik wil twee velden aanleggen, maar ik heb er geen 

verstand van. Kan de KNVB de directie over dat project voeren? 

Dat heeft de bond gedaan en zo kwam er elke week iemand 

uit Zeist om de aanleg te begeleiden. Het achterste veld, het 

oorspronkelijk enige veld, was overigens beter. Het lag dichter 

tegen de historische stroomrug aan.” 

Bij de club komt hij niet meer. Niet omdat hij niet meer kan, 

maar omdat hij er bijna niemand meer kent. ‘’Een enkeling nog 

maar. Lid ben ik nog steeds en ik hou via internet en de krant 

nog altijd bij wat het eerste heeft gedaan.” 

Door Bertjan Kers

Hier heb je een emmer water uit de sloot
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DE LEKKERSTE ZUIVEL 
VAN EIGEN BOERDERIJ 

Midden in de Bommelerwaard vind je ons familiebedrij f 
Den Eelder. We maken hier met de melk van onze eigen koeien de 
lekkerste zuivelproducten. Dat doen we steevast met de grootste 

zorg en een hele hoop liefde. Meer info op: deneelder.nl.

www.tatras.nl
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Weinigen die dat nog weten

Onlangs werd ik benaderd door jubileumcommissie om een 

stukje te schrijven als bijlage in ons jubileum boek van 75 jaar 

vv Kerkwijk, daar de commissie had vernomen dat ik een tijdje 

voorzitter ben geweest van onze mooie vereniging. Weinigen die 

dat nog weten. Graag wil ik aan hun verzoek voldoen met een 

korte terugblik en kijkend naar de toekomst zoals gevraagd.

Op de buitengewone ledenvergadering op 10 mei 1988 werd ik 

gekozen als voorzitter van VV Kerkwijk, ik had begin jaren 80 

al enige bestuurservaring opgedaan onder leiding van de toen-

malige voorzitter Berend Dingemans als bestuurslid om de 

zelfwerkzaamheid te regelen.

Als voorzitter, gesteund door je medebestuursleden ben je 

het gezicht van je vereniging naar KNVB, verenigingen, en 

gemeente maar ook naar je eigen leden. Je geeft leiding aan 

vergaderingen van je vereniging, maar je bent ook een doener.

Het was niet de makkelijkste tijd toen ik aantrad, maar samen 

hebben we gedaan wat we moesten doen en dat was bouwen 

om als vereniging steeds sterker te staan. Dan moet je soms 

moeilijke besluiten nemen en uitdragen. De mooie dingen zijn 

geboorten en huwelijken waarvoor je bent uit genodigd, maar 

ook in droevige tijden moet je er zijn. In oktober 1992 ben ik als 

voorzitter gestopt. Toen heb ik een jeugdtrainers cursus gedaan 

en diverse jeugdteams van onze vereniging mogen trainen. 

Daarna heb ik nog 2 jaar de jeugd van Zuilichem en 3 jaar de 

jeugd GVV’63 getraind, en bij laatstgenoemde club 3 jaar jeugd-

bestuurder geweest. Weer terug gekeerd bij vv Kerkwijk heb 

ik nog 6 jaar de toernooien mogen organiseren. Niet makkelijk 

maar wel dankbaar werk.

Tijden gaan voorbij en is het belangrijk om naar de toekomst te 

kijken. In oktober 2017 schreef ik in het clubblad De Stormvogel: 

Trots zijn op je vereniging.

Iedere keer als ik ons sportpark betreed dan denk ik wat ligt 

het er toch mooi bij, mooi dat er zoveel gedaan wordt om de 

velden zo goed mogelijk te beheren, dat onze kleedkamers 

er zo netjes uitzien, dat alles zo goed geregeld is. Dan ben ik 

trots op het bestuur en de vele vrijwilligers die zoveel tijd in 

onze club steken, trots op onze mensen die de kantine runnen, 

Trots dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Niet altijd 

trots op de gemeente Zaltbommel die je straft om subsidie 

te schrappen als je financieel de zaken op orde hebt, trots op 

jeugdteams en hun trainers en leiders, trots op mensen die de 

wedstrijd leiden, trots dat we als vereniging geen betalende 

spelers halen, we zelf onze jeugdspelers opleiden. Somber 

ben ik weleens dat er zo weinig gebouwd wordt in Bruchem, 

Kerkwijk en Delwijnen. Daardoor minder jeugd dus minder aan-

was bij al onze verenigingen. Fijn vind ik dat ik nog steeds naar 

de jeugd, dames en seniorenwedstrijden kan komen kijken. Fijn 

vind ik dat ik nu weer vrijwilligers werk mag doen, al staat het 

nu op een laagpitje door het corona virus wat heel de wereld 

in zijn greep houdt, vele mensen worden erg ziek of overlijden. 

Sociaal en economisch worden we hard geraakt, verenigingen 

en vele bedrijven liggen stil, daardoor hebbende zij ook geen 

of onvoldoende inkomsten. Voor iedereen beperkte contacten. 

Waarschijnlijk ook geen viering van het 75-jarig bestaan. Hoop 

en bid op een hernieuwde toekomst voor iedereen. Hoop dat er 

weer gevoetbald kan worden.  

Jenne Keijnemans, oud- voorzitter v.v. Kerkwijk
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Met recht mag Kerkwijk trots zijn op een eigen voetbalclub. De 

club brengt veel mensen samen en is wars van maatschappelijke 

rangen en standen. Dat is een belangrijk goed voor een dorp als 

Kerkwijk. En steeds actueler: de club is een lage drempel voor 

kinderen om aan sport te beginnen.

Zelf kwam ik ook in contact met VV-Kerkwijk vanwege onze 

toen 6-jarige zoon. Dat was in 1998. Die wilde, net als alle andere 

jongens in de klas, ‘op voetbal’. Dat leek me als jonge vader 

ideaal. Sport en spel is belangrijk voor kinderen en wat is dan 

makkelijker en vertrouwder dan een voetbalclub dichtbij huis. 

Zelf had ik een heel andere ervaring met sporten in mijn jeugd. 

Op de middelbare school bleek dat ik een meer dan gemiddelde 

atleet was. Een gymleraar nodigde me uit voor een atletiek-

training en al snel liep ik wedstrijden in Ermelo, Goes, Alkmaar, 

etc. Mijn moeder heeft aan iedereen die het wel of niet wilde 

horen uitgelegd hoeveel tijd het kost als ze zo nu en dan moest 

rijden voor die wedstrijden. En wat voor opoffering dat van haar 

vroeg. Ik dacht: dat gaan mijn kinderen niet horen. Aldus werd 

voetballen op 5 minuten van huis warm verwelkomd. En zoals 

veel ouders dat voor mij en nog veel ouders dat na mij hebben 

gedaan, wandelde ik achter onze oudste aan de club binnen.

Al snel bleek dat mijn moeder een heel andere kijk op dit soort 

zaken had dan ik. Het was leuk om de kinderen lekker bezig te 

zien en het was leuk om contact te leggen met mede-ouders. 

Rijden voor uitwedstrijden was voor mij een uitje. Je raakt aan 

de praat en al snel is duidelijk dat een club er niet vanzelf is en 

wordt al dan niet direct aangesproken met de vraag of je een 

bijdrage kunt leveren. 

Het eerste wat op mijn pad kwam, was de organisatie van de 

penaltybokaal. Die stond op het punt om niet door te gaan als 

er niet wat nieuwe lucht in geblazen werd. Dat leek me wel wat. 

Samen met clubcoryfeeën, waaronder de afgelopen jaar overleden 

Annie van Driel, werden er ideeën verzameld en de schouders 

eronder gezet. Naast het penaltyschieten kwam er een spring-

kussen, klimwand, schietvaardigheidsspelletjes, cadeautjes 

voor deelnemers, etc. waardoor het leuk was om te blijven voor 

deelnemers en familie. En mede door het prachtige weer werd 

het een succes wat daarna nog jaren leuk is gebleven. 

Ondertussen ging onze tweede ook voetballen en gaan gezin en 

club een beetje in elkaar overlopen. Logisch dat me gevraagd 

werd jeugdcoördinator te worden toen daar behoefte aan 

kwam. Een jaar later stopte Bram van Glabbeek als voorzitter 

en lag er de vraag wie dat nu weer moest gaan doen. Of ik dat 

niet wilde. Inmiddels was onze derde ook al gaan voetballen. 

Het was in zekere zin meer van hetzelfde dus waarom niet?

Met mij trad ook George de Graaf aan als penningmeester. Daar 

heb ik veel mee samen gewerkt. Het was een drukke tijd. Naast 

vader in een gezin met vier kinderen en een volle baan, vraagt 

het best wat aandacht. Een voetbalclub draait in het seizoen 

zes dagen in de week. Er speelt altijd wel iets waarover met 

elkaar gesproken moet worden, waar plannen voor gemaakt 

moeten worden en waar oplossingen voor gevonden moet 

worden. We hadden bij aantreden te maken met gebrekkige 

inkomsten, een grote instroom van jeugd, verbouwingen van het 

clubhuis en we schreven iedere maand de Stormvogel vol die 

toen nog huis aan huis werd verspreid en gezien de reacties ook 

goed werd gelezen. 

Ik heb veel geleerd van het voorzitterschap en ik heb de samen-

werking en contacten met de mensen die altijd klaarstaan voor 

de club erg gewaardeerd. Zonder zelf gevoetbald te hebben in 

mijn jeugd was ik een beetje Alice in Wonderland. Als niet-voet-

baller en als import, zeg maar buitenstaander, word je door de 

clubknoesten verleid om je extra te bewijzen. Het kwam zelfs 

zover dat ik zelf ging voetballen.

Er zijn veel mooie herinneringen. Om die op te halen ben ik 

door de vele foto’s in mijn archief gewandeld. Een willekeurige 

greep: jeugdkampen, zeskampen, toernooien, shirtsponsors, 

sinterklaasfeesten, pupil van de week, jubileum (50 jaar), 

vrijwilligersavonden, slaatjesacties en elftalfoto’s. In de kopij 

van de Stormvogel zijn uit die tijd ook vele verhalen op te halen. 

Wat dacht u van de geboorte van de van Zanten drieling of 

een steenuil in de kleedkamer? Teveel om alles in de juiste 

proporties te benoemen. 

Mijn allermooiste persoonlijke herinnering is de wedstrijd die 

we met het veteranenelftal speelden in de Franse Alpen. Die 

Van de Buitenstaander
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wedstrijd speelden we op een van de hoogst gelegen voetbal-

velden in Europa waarmee we met recht kunnen zeggen dat we 

op het allerhoogste niveau in Europa gevoetbald hebben. Het 

was een fantastisch weekend. We wonnen de wedstrijd met 2-1. 

Na afloop waren we unaniem. Dit was zo gezellig dat we het 

niet nog een keer moesten doen. Dat kon alleen maar tegenval-

len. Ik had geen spierpijn van het voetballen maar wel van het 

lachen. Uiteraard hebben we niet alleen gevoetbald. We hebben 

mogen genieten van de legendarische voetbalquizvragen van 

Henri de Jong en de eindeloze stroom van aan running gags van 

Simon van Steenis. We zijn met een gids op sneeuwschoenen 

de besneeuwde bergen in geweest.

We hebben de overwinning gevierd in de lokale kroeg. Dat was 

tegenover het adres waar we verbleven dus we konden zonder 

problemen op handen en voeten terug kruipen. Op mijn werk-

kamer hangt nog een vaantje van FCCS, de club waar we tegen 

speelden. Ik denk er ook met enige weemoed aan terug. 

Inmiddels zijn twee clublegendes die mee zijn geweest met 

deze reis, overleden. Dat zijn de al eerder genoemde Annie van 

Driel en ook Dick de Visser. 

Zolang het avontuur van voorzitter zijn parallel liep met het 

pad van mijn gezin, had ik ook geen moeite met de inzet die 

het vroeg. Daar ging het na vier jaar ook knellen. Mijn beslis-

sing om na 5 jaar weer te stoppen was lastig. Mijn kinderen 

stopten na enkele jaren één voor één met voetballen. De op 

afstand belangrijkste rol in mijn leven is het vaderschap. Ik 

wilde op de eerste plaats aandacht geven aan hun avonturen 

en ontwikkeling. Zo werd ik later hockeycoach, zeilinstructeur 

en wedstrijdleider en scheidsrechter voor atletiek. En net als 

bij VV Kerkwijk heb ik genoten van de reizen die ik heb gemaakt 

met de kinderen naar hockeywedstrijden, zangconcoursen en 

-uitvoeringen, skiwedstrijden, zeilwedstrijden, judowedstrijden, 

gymwedstrijden en atletiekwedstrijden. Dat vond voor een be-

langrijk deel plaats in een tijd voor google maps op je telefoon 

en voor navigatie in de auto. Ik weet nu overal de weg. 

Als ik nu na jaren weer eens kom kijken, valt me op dat ik veel 

mensen niet ken. De meesten kennen mij ook niet. In mijn tijd 

als voorzitter kende ik letterlijk iedereen. Enkele jaren later zie 

je naast de kern van clubiconen veel nieuwe gezichten. Andere 

kinderen, andere ouders. Het is mooi om te zien dat die er weer 

net zo enthousiast iets van maken. Oude verhalen zakken uit 

het collectief geheugen en nieuwe verhalen worden gemaakt. 

En zo hoort het ook. Mensen komen en gaan en de club blijft. 

Cees Bongenaar, oud voorzitter v.v. Kerkwijk 
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Als dit wordt gepubliceerd zijn we hopelijk weer gewoon aan 

het werk, verjaardagen van kinderen, oppassen op kleinkinderen 

volop terug in de alledaagse bezigheden. Op het moment van 

schrijven, begin 2020, zijn we nog volop in onzekerheid over 

de gevolgen van de corona crisis. Het zal ingrijpend zijn, v.v. 

Kerkwijk zal er misschien niet ongeschonden doorkomen, 

de club zal echter ook na 75 jaar zijn plaats in Kerkwijk blijven 

innemen zoals die sinds de oprichting kort na de tweede 

wereldoorlog niet meer weg te denken is. Voetballers, trainers 

en besturen komen en gaan. De club blijft bestaan. Omdat ik 

een tijdje met veel plezier voorzitter mocht zijn is mij gevraagd 

om een artikel voor deze jubileumeditie van het clubblad te 

schrijven. Dit is voor mij bijna net zo verrassend als het mij 

heeft verrast dat mij destijds werd gevraagd om mij kandidaat 

te stellen voor het bestuur. Omdat leden van het dagelijks 

bestuur in functie moeten worden gekozen werd mij gevraagd 

mij als voorzitter te kandideren. 

Omdat er destijds binnen het eigen actieve ledenbestand en 

ook onder ervaren oud-voetballers onvoldoende animo was 

werd de aandacht verlegd naar leden als ondergetekende, 

zonder voetbalervaring en met nauwelijks kennis van het reilen 

en zeilen van de club. Mijn ervaring bestond slechts uit een 

jaartje ondersteuning (10 jaar eerder) van Richard van Geffen 

die toen als jeugdtrainer te jong was om alleen met een team 

op pad te mogen maar die het eigenlijk prima alleen aan kon. 

Gezien mijn gebrek aan kennis en ervaring stemde ik met het 

verzoek in op voorwaarde dat ik zou kunnen werken met een 

voltallig negenkoppig bestuur. Omdat er nog maar net een vol-

tallig dagelijks bestuur bij elkaar was heeft de door de 

ledenvergadering op pad gestuurde selectiecommissie een 

huzarenstukje geleverd door aan mijn voorwaarde te voldoen. 

Al voor mijn start werd ik er door mijn voorganger op gewezen 

dat een deel van de bestuursleden vooral uitvoerders en in 

mindere mate bestuurders waren. 

Het tweede hot item bij de overdracht was een ernstige negatieve 

rapportage van de KNVB over de belabberde staat van de ac-

commodatie van de vereniging. Door deze start is de invulling 

van mijn periode als voorzitter in belangrijke mate bepaald: 

1. Als bestuurder vond ik dat ik me niet moest laten verleiden 

tot uitvoerende taken, daarvoor waren er binnen de club 

voldoende mensen met de juiste competenties. Door hen 

maximaal het vertrouwen te geven moest het lukken om iedere 

week alle teams te faciliteren. 

2. Omdat de actieve senioren leden binnen de club niet bereid 

bleken om de club te willen dragen dan was het belangrijk om 

de prioriteit binnen de club te verleggen naar het jeugdvoetbal. 

Niet met de gedachte dat de club de jeugd nodig had voor de 

toekomst, maar dat de club van belang is voor de toekomst van 

de jeugd. 

3. Om de accommodatie een belangrijke update te geven waren 

extra middelen nodig waarin de reguliere begroting niet voor-

zag. Het was dus van belang om die te vinden, te beginnen bij de 

gemeente, ten tweede in de vorm van extra sponsoring en niet 

in de laatste plaats door het mobiliseren van de juiste mensen 

voor een eigen inbreng in natura. 

In de drie bestuursperioden heb ik op alle drie punten zo nu en 

dan een veer moeten laten. Soms bleken mensen moeite te 

hebben met de verantwoordelijkheden die ze uit hoofde van het 

gegeven vertrouwen kregen. Het onbegrip van de leden voor 

mensen die zich lange tijd ingezet hadden voor de club een 

die daarbij een fout maakten en het scherpe oordeel dat men 

soms achter een drankje meende te moeten vellen zijn mindere 

herinneringen. Je zou willen dat iedereen pas na een eerlijke 

tweede kans wordt beoordeeld. Te meer omdat het oordeel 

van wordt geveld door de spreekwoordelijke beste stuurlui die 

nooit een fout zullen maken. Wat betreft het tweede punt heb 

ik ervaren dat een sterke focus op de jeugdigen prima is maar 

dat een succesvol seniorenbeleid daarmee niet conflicteert. In 

de succesvollere seizoenen van ons eerste elftal was de sfeer 

in de hele vereniging beter, en straalde dat succes ook af op de 

jeugdopleiding. Andersom blijkt helaas ook het geval. Het ac-

commodatiebeleid blijkt achteraf de rode draad in mijn negen 

jaar voorzitterschap, mijn voorganger reikte mij het probleem 

aan. Mijn opvolger kon als een van zijn eerste feestelijke taken 

het project afsluiten met de opening van een derde veld dat het 

mogelijk maakte dat de trainingen voortaan bijna altijd door 

Zonder voetbalervaring
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konden gaan. Tien jaar kostte het maar v.v. Kerkwijk bewees 

opnieuw dat het grote uitdagingen niet uit de weg hoeft te 

gaan. De vereniging is zo sterk als de leden samen willen, 

daarbij is een voorzitter slechts een passant die, 

na een aantal jaren als smeerolie de ver-

eniging draaiende te hebben gehou-

den, in de anonimiteit verdwijnt. 

V.V. Kerkwijk is naast voetbal-

vereniging veel meer, sinds 

het café van van Rijnsbergen 

tot het seizoenscafe van 

Truuske was de kantine de 

enige café achtige accom-

modatie in het dorp. Voor 

vele andere verenigingen is 

de accommodatie gastheer 

en of uitvalsbasis geweest voor 

velerlei activiteiten, denk aan 

puzzeltochten, sozentournooien, 

oranjefeesten, dartwedstrijden, dam-

wedstrijden, schoolactiviteiten en waar-

schijnlijk nog veel meer. Daarnaast werd en wordt 

de accommodatie ook gebruikt voor velerlei activiteiten die 

niets met voetbal te maken hebben en die voor iedereen open-

staan. In dit verband breng ik graag zeskampen, boomgaardloop 

en oudejaarsfeesten in herinnering. Kortom een breed scala 

van activiteiten waarmee de vereniging de belangrijke functie 

voor het dorp onderstreept en waaraan vrijwel iedereen in de 

binnendurpe wel op een of andere manier een goede herinne-

ring heeft. 

Natuurlijk hebben de niet-voetbalactiviteiten vaak als bij-

komend doel de kaspositie van de vereniging te versterken 

maar het moet gezegd zijn dat dit, naast het zo laag mogelijk 

houden van de contributies, ook weer wordt ingezet voor niet 

kostendekkende activiteiten zoals zwemdagen, jeugdkampen 

en Sinterklaasfeesten. Geen bestuur en geen penningmeester 

heeft dit ooit geblokkeerd. Dit geldt ook voor het vele jaren met 

nauwelijks sluitende begroting huis aan huis brengen van club-

blad de Stormvogel. Het buiten de zomervakantie maandelijks 

vullen, opmaken, drukken en bezorgen heeft de club vooral veel 

goodwill opgeleverd totdat een faillissement van de drukker 

en sponsor waar uiteindelijk toch niet alles mogelijk bleek in 

combinatie met de steeds verdere digitalisering 

van communicatie het einde van het blad 

inluidde. 

Tot zover mijn spontaan op-

borrelende terugblik op een 

overwegend fantastische 

tijd waarop ik met veel 

plezier terug kijk. Wat 

hebben we veel gelachen 

met elkaar. Ik heb in mijn 

tekst maar een naam ge-

noemd, die van de man die 

indirect verantwoordelijk is 

geweest voor mijn positieve 

keuze voor v.v. Kerkwijk. 

Daarna zijn er velen geweest en wat 

mij betreft is er niemand bij die 

ik in de toekomst zou willen mijden, wellicht 

weet de hoofdredacteur een manier om al deze giganten te 

eren, ik wil met niemand vergeten dus noem ik niemand. Ik ben 

dan ook niet gestopt omdat het niet meer leuk was maar omdat 

ik andere zaken die jarenlang wat op de achtergrond waren 

geraakt een hogere prioriteit wilde geven. Mijn familie, werk, 

huis en haard hebben me in deze niet teleurgesteld gesteld 

en het gevolg was dat van mijn goede voornemen om met een 

actieve rol blijvende betrokkenheid te tonen niet veel terecht is 

gekomen. 

Toen de zoektocht naar een bij het klimmen der jaren passende 

woning ons naar Vlijmen leidde heb ik dan ook besloten om het 

boek v.v. Kerkwijk te sluiten. Trots op het mogen schrijven van 

een hoofdstuk en in de overtuiging dat er nog mooier volgende 

delen geschreven zullen worden rest mij een mooie herinnering.

Fred Traxel, oud-voorzitter v.v. Kerkwijk 



18

Helaas is op 5 december 2020 is ons oud-voorzitter, erelid 

en drager van de Zilveren Speld van de KNVB  Annie van Driel 

overleden, de laatste keer dat ik hem zag was op de nieuw-

jaarsreceptie van v.v. Kerkwijk op 4 januari 2020, hij werd gehul-

digd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. Ik heb hem toen gesproken 

en gevraagd of we mochten langskomen om een interview te 

houden voor een mooi stukje in het jubileumblad.

Ik kan wel zeggen dat hij dit uiteraard goed vond echter door de 

coronamaatregelen die kort hierna van kracht werden was het 

haast onmogelijk geworden om hiervoor langs te gaan maar 

als redactie vonden we toch dat een hoofdstuk in een blad over 

het 75-jarig bestaan van v.v. Kerkwijk gewijd aan Annie niet kan 

ontbreken.

In 1949 werd Annie lid van v.v. Kerkwijk en in februari 1958 trad 

hij als secretaris toe tot het bestuur van v.v. Kerkwijk hij deed dit 

tot augustus 1977, verder was hij onze voorzitter van september 

1982 tot mei 1988 en hierna van september 1992 tot oktober 

1995, in het totaal heeft Annie dus meer dan 28 jaar in het be-

stuur van v.v. Kerkwijk gezeten.

Hij was een van de initiatiefnemers en motivators van de 

nieuwbouw van de accommodatie in de jaren 80 en ook stond 

hij aan de wieg van “De Stormvogel”, het clubblad wat meer dan 

40 jaar bestaan heeft kortom een echt clubicoon, je wist wat je 

aan hem had en was duidelijk en altijd recht door zee.

In het archief van de club heb ik een door Annie geschreven 

stukje gevonden ter ere van het 65-jarig jubileum welke ik 

letterlijk heb overgenomen:

Ouwe koeien uit de sloot halen
Dat was een beetje de opdracht die ik kreeg van de jubileumcom-

missie. Nee ouwe koeien hebben we bij mijn weten nooit opgevist. 

Wel hebben we een keer Adrie van Maren en Leendert Oomen 

tijdens een training uit de moddersloot opgevist. Ze waren als 

Zwarte Pieten toen uitermate geschikt, alleen was de stank niet 

te harden. We hebben ooit ook nog een Leem op moeten vissen. 

Deze kreeg in Schelluinen een bal op de voor een voetballer 

pijnlijkste plaats en rende gelijk naar de zijkant en sprong in de 

moddersloot. Toen hij er uitgevist was bekeek hij zijn trouwgereed-

schap eens goed en uitte de kreet “hij ziet helemaal zwart”. Ach-

teraf bleek dat na een grondige wasbeurt geweldig mee te vallen.

Ik herinner me dat in Woudrichem eens een tegenstander tegen 

onze rechtshalf zei: “Man je lijkt wel een stier zoals jij tekeer gaat” 

waarop onze speler ad rem antwoord: “Het is jammer dat jij geen 

koe bent anders had ik je al lang gedekt”. Bij Drongelse Boys 

(deze club is nu de D in GDC) was net als op de meeste plaatsen 

een houten keet als kleedkamer. In de rust was er een supporter 

met hoge nood die plaste tegen, of eigenlijk door een grote kier, 

precies in de zondagse schoenen van onze Dirk van Hemert. U 

zult begrijpen dat Dirk dit niet echt waardeerde. 

Zo genoeg vieze praatjes of eigenlijk toch nog niet. Voor de huidi-

ge begrippen onvoorstelbaar maar zo’n 50 jaar geleden werd ons 

voetbalveld begraasd door schapen en later door paarden. Onze 

toenmalige “kantinebeheerder” Aai van Driel wist wel raad met de 

onvermijdelijke paardenmoppen en mikte ze met zin blote han-

den in een emmer wantopgeruimd staat netjes. Dat hij even later 

even zo vrolijk met dezelfde handen zijn worsten en gevulde koe-

ken stond te verpatsen daar viel niemand over. De keuringsdienst 

van waren kwam toen nog niet controleren en er is naar mijn we-

ten ook noot iemand ziek van geworden.

In Well op den Bult was ook altijd wel iets aan de hand. Een keer 

moest de wedstrijd gestaakt worden. De twee ballen (meer dan 

2 waren de meeste clubs niet rijk) waren in de Maas terecht ge-

komen en door de straffe wind richting Hemert gedreven. Ook 

gebeurde het daar eens dat een van onze kleinere spelers zich in 

een van de kuilen op dit zanderige veld verstopte en bij een coun-

Annie van Driel
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ter plotseling opdook en scoorde. De scheidsrechter begreep er 

niets van en keurde dit buitenspel doelpunt toch maar goed.

O ja we gingen vroeger of op de fiets of met de bus naar uitwed-

strijden. In de Bommelerwaard en naar Hellouw, Herwijnen Wijk 

en Aalburg, Veen en Andel met de fiets. Verder weg met de boter-

bus van Joh. van Loon uit Wellseind. Met deze bus werden door de 

week arbeiders naar de margarine fabriek in Rotterdam gereden. 

Zaterdags reed voetballiefhebber van Loon voor een prikkie de 

Kerkwijkse en/of de Wellse voetballers naar voor die tijd verre 

oorden. Ik zie hem in Ameide nog staan op die gure zaterdag maar 

wel in het zonnetje uit de wind achter een raam. Het noodlot 

sloeg toe. De bal tegen de ruit. Een scherf In het voorhoofd en 

bloeden als een rund. Na afloop reed ons een Turkse immigrant 

met een tulband toch veilig naar huis. 

Ik zelf heb ook mindere herinneringen aan Ameide want daar liep 

ik mijn ernstigste blessure in mijn ruim 50 jarige “voetbalcarrière” 

op. Een gebroken been. Na enkele uren in het nabijgelegen café 

op het biljard te hebben doorgebracht werd ik naar een ziekenhuis 

vervoerd. Nu de huiskamer vraag: Naar welk ziekenhuis in welke 

plaats? 

Het meest bijzondere en eigenlijk ook wel teleurstellende in ons 

65 jarig bestaan is dat er slechts één keer In al die jaren door ons 

1e elftal een kampioenschap is behaald. Dit heuglijke feit deed 

zich voor in 1971 onder de leiding van trainer Paul Peynenburg uit 

Boxtel. In 2011 is dat dus 40 jaar geleden en daardoor misschien 

een extra motivatie voor trainer van Geffen en zijn manschappen. 

Trainer Peynenburg, voormalig sigarenmaker van beroep, en elke 

wedstrijd gehuld in een mist van sigarenrook. Behalve die ene 

keer toen een van onze minst scorende spelers het lukt om de 

grote Havanna van zijn lippen te schieten. 

Voor ik ga eindigen een citaat uit het boek “Kroniek van 40 jaar 

voetbal in de binnendorpen”. 

“In 1961 werd dan de eerste officiële trainer voor ”Kerkwijk” aan-

gesteld en wel de heer J.T. Blanken uit Zaltbommel. De omstan-

digheden waaronder hij zijn werk moest doen waren uitermate 

moeilijk, omdat er geen lichtinstallatie bestond er was überhaupt 

nog geen elektra of waterleiding op ons terrein. 

’s Winters werden er wat gymoefeningen gedaan in het café van 

van Rijnsbergen en bij heldere maneschijn rende de Kerkwijkse 

voetballers door de straten van Kerkwijk en omliggende gebieden. 

Ook weten wij ons te herinneren dat soms op het speelveld een 

6-tal stallantaarns werden geplaatst waartussen wat oefeningen 

werden gedaan. Ik realiseer me nu, dat Jan Blanken kattenogen 

moet hebben gehad. Een vooruitgang was al dat we later In het 

weiland gehuurd door Plet Kraay (ons huidige hoofdveld) met 

behulp van Anna en Plet en met de medewerking van de Oranje-

vereniging, die ons hun prikkabel leende, een soort feestverlich-

ting kregen. Door een lid dat een half uur eerder kwam, werd deze 

feestverlichting aangelegd en men kon elkaar toen zelfs al her-

kennen op de training. Jan Blanken hield het tot najaar 1963 vol bij 

ons. De belangstelling was toch tanende wat wel begrijpelijk Is bij 

de zojuist beschreven omstandigheden waarbij we nog niet eens 

gerept hebben over allerlei soorten poep die paarden, schapen en 

koeien op de grasmat deponeerden”.

Gelukkig zijn de hedendaagse omstandigheden niet meer te ver-

gelijken met het toenmalige en dat wordt een leder gegund maar 

mag soms wel eens wat meer gewaardeerd worden. Ik wil deze 

ouwe koeien besluiten met een geweldig compliment aan de 

mensen van het onderhoud want ondanks dat ik: “De Driemorgen” 

niet al te vaak meer bezoek valt het me steeds op dat alles er 

keurig netjes bij ligt.

Een fantastisch 65 jarig bestaan wens ik iedereen toe 

Annie van Driel

Voorgaand stukje geeft nogmaals aan hoezeer Annie eigenlijk 

verbonden was met de club. Samen met Berend Dingemans zijn 

het weliswaar niet de grondleggers van de club maar wel dege-

nen die v.v. Kerkwijk jarenlang bestuurd hebben en hierdoor ge-

zorgd hebben dat v.v. Kerkwijk de mooie club geworden is die het 

nu is en hoewel dit stukje dus al meer dan 10 jaar geleden door 

Annie is geschreven zijn een aantal zaken die hij  hierin aangeeft 

nog niet veranderd, onze accommodatie ligt er nog steeds keurig 

netjes bij en het 1e elftal is nog steeds maar 1 keer kampioen 

geworden, laten we het eerste proberen nog lang vol te houden 

en proberen het tweede zo spoedig mogelijk te veranderen.

Door Ad de Koning
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De Oprichting
Als oprichtingsdatum van voetbalvereniging Kerkwijk is altijd 

1 juni 1945 aangehouden, maar dit verdient wel wat meer uitleg. 

Wat er precies op voetbalgebied afgespeeld heeft rond 1945 is 

niet meer helemaal te achterhalen.

Het is echter zeker dat er voor 1940 in Kerkwijk ook al een voet-

balclubje heeft bestaan, deze club ging door het leven onder 

de naam D.V.O.  Deze drie letters zijn de afkorting van, “Door 

Vrienden Opgericht”. Wat we uit de overlevering hebben kunnen 

achterhalen is dat de oprichtingsdatum van dit vriendenclubje 

12 juni 1933 moet zijn geweest.

Naar onze inlichtingen was de toenmalige fietsenmaker 

M. van Geffen voorzitter van D.V.O., terwijl de latere voorzitter 

van v.v. Kerkwijk Arie van Driel als penningmeester fungeerde.

In deze tijd werd er onder andere gevoetbald op het Paradijs ter 

hoogte van de woning aan de Kerwijksekade 3. 

Ook is bekend dat in het weiland van Aai Traxel aan de Molen-

straat al voetbaltoernooien georganiseerd werden. 

Dit weiland ligt ongeveer 200 meter van het huidige voetbalveld 

richting Bruchem aan de andere kant van de Molenstraat. 

Ook wordt er nog gesproken van een club in Delwijnen. 

Dit jongensclubje heette “Onder de Wilgen”, omdat men 

speelde op een lapje weiland omzoomd door knotwilgen. 

Dit veldje zou aan de Delwijnsekade op de hoek met de 

Kapelstraat in Delwijnen gelegen hebben.

In de oorlogsjaren 1940-1945 stond het voetbalgebeuren in de 

“binnendorpen” op een heel laag pitje, maar enkele dagen na de 

bevrijding op 5 mei 1945 werden er in Delwijnen de hoofden van 

vele voetballiefhebbers bij elkaar gestoken. 

Vooral op initiatief van de in de tweede wereldoorlog naar zijn 

geboortedorp teruggekomen Hagenaar Huibert Vos en door 

toedoen van de naar Delwijnen geëvacueerde Ammerzodense 

familie Goedhart werd op 1 juni 1945 in Delwijnen een voetbal-

clubje opgericht. 

De aangehouden oprichtingsdatum van het huidige v.v. Kerkwijk 

is dus afgeleid van de oprichtingsdatum van dit voetbalclubje 

en als naam voor deze vereniging werd gekozen W.I.K., wat de 

afkorting was van “Willen Is Kunnen”.

In en direct na de tweede wereldoorlog waren ook in Bruchem 

wat traplustige jongelui verenigd in een soort van voetbalclubje. 

Niet dat het er hier erg serieus aan toeging, maar men speelde 

toch wel wat wedstrijdjes tegen andere clubjes.

Ook toen had men niet altijd voldoende spelers, dus het gebeur-

de nog weleens dat onderweg een speler van het land of onder 

de koe vandaan gehaald moest worden.

Mede om deze reden zag men al snel in dat een voetbalclub in 

Delwijnen en één in Bruchem niet haalbaar was. 

De dorpen waren gewoon te klein voor 2 bloeiende voetbal-

clubs. Zo werd er na veel gedachtenwisselingen en vooral op 

aandringen en met steun van de toenmalige burgemeester 

Roseboom besloten om te fuseren. 

Één voetbalclub in de gemeente Kerkwijk was voldoende. 

Wellicht voor de duidelijkheid, de gemeente Kerkwijk bestond 

toen enkel uit de dorpen Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen. 

De fusievergadering voor het oprichten van v.v. Kerkwijk werd 

gehouden in de zaal van de Kerkwijkse “Dorpsherberg” van ei-

genaar Klaas van Rijnsbergen. 

De datum van deze fusievergadering was 8 oktober 1946.

Er waren tien punten door de besturen voorgedragen die door 

de leden werden aanvaard. Op de volgende pagina is een kopie 

van dit belangrijk document uit onze Kerkwijkse voetbalge-

schiedenis te zien.

De fusie was een feit, Kerkwijk had een voetbalclub. 

De naam zou op de vergadering van 1 november 1946 worden 

gekozen. De naam die gekozen werd was “De Stormvogels”,

maar omdat er meerdere voetbalverenigingen in Nederland al 

speelden onder deze naam is die nooit erkend door de KNVB. 

Bij de KNVB hebben we hierom altijd gevoetbald onder de 

naam v.v. Kerkwijk.

De Velden
Zoals hiervoor al geschreven werd er voor 1940 in onze “bin-

nendorpen” ook al gevoetbald dit gebeurde dus voornamelijk 

aan de noordzijde van de Kerkwijksekade op “het Paradijs” 

een schitterende naam voor een sportcomplex. Ook werden er 

soms voetbaltoernooien georganiseerd op een terrein ter hoog-

te van Molenstraat 42 dit huis werd toen bewoond door Thijs en 

Dit de Weert. 
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Op dat terrein schijnen de zaken die in de geplaatste consumptie-

tent gebeurde meer indruk gemaakt te hebben dan het voet-

balspel.

Er is een verhaal dat er mensen met verbazing zagen dat een 

zekere “den Breeje uit Bommel” zijn dorst leste door steeds 

gelijker tijd uit twee flesjes bier te drinken wat dat betreft is 

erin al de jaren niet veel veranderd.

In de tweede wereldoorlog werd er nauwelijks gevoetbald echter 

direct na de oorlogsjaren werden in Delwijnen de hoofden van 

de vele voetballiefhebbers bij elkaar gestoken om in plaats van 

alleen ‘s avonds tegen een balletje aan te trappen, te komen tot 

een georganiseerde voetbalvereniging die aangesloten zou zijn 

bij de Nederlandse Voetbalbond (toen nog zonder Koninklijke). 

De aansluiting bij de Nederlandse Voetbalbond werd zoals

 eerder geschreven gerealiseerd op 1 juni 1945.  Deze club W.I.K. 

geheten, kreeg een weiland in gebruik van Jan Vos. Het weiland 

werd enigszins gelijk gemaakt en van doelstaken voorzien. 

Dit veld lag aan de Delwijnsestraat ongeveer op de plek waar 

men als je vanuit Kerkwijk komt de bebouwde kom van Delwijnen 

in rijdt aan de rechterkant van de Delwijnsestraat.

Het voetbalclubje in Bruchem maakte gebruik van een 

weiland dat gelegen was aan de Krangstraat tussen de 

Weitjesweg en waar nu het kinderdagverblijf ’t Schansje is, dit 

tot voetbalveld omgevormde weiland was toen eigendom van 

Dhr. Looyen. 

Bij de plannen tot samenvoeging van de Bruchemse en 

Delwijnse voetbalclubs tot v.v. Kerkwijk was het verkrijgen

 van een voetbalveld in het dorp Kerkwijk een eerste vereiste.

Dit lukte boven verwachting vrij snel.

Uit de notulen van de ledenvergadering van 1 november 1946:

“Door het bestuur werd gevraagd, of het veld die ze kon huren 

liggend in de kom Kerkwijk van de weduwe Dingemans een 

geschikte ligging heeft tot een voetbalterrein. De leden vonden 

de ligging best geschikt maar vroegen zich af of het terrein 

gelijk te maken zou zijn. Om dit te onderzoeken werd een com-

missie ingesteld. Hiervoor gaven zich op den Heeren v. Suidam, 

G. Haasakker, en S. Oomen.”

Deze commissie werkte zeer snel want uit de notulen van de 

ledenvergadering van 29 november 1946:

“De voorzitter maakte bekend dat het terrein van de Weduwe 
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Dingemans gehuurd is, voor zes jaren en daarna verlengd kan wor-

den met wederzijds goedvinden voor de huur van f 200,- per jaar.”

Hiermee kon begonnen worden met de werkzaamheden om 

het terrein om te vormen van weiland naar voetbalveld. 

Besloten werd de werkzaamheden door 6 leden te laten 

verrichten. Daar de kosten nogal hoog geraamd werden was 

hiervoor geldelijke steun gevraagd aan de Burgemeester 

Roseboom die geld beschikbaar stelde en tevens ook zijn borg-

stelling gaf voor de huur van het terrein. Hierbij is het vermel-

den waard dat v.v. Kerkwijk dus al 75 jaar op dezelfde locatie en 

onder dezelfde naam voetbalt hiermee zijn we de enige club in 

de Bommelerwaard die sinds oprichting nooit veranderd is van 

naam en locatie op zichzelf al een bijzonder feit en zeker een 

reden om ervoor te zorgen dat dit nog lang zo blijft.

Na dit lezen we over de aanleg van een voetbalveld niets meer 

terug in de weinig bewaard gebleven papieren tot de leden-

vergadering van 3 april 1947, hier lezen we o.a.: 

“Dan komt de opening van het veld ter sprake. De bedoeling 

is voor de opening onze schuld bij den Burgemeester Roosen-

boom af te doen en hem dan meteen te vragen het veld te 

openen. Ook zal de muziekvereniging gevraagd worden, de 

opening van het veld op te luisteren met wat muziek. 

Tevens zullen we trachten twee goede voetbalclubs te laten 

komen, voor het uitnodigen van deze clubs zullen we de bemid-

deling van de heer v. Harten uit Wijk vragen.”

Uit de notulen van 22 april 1947:

“Daarna werd besloten om het 

terrein te verhuren door het wei-

den met schapen, met die voor-

waarde het gras kort te houden 

en het overtollige gras van het veld te verwijderen. En tevens 

zorg te dragen dat de vereniging geen klachten krijgt dat de 

schapen op andermans land komen. Dit zou door inschrijving 

worden verhuurd. Hiervoor werd door twee leden ingeschreven, 

namelijk door Rens van Veen en M. de Waal. De hoogste in-

schrijver was de heer M. de Waal die voor de prijs van f 41, -. Die 

hiermede de pachter werd.”

“De voorzitter bracht naar voren dat door het bestuur besloten 

was, om het veld op 26 april 1947 officieel te openen. Hiervoor 

werd aan verschillende verenigingen medewerking gevraagd 

om enige wedstrijden te spelen. Voor deze opening werd door 

de v.v. Nederhemert, v.v. Aalst, en v.v. Aalburg haar medewerking 

toegezegd. Het terrein zou door de leden in orde en speelklaar 

gemaakt worden. Den timmerman J. van de Meer zou de doel-

palen maken en tevens de netten erachter bevestigen.”

Het veld was geopend en het voetballen in onze drie “binnen-

dorpen” kon gaan beginnen. 

Dat viel nog niet mee, het was een moeilijk bestaan op allerlei 

fronten, hieronder volgen nog een aantal bijzonderheden uit de 

notulen uit de jaren ‘50 en ‘60.

Letterlijk uit de notulen van de speciale ledenvergadering van 

15 november 1951: 

“De voorzitter zet het doel van deze vergadering uiteen nl. dat 

het Bestuur onzer vereniging een bespreking gehad heeft met 

de veeteeltcommissie. De veeteeltcommissie wil nl. het hele 

terrein gelijkmaken en draineren en wil dan eenmaal per jaar in 

september het veld gebruiken voor de fokveedag.

Maar wij beuren er geen huur meer voor, want die willen zij 

gebruiken voor afschrijving van de kosten die de veeteelt-

commissie eraan heeft. Wij moeten het veld dan huren van de 

veeteeltcommissie. Maar zij kunnen de Stormvogels er nooit 

afzetten, wel de eigenares van het terrein als het contract 

verlopen is en niet verlengd wordt. Nadat er wat heen en weer 

gepraat is werd met algemene stemmen het plan goedge-

keurd.”

Uit de notulen van 9 februari 1961: 

“Hierna komt aan de orde onder welke voorwaarde evt. het 

terrein aan “w.s.v. Well” zou worden verhuurd. “

Well” voetbalde tot dan op “den Bult”, de plaats waar tegen-

woordig na de zandafgraving ook vele Kerkwijkers gaan zonne-

baden. “Well” moest daar weg maar hun huidige complex “den 

Hoef” was nog niet speelklaar. Na felle discussie worden de 

volgende voorwaarden aan “w.s.v. Well” gesteld. Terreinhuur 

f 100, - terwijl gedurende het seizoen 1961 alle leden van Well 

en Kerkwijk vrije toegang tot het veld zullen hebben.”
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De notulen van 5 januari 1966: 

“Daar het terrein klaarmaken het afgelopen seizoen zeer 

onbevredigend is verlopen zal men het voortaan zo doen dat 

men via een briefkaartje een oproep krijgt het terrein klaar te 

maken met daarop de tijd hoe laat men aanwezig moet zijn.”

Al met al geeft bovenstaande een aardig inkijkje in de proble-

men die v.v. Kerkwijk in de begin jaren heeft gehad met het 

onderhouden van het voetbalterrein en ook hierna blijft het 

tobben met het voetbalterrein want in 1968 vertelt voorzitter 

Berend Dingemans tijdens de jaarvergadering dat er geen grote 

terreinverbetering mogelijk is. Wel zou men het geheel weer 

een beetje in redelijke staat zien te brengen.  Een ontlasting 

voor het veld is ook dat er in 1968 voor de 17de en laatste keer 

de jaarlijkse fokvee dag op het voetbalterrein gehouden zal 

worden. De jaarlijkse fokvee dag zou verhuizen naar de over-

kant van de straat op een terrein waarvan nu een gedeelte 

wordt gebruikt als trainingsveld. 

Omdat er steeds meer auto’s op de voetbalzaterdagen langs 

de Molenstraat geparkeerd worden realiseert de gemeente 

Kerkwijk zich eind jaren zestig ook dat v.v. Kerkwijk een par-

keerplaats nodig heeft bij de vereniging en zodoende komt 

er langs de Molenstraat een parkeerplaats waar ongeveer 

50 auto’s kunnen staan. 

Op 10 januari 1969 heeft voorzitter Dingemans plotseling een 

optimistisch geluid, tijdens een ledensamenkomst zegt hij dat 

er nu gewerkt kan gaan worden aan rigoureuze terreinverbete-

ringen. Het zal financieel nog wel hoofdbrekens kosten maar 

Dingemans spreekt toch de hoop uit dat op 1 juni 1970, wanneer 

de vereniging 25 jaar bestaat, de plannen verwezenlijkt zijn 

toch lezen we in 1970 in een krantenartikel 

Toch komt er wel degelijk meer schot in de zaak want we lezen 

in de notulen van 22 januari 1971, als punt 10 van de agenda een 

zeer belangrijk punt namelijk:

Komt er een nieuw voetbalterrein?

Voorzitter Dingemans houdt eerst een inleiding waarin hij ver-

teld dat er al enkele jaren besprekingen en onderhandelingen 

aan de gang zijn maar dat nu onder enig voorbehoud vaststaat 

dat er maximaal f 45.000,- subsidie beschikbaar gesteld wordt 

door het toenmalige ministerie van C.R.M. als er f 60.000,- of 

meer aan het verbeteren van ons veld of velden zal worden 

besteed.

Naar aanleiding van deze toezegging heeft het bestuur een 

plan laten uitwerken door de Heidemij dat werd goedgekeurd 

door KNVB en N.S.F. Hierbij wordt uitgegaan van een hoofdveld 

op het voorterrein, hetgeen nog gehuurd wordt door Dhr. P. 

Kraay die overigens het bestuur de toezegging heeft gegeven 

zijn huurrecht te willen opgeven om de voetbalclub de moge-

lijkheid te bieden hun plannen te verwezenlijken. Verder een 

oefenterrein op het huidige veld waarbij nieuwe drainage moet 

worden gemaakt en alles omgewerkt met zand e.d., terwijl ook 

een verharde weg naar de kleedlokalen wordt aangebracht. 

Tot nu toe moest men ongeveer 100 meter door een weiland, 

nu ons hoofdveld, bezaaid met koeienvlaaien en paardenmop-

pen lopen. Het totaal begrote bedrag voor alleen de velden is f 

59.920,20 inclusief B.T.W.

Met deze begroting zou het inhouden dat v.v. Kerkwijk recht zou 

hebben op het maximale subsidiebedrag van f 45.000,- maar 

het houdt ook in dat er nog wel f 15.000,- zelf moest worden 

gefinancierd om de begroting van de nieuwe speelvelden rond 

te krijgen, met veel acties en zuinig beleid van het bestuur en 

de leden is dit uiteindelijk gelukt.                                

Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdveld en trainingsveld 

was er het geluk dat v.v. Kerkwijk gebruik kon maken van een 

noodveld op het Kerkwijkse evenemententerrein dit terrein is 

nu nog steeds in gebruik als derde en tevens trainingsveld.

Ook mochten we gedurende het aanleggen van de nieuwe 

velden in de periode najaar 1972 tot 1974 gratis 

gebruik maken van het weiland van G. P. van 

Rijnsbergen als trainingsveld. 

Hieruit blijkt weer dat vele inwoners uit 

Kerkwijk onze voetbalclub een warm hart 

toedroegen.

Uit het jaarverslag van 1973 volgen hieronder 

nog enkele datums van de voor onze voetbal-

club belangrijke periode.

•  10 okt. 1972: Subsidietoekenning Ministerie van C.R.M. van f 

45.000 -.

• 7 dec. 1972: Start werkzaamheden door Fa. Gebr. Verbouw uit   

   Ammerzoden.

• 18 mei 1973: Nieuwe velden worden ingezaaid.
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• 31 juli 1973: Gras van nieuwe speelvelden voor eerste keer 

   gemaaid. Zo simpel als het hier in het kort staat opgeschre-   

   ven was het natuurlijk niet. 

Al het werk, het geld en de hele organisatie voor het toenmalige 

bestuur was het een geweldige klus en het zou nooit gelukt zijn 

zonder de hulp van al de geweldige leden die van hun cluppie 

hielden.

Inmiddels zijn we aangekomen bij 7 juni 1974. Een van de glo-

rieuze dagen van de voetbalvereniging Kerkwijk! De opening 

van het nieuwe sportcomplex. Nu beschikten wij over 2 goede 

speelvelden en een trainingsveld met redelijke verlichting.

Vele verenigingen uit de buurt keken wel wat jaloers en dan 

vooral naar het trainingsveld.

Zo een mooi complex moest eigenlijk ook een naam hebben en 

via het vanaf 1 jan. 1976 verschijnende clubblad “de stormvogel” 

werd een oproep geplaatst voor een naam welke tijdens de 

jaarvergadering van augustus 1978 zou worden gekozen.

De keuze kon gemaakt worden uit 10 ingediende voorstellen.

De meeste stemmen kreeg de suggestie Sportpark “De Drie 

Morgen”, voor “Elzenhof” en een goede derde werd de naam 

“Kerkwijks Pretpark”. De suggestie om het sportpark “Dirk de 

Graafschap” te noemen ging niet door. Dirk van de Graaf, een 

groot aantal mensen zullen hem nog kennen, was een bijzon-

der figuur binnen onze vereniging jarenlang zorgde Dirk voor de 

kalklijnen op het terrein, terwijl hij ook voor andere bezigheden 

honderden uren op ons complex heeft doorgebracht. 

Voor degenen die het niet weten de naamgeving “De Drie Morgen” 

is ontleend aan de vroegere benaming van het weiland waar nu 

de velden zijn en “een morgen” is een oude oppervlaktemaat 

die per streek verschilde van grootte. Waarschijnlijk zal het op-

pervlak van ons complex dus ongeveer drie Bommelerwaardse 

morgens groot zijn. 

De nieuwe velden waren er maar de wensen van het bestuur 

hielden hier niet op want een wedstrijdverlichting op ons 

hoofdveld ontbrak nog. Kosten voor een veldverlichting werden 

begroot op f 35.000,-. In die jaren had de overheid allerlei geld-

potjes en dus had ook de gemeente Kerkwijk een bedrag van 

f 70.000,- voor bijzondere activiteiten. Omdat de gemeente op 

dat moment hiervoor geen bestemming had reageerde voorzit-

ter Dingemans hier alert op en kaartte veldverlichting voor ons 

en G.V.V.’63 aan.  Zo kregen beide clubs een bijdrage van 

f 18.000,- voor het aanleggen van de veldverlichting en later 

werd er ook nog een bedrag van f 2.000,- ontvangen van de toen 

goed bij kas zijnde sporttoto.

Bij ingebruikneming van de veldverlichting in 1974 had v.v. Kerkwijk 

dus een complex die aan alle wensen van de tijd voldeed.

Zoals altijd bleef er nadien nog veel te wensen over de velden 

over, het hoofdveld moest beter waterdoorlatend gemaakt 

worden zodat er gedurende natte periodes ook op gespeeld 

kon worden. Dit was natuurlijk ook van toepassing voor het 

trainingsveld waar zeker bij nat weer de waterplassen op stonden. 

Eind jaren negentig werd het hoofdveld volledig opnieuw 

aangelegd waarna de waterdoorlatend veel verbeterde.

Na een tijdje kwam er vanuit de vereniging de steeds sterkere 

roep voor het uitbreiden van de velden dit werd veroorzaakt 

door het feit dat v.v. Kerkwijk steeds meer leden kreeg die 

allemaal door de week wilden trainen en op zaterdag moesten 

voetballen.

In de loop van de jaren kwamen er vele plannen op tafel, er 

werd gedacht aan het aanleggen van een 3de veld naast het 

huidige 2de veld ook werd er later diverse malen gesproken 

over het aanleggen van een kunstgrasveld.

Uiteindelijk werd er onder meer om budgetere redenen besloten 

om van het trainingsveld een zogenaamd WETRA-veld te ma-

ken. Wat zou moeten gaan inhouden dat dit veld zwaarder be-

last mocht worden voor de trainingen en dat indien nodig ook 

gebruik kon worden als een volwaardig wedstrijdveld, ook werd 

er in dit veld gelijk een beregeninginstallatie gelegd wat tijdens 

de drogere maanden veel werk zou gaan schelen.

Op 9 september 2014 was het zover en opende de toen nog 

interim-voorzitter Johan Oomen samen met de burgemeester 

van Zaltbommel Albert van den Bosch en wethouder Han Looij-

en ons derde veld en de geheel in eigen beheer aangelegde 

parkeerplaats.

Met het aanleggen van een vaste beregeningsinstallatie in het 

tweede en hoofdveld een drietal jaar geleden was de voor dit 

moment laatste verbetering van onze velden een feit.  

De Gebouwen
Bij veel, vooral Brabantse, voetbalclubs was het de normaalste 

zaak dat bij het voetbalveld een café stond of eigenlijk anders-

om. Het voetbalveld werd aangelegd nabij een plaatselijk café 

wat dan automatisch gebruikt werd als clubgebouw en als 

ruimte om zich te verkleden.

In de afdeling waar v.v. Kerkwijk voetbalde werd alleen ‘s zater-

dags gevoetbald en was dat minder gebruikelijk er waren wel 

verenigingen die dit hadden maar het was niet de gewoonte.

Ook in Kerkwijk was 75 jaar terug wel een café, wellicht bij 

enkele nog wel bekend namelijk de “Dorpsherberg” van Klaas 

van Rijnsbergen. De “Dorpsherberg” was de enige publieke 
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ruimte in Kerkwijk en dus het enige algemeen toegankelijk club-

huis voor de bestaande verenigingen in Kerkwijk totdat in 1966 

ook deze gelegenheid wordt opgeheven. Dit café lag echter te 

ver van onze velden om dienst te doen als kleedruimte en bij de 

opening van het Kerkwijkse voetbalveld in 1947 was er dus geen 

kleedruimte. De overtollige kleding werd op hoopjes gelegd 

langs de lijn. De wens voor het hebben van een kleedruimte 

was er natuurlijk wel en vrij spoedig na de opening van het 

voetbalveld kwam deze er dan ook.

In een beknopt jaarverslag over het voetbaljaar 1947 lezen wij: 

“Meerdere malen werd door de leden de wens te kennen 

gegeven tot aanschaffing van een kleedkamer. Daar de geiten-

fokvereniging te Kerkwijk tot afschaffing van een harer bokke-

hokken overging kwamen wij in de gelegenheid een geschikte 

kleedkamer aan te kopen en werd dit in Juli bij inschrijving voor 

de prijs van f 155, - aangekocht.”

De kleedkamer bestond uit niet meer dan rietmatten met een 

dak erop zonder water en elektriciteit deze zou er niet gaan ko-

men tot 1966. Maar water was eigenlijk wel nodig en op 24 febr. 

1949 komt voor het eerst in de oude geschriften “de pomp” ter 

sprake. Het onderwerp “de pomp” zal hierna 18 jaar lang op elke 

ledenvergadering ter sprake blijven komen. Kilometers puls 

is er geslagen, een vermogen moet er in de grond zitten maar 

water heeft “de pomp” echter zelden gegeven. Meestal moest 

men afpoedelen in de sloot. 

Vaak ook ging men met modder-knieën naar moeder of vrouw. 

Meestal moeder, want in die eerste jaren van ons bestaan gold 

meestal, wil je trouwen dan moet je stoppen met voetballen. 

Het “bokkehok” heeft een paar jaar dienstgedaan.

In de oude geschriften wordt in 1951 weer gesproken over een 

plan om te komen tot betere kleedkamers. Die kwamen er ook 

alhoewel men zich daar niet te veel van moet voorstellen. Het 

was een eenvoudig houten gebouwtje met wat zinken golf-

platen als dak en twee tussenschotten waardoor men twee 

kleedkamers en een scheidsrechters ruimte had. In 1954 werd 

dit gebouwtje zwaar beschadigd door een storm maar kon toch 

weer worden opgeknapt. 

Door de regelmatige oplapbeurten en goed onderhoud ging het 

houten gebouwtje best nog lang mee.

We moeten wachten tot de ledenvergadering van 18 augustus 

1960, dan komt Theo van Driel met het plan naar voren om nieuwe 

stenen kleedkamers te bouwen. 

De toenmalige drie Bruchemse aannemers, Arie Verkuil, Jan 

Jonkers en Ruth Becude hadden al toegezegd elk 1 dag een 

metselaar gratis beschikbaar te stellen. 

Dit plan zou gerealiseerd worden en wij beschikten toen, naar 

voor die tijd geldende maatstaven, over een redelijke accommo-

datie bestaande uit twee kleedkamers en een scheidsrechters 

hokje. Echter nog steeds zonder elektra en met een bijna altijd 

kapotte pomp.

Voor alle duidelijkheid de plaats van de toenmalige accommo-

datie was op dezelfde plek waar nu het werk hok genaamd “het 

Schuurke” staat en van deze accommodatie is dus niets meer 

over. O ja, zenuwachtig mocht men toen ook niet zijn voor de 

wedstrijd want als je naar de wc wilde moest men wel steeds 

richting de voormalige appelboomgaard van onze toenmalige 

buurman Wout den Treffer om daar je behoefte te doen.

Zo verstrijken de jaren en belanden we in 1966.

Voor de accommodatie een van de betere jaren. 

We lezen in het jaarverslag dat toen elk jaar door de toenmalige 

secretaris Annie v. Driel werd opgemaakt.

 

“Wat wij echter dit jaar gezamenlijk hebben bereikt geeft ons 

als Bestuur en hopelijk U allen grote voldoening. Want het is 

toch prettig om hier te kunnen vergaderen in onze eigen 

gebouwde kantine te kunnen zien bij onze eigenhandig 

aangelegde lichtinstallatie en straks eventueel onze door 

onze “eigen haard” wat klam geworden handen te wassen 

onder door onze leden zelfaangelegde waterkranen.”

Een hele verbetering dus we hadden weliswaar geen douches 

maar wel wasbakken met stromend water en zelfs een wc. 

Na deze verbetering van de accommodatie belandden we in de 

periode dat er plannen gemaakt gaan worden voor de bouw van 

een geheel nieuw sportcomplex inclusief velden.

In het hoofdstuk “de Velden” hiervoor staat wat uitgebreider be-

schreven hoe een en ander wat betreft het financieren van het 

geheel is gegaan. Nadat dus de financiën voldoende op orde en 

alle vergunningen in huis waren ging op 16 december 1972 de 

eerste spade de grond in. 

Na noeste arbeid kon reeds op 1 juni 1973 het dak van het ge-

bouw dicht gemaakt worden en vervolgens werd op 23 juni 1973 

“de laatste steen” gelegd door A. van Driel Sr. En A. van Driel Jr.  

en kon worden verder gegaan met de afwerking. 

De afwerking vlotte prima en zo kon bij het begin van het seizoen 

1973-1974 bij de toentertijd traditionele puzzelrit gebruik ge
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maakt worden van de nieuwe accommodatie terwijl diezelfde 

avond een “half af” bal werd gehouden. Het geheel kon dus in 

het najaar van 1973 alvast in gebruik worden genomen maar de 

officiële opening zou pas plaatsvinden tegelijk met die van het 

gehele complex op 7 juni 1974. Zoals vaak was het gebouw 

amper klaar of had men al ruimtegebrek. De bestuurskamer 

was te klein en zou ook nog gebruikt moeten worden voor 

opslag “Bouwpastoor” Theo van Driel ging weer aan het te-

kenen en rekenen en in 1976 volgde de bouw van een nieuwe 

bestuurskamer. 

Daarna werd het bouwtechnisch gezien een poosje rustig.

Wel werd er later besloten om de bar te vernieuwen om 

zodoende de kantine te verfraaien. De tijd staat echter niet stil 

en door allerlei omstandigheden zoals intensief gebruik, en-

kele inwendige constructiefouten en ouderdom van het oude 

gebouw moesten er toch weer een intensieve opknapbeurten 

plaatsvinden.

Die opknapbeurten wat vooral voor kleedkamer 3 en 4 zouden 

gaan gelden en die nog in het oude gebouwtje zaten zou een 

dermate grote kostenpost worden dat onder lei-

ding van de voorzitter Annie van Driel wordt be-

sloten om geheel nieuwe kleedkamers vast aan 

het bestaande clubgebouw te gaan bouwen. 

De plannen worden voortvarend ter hand ge-

nomen en zo kon in oktober 1984 de fundering 

worden gelegd voor een prachtige nieuwe kleed-

kamers.

Nadat deze grote verbouwing was afgerond kon 

v.v. Kerkwijk er weer een tijdje tegenaan.

We beschikte over voldoende kleedkamers en 

de oude kleedkamers waren niet meer benodigd 

en deze konden worden gebruikt als opslag voor 

spullen voor het onderhoud van de velden. Zoals 

ook al gezegd in de het stuk over de velden de 

club bleef groeien en na een tijdje voldeden de 

bestaande toiletten en de keuken van de kan-

tine niet meer door ouderdom en andere eisen 

van de tijd was het nodig om deze te verbou-

wen.

Er werd een plan opgepakt om aan de voorkant 

van het clubgebouw een stuk aan te bouwen 

waarin de nieuwe toiletten en ook een nieuwe 

bestuurskamer zouden komen. Hierdoor kon 

de keuken van de kantine worden verbouwd zodat alles weer 

aan de eisen van de tijd voldeed, ook dit alles werd grotendeels 

gerealiseerd door de vrijwilligers van de club.

De laatste grote toevoeging aan het sportcomplex van v.v. 

Kerkwijk was het aanbouwen van 4 kleedkamers. Doordat we 

dit deden kon de indeling van het complex worden veranderd 

zodat we het ballenhok en de voorraadruimte van de kantine 

konden vergroten, de ruwbouw van deze kleedmakers werd 

uitbesteed maar de afwerking van de kleedkamers werd weer 

in eigen beheer door mensen van de club gedaan die zoals vaak 

ook bij de voorgaande verbouwingen veel van hun vrije dagen 

besteden aan het verbeteren van het clubgebouw.

Als laatste waren ook de bestaande kleedkamers en hal aan 

een opknapbeurt toe en dit is de afgelopen tijd stukje bij beetje 

gerealiseerd zodat het nu weer een mooi uitziend geheel ge-

worden is.

Net als met een eigen huis is ook een clubgebouw nooit af en 

zijn er altijd nog zaken die gedaan moeten worden. Momenteel 

is het dak van het clubgebouw niet al te best meer en ook de 

kantine kan eigenlijk wel een opknapbeurt gebruiken. Op het 
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moment van schrijven weet ik dat er hier al plannen voor 

gemaakt zijn echter wanneer dit alles kan worden aangepakt 

is nog niet bekend. Wel ben ik ervan overtuigd dat het bestuur 

hier te zijner tijd een weloverwogen besluit over zal nemen, 

we zullen zien wat de toekomst brengen gaat.

Tot die tijd hebben we momenteel een uitstekend uitgeruste 

accommodatie waar veel verenigingen jaloers op zijn.
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“Hoe je het ook wendt of keert: een hoofdtrainer 
is altijd een passant. Ik vind het daarom ook bij-
zonder om iets te schrijven in het jubileumboek 
van deze schitterende dorpsclub. Een 75-jarig 
bestaan is immers niet zomaar iets.

Ik zal het maar gelijk bekennen: tot voor kort kende ik Kerkwijk 

helemaal niet. Daar kwam verandering in toen ik trainer van 

Zuilichem werd. De eerste keer dat ik als trainer van Zuilichem 

Kerkwijk tegenkwam, zag ik een jonge spelersgroep. We wonnen 

met grote cijfers, maar ik zag wel direct een bepaalde potentie 

in Kerkwijk. Op het moment dat bekend werd dat ik op zoek was 

naar een andere club, klopte Kerkwijk-voorzitter Johan Oomen 

bij me aan. En na één gesprek was ik ervan overtuigd: dit is de 

club waar ik als hoofdtrainer aan de slag wil. Ik hou van de 

manier waarop men denkt in Kerkwijk. De club komt van ver, 

maar toch zijn ze hier niet bij de pakken neer gaan zitten. 

Ze hebben bij Kerkwijk een heel duidelijk idee wat ze willen: 

omhoog met het eerste elftal. Die ambitie sprak me heel erg 

aan. 

Als je als club ambities hebt, dan moet je daar als vereniging 

mee aan de slag. Nou ja, niks moet, maar het helpt wel. Ik weet 

dat je bij een club als Kerkwijk als trainer niet moet aankomen 

met termen zoals ‘het eerste elftal is het enige dat telt, de 

rest niet’. Dat doe ik ook niet, maar het eerste elftal is wel het 

vlaggenschip van een vereniging. De randvoorwaarden zijn bij 

Kerkwijk prima op orde en de jeugdspelers moeten het aller-

liefste dat eerste elftal willen halen. En ja, er zal best weleens 

worden gedacht: ‘komt hij weer aan’. Ik ben niet iemand die 

tekeer gaat als een olifant in een porseleinkast, maar ik heb 

wel een duidelijke mening. En die steek ik niet onder stoelen 

of banken. Ik snap dat dat iets is waaraan mensen moeten 

wennen. Als het bijvoorbeeld gaat over het onnodig bespelen 

van het hoofdveld voordat het ‘eerste’ moet spelen. Of wanneer 

kleedkamer 1 bezet wordt door een jeugdteam. Die kleine dingen 

helpen mee in het realiseren van ambities die je met elkaar 

hebt voor het eerste elftal.

En juist die ambities trokken me in de zomer 

van 2019 naar Kerkwijk toe. Ik ben blij om te 

merken dat die ambitie ook nog altijd onver-

anderd binnen de club aanwezig is. Ik merk 

nu dat er een soort honger aanwezig is. De 

honger naar een succesje. Die proef je niet 

zomaar altijd bij elke club, maar die is hier 

écht aanwezig. Het behalen van de nacom-

petitie zou bijvoorbeeld zo’n mooi succes zijn. 

Een kroon op waar men mee is begonnen op 

het moment dat het bestuur mij binnenhaalde. 

Dat zou de hele club een gigantische boost 

geven. En dat is iets wat ik uit ervaring weet: 

dat lukt geen enkel ander elftal, behalve het 

eerste elftal. Het behalen van succes met een 

eerste elftal heeft altijd zijn weerslag op de 

hele vereniging. 

Dat is tegelijk ook één van de weinige zaken 

waaraan Kerkwijk nog kan werken, want in 

de gehele breedte is dit een prachtige, dyna- 

mische club. En nu het 75-jarig jubileum 

wordt gevierd, mag iedereen die Kerkwijk een 

warm hart toedraagt, trots zijn op zijn of haar 

mooie vereniging. Je ziet tegenwoordig dat het 

steeds lastiger wordt voor dit soort dorpsclubs 

om niet te hoeven fuseren, maar ik geloof niet 

dat Kerkwijk bij de clubs hoort die moeten 

samengaan. Deze club krijgt het voor elkaar 

om de komende jaren op eigen benen te blijven 

staan. Of dat er nóg 75 worden, dat weet ik 

natuurlijk niet, maar ik hoop wel dat de leven-

digheid van deze club tot in lengte van dagen 

door kan blijven duren. Als alle mensen die 

zich nu voor deze club inzetten, dat ook in de 

toekomst blijven doen, dan ben ik er heilig van 

overtuigd dat deze club nog vele mooie jaren 

tegemoet gaat. Kortom; deze club leeft!”

Hoofdtrainer Nabil BouchlalHoofdtrainer Nabil Bouchlal

‘   Ik ben er heilig van overtuigd dat deze club ‘   Ik ben er heilig van overtuigd dat deze club 
nog vele mooie jaren  tegemoet gaat’nog vele mooie jaren  tegemoet gaat’

Hoofdtrainer Nabil Bouchlal

   ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat deze club 
nog vele mooie jaren  tegemoet gaat’
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Als recreanten team zijn wij ongeveer 40 jaar onderdeel van de 

mooie 75-jarige geel-blauwe club.

In de jaren tachtig is een groep leden gestart met een recreanten 

team. Deze leden wilde graag een potje voetballen maar door 

werk, jeugdleider en nog vele andere redenen was op zaterdag 

voetballen geen optie.

Op de donderdag avond is er toen gestart met onderlinge 

partijtjes wat doorgroeide naar wedstrijden tegen andere 

verenigingen die een recreanten team hadden. Met regelmaat 

werden er wedstrijden gespeeld tegen Zuilichem, ASH en 

Be-Ready. En wanneer er geen wedstrijd was werd er onderling 

een potje gespeeld.

In de winterperiode was het te koud voor deze heren en werd 

er in de sporthal van het Cambium in de zaal gevoetbald, met 

aansluitend genieten van een hapje en een drankje.

In deze ca. 40 jaar recreanten voetbal is dit team 1 keer over de 

grens gaan voetballen. Onze toenmalige voorzitter en teamge-

noot Cees Bongenaar had connecties in Frankrijk waardoor wij 

als team in Frankrijk zijn gaan voetballen. Naast gevoetbald te 

hebben tegen de plaatselijk voetbalvereniging (zie foto) hebben 

we daar als team ontzettend veel plezier gehad en kunnen ge-

nieten van de prachtige natuur o.a. sneeuw wandelen op meer 

dan 2000 meter hoogte en werden we door een plaatselijk gids 

rondgeleid, genietend van de mooie omgeving en vergezichten.

Genieten van een potje voetbal doen we nog steeds op donder-

dagavond. Wij zijn een groep mannen die tussen de 25 en 70 jaar 

zijn en die vooral lol hebben om een balletje te trappen onge-

acht welk niveau de speler heeft. Samen met spelers van het 

3de en 4de elftal maken we dan onderling partijtjes. 

Nieuwe leden voor ons recreanten team zijn van harte welkom. 

Welk niveau je speelt is niet belangrijk. Met elkaar plezier 

hebben om een balletje te trappen is het belangrijkste. 

Naast het voetballen hoort het sociale er zeker bij, lekker na 

kletsen onder het genot van…….. 

Voor recreanten leden is er binnen vv Kerkwijk een speciaal 

low budget lidmaatschap tarief, dus daar hoef je het niet 

voor te laten. Heb je interesse neem contact op via 

wedstrijdscetaris@vvkerkwijk.nl of kom op donderdagavond 

even kijken.

40 Jaar een recreanten team
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Het eerste elftal van onze club heeft de afgelopen vijftien jaar 
wisselend gepresteerd. Na de jaren waarin we vaak boven 
in de vierde klasse speelde en regelmatig de nacompetitie 
haalden volgden een paar magere seizoenen. De afgelopen 
jaren zijn verschillende talentvolle voetballers vanuit de jeugd 
doorgestroomd. Het team bestaat nu uit een mooie mix van 
jonge talentvolle en ervaren oudere spelers die zowel op als 
naast het veld goed met elkaar overweg kunnen. Met de komst 
van de hoofdtrainer Nabil Bouchlal twee jaar geleden is er 
nieuw elan ontstaan. Dit seizoen stonden wij 3e na 4 wedstrijden 
toen de competitie werd stilgelegd. Wij hopen daar komend 
seizoen gevolg aan te geven. Verderop in dit blad heeft John 
van de Werken mooie woorden over voor de samenhang bin-
nen de selectie en schrijft Nabil over de hoop op een succesje. 

Traditiegetrouw begint de voorbereiding op de wedstijden op 
donderdagavond. Op de training wordt voorzichtig duidelijk 
welke spelers op zaterdag gaan spelen en welke accenten in 
de tactiek worden aangebracht. Na de training wordt aan de 
bar druk gespeculeerd over de basiself en wachten we de 
opstelling af. Op zaterdag verzamelen de spelers zich op het 
terras voor de kantine. Iedereen gekleed in de blauwe polo. 

De club heeft voor alle spelers in de selectie een outfit be-
schikbaar gesteld om op wedstrijddagen netjes voor de dag te 
komen en samenhang uit te stralen. We kijken gezamenlijk nog 
een gedeelte van de wedstrijd van de dames of J019 terwijl we 
de laatste spelers de pad op zien komen. Johan van der Linden 
als laatste, die zijn reis vanuit Utrecht weer tot op de minuut 
heeft getimed. 

Kerkwijk 1



35

Als we na 
de bespreking 
omgekleed ons hoofd-
veld betreden is alles piekfijn 
geregeld. Marc begeleidt de warming-up, zorgt dat 
alles is uitgezet en geeft nog enkele spelers wat tips 
mee. De wisselspelers spelen een balletje rond met 
de pupil van de week en zorgen dat onze keeper Bas 
is ingeschoten. 

Tijdens de wedstrijden proberen we de kwaliteiten 
binnen ons team optimaal te benutten. De linksbuiten 
krijgt opdracht om ruimte te maken voor de opsto-
mende Corné. De andere verdedigers bewaken de 

balans en bouwen vaak met zijn drieën op.
 Ze worden daarin bijgestaan door onze 

vlagger Ad. Via Aart op het middelveld 
verdelen we het spel en vaak is het Jort 

of Tim die voor de nodige dynamiek 
naast hem zorgt. Bart vormt vaak een 
belangrijk aanspeelpunt hoger op 
het veld. Jur en Nick zorgen met hun 
snelheid voor gevaar vanaf de flan-
ken en Michel is onze afmaker. 
Terug in de kleedkamer wordt on-
der het genot van een biertje uitge-
breid teruggeblikt op de wedstrijd. 
Aan het serieus terugblikken komt 
vaak een eind als Floris ongevraagd 
start met een zelfevaluatie waarbij 
het oordeel steevast uitkomt op een 
7 of hoger. Daarna gaat het over in 

een echte derde helft en lachen we 
nog lang om elkaars blunders.
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Al vele jaren speel ik in het 2e elftal van VV Kerkwijk waarbij 

verschillende trainers zijn gekomen en gegaan, maar de 

begeleiding met onze leider en grensrechter is tot afgelopen 

jaar altijd hetzelfde gebleven. Van woordenwisselingen en on-

enigheden met scheidsrechters en trainers van tegenstanders 

tot rondvliegende vlaggen van de grensrechter hebben ze al-

tijd achter het team gestaan. Hierbij wil ik dan ook nogmaals 

namens het 2e onze leider Kobus de Weert en grensrechter 

Dirk Bok bedanken voor de afgelopen jaren dat ze bij dit elftal 

betrokken zijn geweest. We hebben als elftal verschillende 

hoogte- en dieptepunten meegemaakt, van strijden tegen de-

gradatie tot vechten voor promotie. Ondanks alles voetballen 

we nog steeds in de 3e klasse waar we, als je het mij vraagt, ook 

nog steeds in thuis horen.

Afgelopen jaren hebben we verschillende keren voor de uitdaging 

gestaan om met een complete selectie op zaterdag op pad te 

gaan. Door de bereidheid van de lagere elftallen en de jeugd-

elftallen hebben we altijd een fatsoenlijk elftal neer kunnen 

zetten. De toestroom vanuit de jeugd en de uitbreiding van 

de selectie heeft ervoor gezorgd dat we deze problemen het 

afgelopen jaar gelukkig niet meer mee hebben gemaakt.

Zoals we allemaal weten zijn de afgelopen 2 (halve) seizoenen 

niet makkelijk geweest. Het is voor de club een zoektocht 

geweest om een goede trainer voor het 2e te vinden, maar door 

alle inspanningen vanuit de club is deze zoektocht ook met 

succes afgerond, waardoor we ook voor volgend seizoen weer 

helemaal klaar staan om te mogen beginnen met een nieuw 

seizoen.

Vanuit het 2e wil ik dan ook zeggen dat we hopen dat we snel 

weer wedstrijden mogen voetballen en dat we ook de trouwe 

toeschouwers op zaterdagmiddag op sportpark “de Drie Morgen” 

mogen zien verschijnen. 

Jordy Bok

Kerkwijk 2
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Kelderklasse voetbal, een term die nog niet bestond toen de 

wat oudere spelers van het huidige derde elftal van VV Kerkwijk 

hun debuut maakten. Inmiddels een gangbare term in het heden-

daagse amateurvoetbal en in alle facetten doet Kerkwijk 3 

denken aan de laagste regionen van het Nederlandse voetbal. 

Tijdens het seizoen wordt week in week uit, vol goede moed de 

wei ingegaan, met de gedachten bij de midweekse Champions 

League wedstrijd op tv nog vers in het geheugen, om een kleine 

2 uur later weer de kleedkamer op te zoeken en gedesillusioneerd 

uit te hijgen. Het lijkt op tv altijd zo makkelijk, maar de tegen-

stander had een goede dag, de bal was zacht, het gras te lang 

en de scheids, die scheids….

Het grote voordeel aan deze vorm van ontspanning is echter 

dat je nooit bang hoeft te zijn voor een tirade van de coach, 

straftrainingen en ellelange analyses, daar zijn ze bij andere 

elftallen veel beter in. Bij Kerkwijk 3 is het na het laatste fluitje 

van de scheidsrechter, bij winst of verlies, vooral de vraag of er 

al bier gehaald is en of er satésaus bij de hapjes zit. Want een 

schaal hapjes (of twee) na de wedstrijd, beter bekend als ‘de 

bruine fruitschaal’ is een traditie die heilig is. Een traditie die 

ook niet onderbelicht mag blijven staat bekend als ‘de Maarten 

Verduin Trofee’, de prijs voor de speler die de meeste eigen 

doelpunten heeft gemaakt in een seizoen. Dit naar aanleiding 

van het seizoen 2007/2008, toen Maarten het eigen net maar 

liefst 7 keer wist te vinden.

Behalve bovenstaande hoogtepunten kenmerkt een seizoen bij 

Kerkwijk 3 zich meestal door winnen van de nummer 1 of 2 en 

verliezen van de nummer laatst. Dit resulteert vaak in een plek 

bovenin de middenmoot, in de meest recente seizoenen vallen 

de eindklasseringen echter wat lager uit. Het derde kent een 

lange historie van legendarische spelers. In het uiterste geval 

door de kenners vergeleken met Andrés Iniesta, maar meestal 

met Marco Materazzi of John van Beukering. Elke seizoenstart 

is de doelstelling om kampioen te worden, al weten we vaak na 

een wedstrijd of 5 wel weer waar we staan en wordt het hoog 

tijd de doelstelling bij te stellen. Uiteindelijk, zo is de overtuiging, 

draait het bij het derde gelukkig om het plezier in voetbal en de 

derde helft. Lang leve de Kelderklasse!

Kerkwijk 3
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Kerkwijk 4

Een blik terug, maar vooral vooruit
Inmiddels is het helaas alweer een tijdje geleden dat Kerkwijk 

4 de velden van sportpark de Drie Morgen onveilig hebben 

gemaakt. Was het niet via de flanken of door het centrum op 

het achterste veld, dan zeker wel via de schuifdeur vanuit het 

terras zo de kantine in. Waar het op het veld niet altijd lukte om 

ons gezamenlijke doel te bereiken (meer scoren dan de tegen-

stander, en nog belangrijker, 90 minuten lang een elftal op de 

been te zien houden), lukte dit op de barkrukken wel altijd. Hier 

lag en ligt ons sterkste punt, de wedstrijd nabespreken onder 

het genot van biertje of twee. Even vingers wijzen wie de fout 

inging, waarom de intikkertjes het weiland invlogen, en hoe het 

kwam dat we deze keer weer zes tegendoelpunten moesten 

incasseren.

Om toch even terug te blikken, heb ik er wat statistieken bij 

gepakt. Vol trots kunnen we zeggen dat we in seizoen 2020/2021 

het minste aantal verliespunten hebben geleden sinds jaren, 

een neerwaartse trend die zich inmiddels al 3 seizoenen voort-

zet. Hiernaast hebben we dit seizoen ook nog nooit zo weinig 

ballen uit ons net hoeven te rapen en hebben we zowaar alle 

thuiswedstrijden in onze competitie gewonnen.  Hoe we dit voor 

elkaar hebben gekregen? Er is geen enkele reden aan te wijzen, 

maar het heeft ongetwijfeld iets te maken met alle inspanningen 

die onze dappere aanvoerder Abe verricht. Elke week telefoontjes 

hier en appjes daar, om op de zaterdagmiddag twaalf fanatieke-

lingen een kwartiertje voor de wedstrijd op te laten draven. 

Helaas biedt het verleden geen garantie in de toekomst, en 

zullen we komend seizoen weer ons uiterste best moeten gaan 

doen om de punten in Kerkwijk te houden (en de ballen uit het 

weiland). Uiteraard zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle 

gang. Zo arriveren we tegenwoordig met een kleine delegatie 

op de dinsdagavond en/of zaterdagmiddag om onze clubgenoten 

van het derde team te laten zien wat voetballen is. Laten we 

hopen dat dit niet voor niets is, en dat we na de zomer gewoon 

weer kunnen voetballen. Ik wens alle teams veel succes en 

plezier in het komende seizoen!

Met sportieve groet namens Kerkwijk 4,

Jeffrey den Otter
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Ongeveer 11 jaar geleden, in 2010, is na het jaarlijkse school-

voetbaltoernooi het meisjeselftal ME1 ontstaan. Hier zijn onder 

andere Chanèl Krol, Kirsten Westerlaken, Renate van Rijnsbergen, 

Renske van Leeuwen en Sanne van Loon begonnen, die nog 

steeds behoren tot de harde kern van het huidige Dames 1. 

Destijds zijn Wilma en Petra van de Laar begonnen als trainsters 

van de ME1, zij hebben dit een aantal jaren gedaan totdat 

Wouter Versteeg in de MC1 het stokje van hen overnam. 

Toen Wouter ons kwam trainen werd het roer omgegooid en 

moest het team flink aan de bak. Dit heeft echter wel geleid tot 

meer overwinningen. 

Wouter was onze trainer tot in de MO-19, maar vanwege om-

standigheden kon hij er niet altijd meer bij zijn. Het was lastig 

om een nieuwe trainer te vinden, maar gelukkig sprongen onze 

oude trainsters en Peter bij wanneer het nodig was. 

Na een lange zoektocht is in 2017 Klaas Bieze onze trainer 

geworden, ook hier moesten we in het begin erg hard werken 

en het voetballen werd een stuk serieuzer. 

Dat werd al gauw duidelijk tijdens de eerste conditietraining in 

de Drunense Duinen, die velen nog is bijgebleven, tijdens Klaas’ 

periode als trainer is ons team doorgegroeid naar Dames 1. 

Hierna zijn een aantal ‘oude dames’ teruggekeerd naar vv 

Kerkwijk. In 2020 kwam COVID-19 en heeft het voetbal een tijdje 

stilgelegen. 

Er waren een aantal dames gestopt, waardoor we opzoek 

moesten naar nieuwe speelsters, om deze reden is er, met 

succes, op 28 augustus 2020 een damesavond georganiseerd bij 

vv Kerkwijk.  

Na de zomer, toen er weer wedstrijden gespeeld mochten 

worden, heeft Klaas besloten om te stoppen als trainer. 

Het team moest weer dringend opzoek naar een nieuwe trainer. 

Gelukkig was Dingo Timisela, die aanwezig was bij de dames-

avond daar hij wilde onze nieuwe trainer worden. 

Na een korte periode te hebben gevoetbald onder leiding van 

Dingo, lag het voetbal helaas weer stil. Het trainen is een korte 

tijd geleden weer opgepakt, waar we erg blij mee zijn. We hopen 

ook snel weer wedstrijden te mogen spelen en te kunnen ge-

nieten van de allerleukste kantinefeestjes.

Als team zijn we erg blij met alle support die we hebben ge-

kregen de afgelopen jaren, we willen daarom de club en alle 

train(st)ers, leid(st)ers, toeschouwers en alle anderen die iets 

betekend hebben bedanken. 

Kerkwijk Dames 1
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In het bijzonder Peter Krol, onze trouwe coach, vlagger en rege-

laar van de sponsors, die er vanaf het begin bij was, bedankt! 

Daarnaast willen wij de club namens ons team feliciteren met 

het 75-jarige bestaan. 

We kijken uit naar al het leuks wat we hopelijk snel kunnen 

inhalen!

Dames 1,

Chanèl Krol, Evy Reijmers, Janine van Aalst, Jasperina den Tek, Joor Oskam, Kim van Zanten, Kirsten Westerlaken, Laurine Versteeg, Lotte Wester-

laken, Nicky Biesheuvel, Noa van Tuijl, Quinty van Gijn, Quyen Pham, Renate van Rijnsbergen, Renske van Leeuwen, Sanne van Loon, Sietske van 

Vliet, Yvette Keijnemans, Babet de Weert, Rhodée de Leeuw, Vera de Koning
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Een aantal jaar geleden is door de KNVB de 35+ competitie op-

gezet, dit is een competitie waarbij je 7 tegen 7 op een half veld 

speelt, er zijn wat aangepaste regels zoals geen buitenspel en 

er mogen geen slidings gemaakt worden.

Nadat er bij v.v. Kerkwijk rondgevraagd was of hier vanuit de 

wat oudere leden interesse voor was is er in het seizoen 2018-

2019 een team ingeschreven namens v.v. Kerkwijk.

Via de indeling vanuit de KNVB wordt bepaald welke vereniging 

wanneer thuis speelt, de speeldagen zijn op vrijdagavond en je 

speelt elke avond een halve competitie. Op 14 september 2018 

was het zover met wat vertraging gingen we op weg naar v.v. 

the Gunners in Breda, daar aangekomen bleek dat onze leider 

via de sponsor “van Hoven & Oomen” nieuwe tenues had gere-

geld, het was lekker voetbalweer en als je op pad bent met het 

beste wat v.v. Kerkwijk te bieden heeft op voetbalgebied boven 

de 35 jaar ga er dan maar vanuit dat het goed komt, oude tijden 

herleefde en het werd een mooie voetbalavond.

Toen we klaar waren werd er een kratje bier gehaald voor in de 

kleedkamer hiervoor werden we een beetje vreemd aangekeken 

want dit was eigenlijk niet de bedoeling. Het was schijnbaar een 

ongeschreven regel dat de wedstrijden uitgebreid geëvalueerd 

moesten worden in de kantine ter plaatse en dit dan uiteraard 

met een hapje en een drankje. Hier hadden we niet helemaal op 

geteld want wij hadden net een sponsordeal afgesloten met 

’t Caf in Bruchem om de wedstrijden daar te evalueren.

Aangezien we best goed zijn in evalueren, ik denk zelf nog 

beter dan in voetballen hadden we geen problemen met twee 

evaluatie momenten en zijn we ook maar aangesloten in de 

kantine van v.v. the Gunners, al met al een heel gezellig en 

sportief geslaagde avond. 

De eerste kennismaking met het 35+ voetbal was dus zeker 

positief, we konden voetballend goed mee met de rest en het 

was gezellig.

Uit de indeling van KNVB was gekomen dat v.v. Kerkwijk op 

de laatste avond van de competitie aan de beurt was om de 

wedstrijden te organiseren. Als team vonden dat we dit niet 

geruisloos voorbij konden laten gaan. Het leek er na 2 speel-

rondes zelfs op dat we bovenaan zouden kunnen eindigen. 

Zogezegd zo gedaan naast het gebruikelijke evaluatie moment in 

de kantine moest er toch ook nog iets van een feestje worden 

geregeld. Van wat ik er nog van weet was het een zeer geslaag-

de avond met een klein minpuntje dat we de competitie niet 

bovenaan afsloten.

De eerste deelname was goed bevallen en er werd besloten 

om verder te gaan met het 35+ voetbal omdat de reizen naar 

Breda en omstreken op vrijdagavond toch best lastig waren 

werd gevraagd of we dichter in de buurt konden voetballen 

dit resulteerde in een voorjaarscompetitie van 2019 met 

streekderby’s tegen Nivo Sparta en GVV ’63 en in het najaar 

van 2019 speelden we tegen T.S.V. Theole, S.V. Heerewaarden 

en S.V. Buren. 

Deze beide competities sloten wel af boven aan de ranglijst 

waardoor sinds de oprichting van Kerkwijk 35+ we twee-

maal 1ste en eenmaal 2de geworden zijn, al met al geen 

slecht resultaat.

We hopen aankomend najaar ons wederom in te schrijven, 

dus als er nog 35-plussers zijn die zin hebben om op vrij-

dagavond lekker te voetballen jullie zijn altijd welkom.

Kerkwijk 35+
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Deze jongens spelen bijna allemaal vanaf de toenmalige D’tjes 

samen. Een echte vriendenploeg waar de jongens elkaar ook na 

en naast het voetballen opzoeken en de dan grootste “avonturen” 

beleven. Dit zorgt altijd voor genoeg gespreksstof voor in de 

kleedkamer.

Na het kampioenschap in seizoen 2018-2019 in de 5e klasse zijn 

ze doorgestoomd naar de 2e klasse. De eerste seizoenshelft 

hebben we leuk meegedraaid met een plaats in de middenmoot. 

Helaas werd de tweede helft van het seizoen wreed verstoord 

door Corona maar daar laten deze voetbalbeesten zich niet 

door uit het veld slaan. Zo zijn ze Corona proef door gegaan 

met trainen om het voetballen niet te verleren. Ook zijn er zelfs 

nieuwe talenten aangetrokken om dit team te versterken. 

De huidige selectie bestaat uit: 

Martijn van Zanten, Jesse Vierbergen, Boy van Tuijl, Bram van 

Doorn, Jacco de Vos, Nathan Keetelaars, Bouke van Drunen, 

Sven Bambacht, Jordy Biesheuvel, Niek van Zanten, Jochem de 

Leeuw, Daan de Weert, Floris Schipper, Tim van Herp, Luuk van 

Zanten. Daan ’t Gilde. 

Thomas van Hemert en Daan van den Oord zijn de nieuwste 

aanwinsten.

Technische staf: 

Robert van Luyn, ‘‘die van de “tropische verassing”, Teus van 

Tuijl, “ze weten het niet meer” en Huib de Vos. Gerben van 

Zanten is onze trouwe vlagger.

Kerkwijk JO19

Foto’s van Gijs van Tuijl ©
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De JO17 is een veranderlijke leeftijdsklasse, de jongens worden 

mannen en de dames worden vrouwen. School is belangrijker als 

ooit, want je gaat examen doen en je vervolgopleiding kiezen. 

Vele gaan in deze klasse van schoenmaat 40 naar 45 en som-

mige naar nog wat meer of van 1,60 richting de 1,90. De huidige 

JO17 wordt al jarenlang gevreesd door de tegenstanders vanwe-

ge de gemiddelde lengte, op een enkeling na dan, maar iemand 

moet altijd de kleinste zijn. We krijgen dan ook vaak de vraag 

hoe wij in Kerkwijk kinderen uit de klei trekken en wat voor eten 

de spelers krijgen. 

De kern van het team is al sinds de F’jes bij elkaar en dat maakt 

de groep hecht. Toen hebben we 1 keer een wedstrijd gedaan 

van de Moeders van de F1 tegen de F1. Het was een prachtige 

wedstrijd met bijzonder veel inzet door de bijna alle moeders, 

maar helaas voor de moeders de F1 won. Twee jaar geleden 

hebben we de vaders van de JO15 tegen de JO15 gedaan, dat het 

gelijkspel werd kwam dankzij of ondanks de inzet van enkele 

ooms die nog voetballen bij VV Kerkwijk. Het waren twee leuke 

evenementen, al voelde sommige ouders, door de spierpijn, na 

een week nog dat ze gevoetbald hadden.

Nieuwe spelers worden goed in de groep opgenomen en zijn 

na een paar trainingen zijn ze over het algemeen “one off the 

guys”. Sinds het seizoen 2019 wordt dit team getraind door 

Jacko van Hemert en hiervoor met veel toewijding door Kaj 

Vierbergen en Gilbert Oomen. Met Jacko is naast de groei van de 

spelers in de lengte en schoenmaat ook het spel veranderd, van 

lange ballen naar overspelen en vooral ook met je verkeerde 

been voetballen. Dat laatste was natuurlijk super wennen, maar 

het werkt wel, nu zie je met een partijtje amper of ze met links 

of met rechts moeten spelen. Natuurlijk is het superjammer dat 

corona roet in de competitie gooit, getraind is er echter volop 

door de spelers. Met de opstart van de competitie 2020/2021 

hadden we het superzwaar in de derde klasse, maar we zouden 

gaan oogsten in de tweede helft van de competitie. Helaas 

zijn we na het stoppen van de competitie niet verder gekomen 

als een aantal wedstrijden tegen de JO19 en de JO15. Laten we 

dan de maar snel vooruitkijken en hopen op een mooi seizoen 

2021/2022 waar we verder kunnen werken aan ons spel. We 

hopen dat wij dan ook een keer op de kar door Kerkwijk en 

Bruchem mogen.

Kerkwijk JO17
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Even voorstellen…

Frank: Fanatieke keeper en penaltykiller. Heeft hier ook een 

eigen trucje voor: iets verder in 1 hoek gaan staan zodat ze in 

de andere hoek schieten. Kwijlt onbewust en moet van Timon 

Verduin meer op zijn voorvoeten staan. Vaak geprezen door de 

tegenstander.

Ruben: Bloemkool jr. Een echte Oomen in hart en nieren, heeft 

een hekel aan conditietrainingen. Staat een aantal keer per 

wedstrijd 20 meter achter zijn laatste man, steekt een duimpje 

op als hij hierop gewezen wordt. Maakt stappen.

Brett: Little Jordy Bok. Gouden linker met een dieselmotortje. 

Voetbalt het liefst op een plek waar hij lange ballen kan geven. 

Vindt het vaak warm en voetbalt niet graag tegen betere tegen-

standers. Dat is moeilijk. Stabiele factor.

Bertho: Klassieke back met zwarte schoenen. Bal afpakken en 

inleveren. Zorgt geregeld voor zere tenen op de training. Heeft 

vaak last als ze een conditieoefening hebben. Vormt een stabiel 

duo met Ruben op de flanken.

Esmee: Esmee ‘buitekantje voet’ Goedhart. Staat vaak voor-

stopper en maakt hier ook dankbaar gebruik van. Wordt door 

haar vader aangemoedigd om in te grijpen. Ook als het niet 

moet. Goede voorstopper. 

Sjoerd: Frutselaar en dribbelaar van beroep. Roept ‘kutjes’ als 

het niet lukt. Lijkt op het eerste oog binnen 5 minuten doodop 

te zijn maar loopt stiekem een halve marathon. Positieve aan-

voerder met veel voetbalplezier.

Dianthe: Stoomlocomotief langs de zijlijn. Werkt altijd hard. 

Lacht nog harder. Wilde vorig seizoen weer terug het veld in om 

iemand te schoppen. Geeft altijd 100% en hoor je nooit klagen. 

 

Jannick: Onze zelfbenoemde CAM. Goede voetballer met een 

hard schot. Gruwelijk fanatiek. Wil altijd winnen, ook als dat 

soms niet gaat. Kan enorm boos op zichzelf worden als hij niet 

in vorm is. Komt er wel.

Aaron: Onze witte Usain Bolt. Hard rennen, hard schieten en 

hard uitdelen. Loopt wat stijfjes. Vorig seizoen binnen 20 minuten 

rood. Ellebogen mag je gebruiken met voetballen toch? 

Man van de omschakeling (als hij op staat te letten).

Bram: Goedlachse Reus. Uitzakken? De as van het veld? 

Eronder komen? Daar heeft Bram nog nooit van gehoord. 

Vind het moeilijk om trainingsoefeningen direct te begrijpen. 

Doet ze na 5 minuten nog steeds fout. Mag niet bij Harm in 

hetzelfde team. Begon wat stroef, wordt steeds beter. 

Harm: Mag niet in hetzelfde team als Bram. De stabielste trap-

techniek van het elftal. Bang van de bal en tegenstander. Vindt 

gezellig praten een belangrijk onderdeel van het spelletje. 

Zelden zien zweten en nog nooit een sliding zien maken.

Tim: Onze spits die graag rechtsback voetbalt. De clown van 

het elftal. Weet dit zelf ook. Ligt soms vaker dan dat hij staat. 

Staat overigens ook heel vaak op de goede plek. Houdt niet 

van rennen. Scoort het liefst heel veel doelpunten.

Kerkwijk JO15
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Toegewijde 
strijders.

Daar ligt de 
kracht.

Vastgoedtaxatie

Rentmeesterschap

Onteigeningsadvies

Vastgoedbemiddeling

Landgoed Anneville
Ulvenhout

Molenstraat 7A
5314 BX Bruchem

+31 (0)76 560 20 07  
www.vhno.nl
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Wij, Mila, Willem, Sam, Lukas, Roy, Marnix, Juul, Rick, 

Kian, Siebe, Ricardo, Chiel, Jannick, Elias, Sebastiaan 

en Arjan zijn de jo13.                                      

 Laatste twee genoemde trainen en voetballen niet 

mee, maar kijken vanaf de zijlijn toe en proberen hier 

en daar wat te corrigeren en aan te leren. Dit is ei-

genlijk bijna nooit nodig want deze spelersgroep bezit 

zoveel talent. Daar komt bij dat dit team zo nu en dan 

veel plezier heeft met elkaar (soms iets te veel).

De veldbezetting van dit sterrenteam is als volgt; de 

zeer geslepen voorhoede bestaat uit Willem centrum-

spits, Ricardo linksbuiten en Sam rechtsbuiten. Het 

sterke middenveld bestaat uit Lukas verdedigende 

middenvelder, Siebe aanvallende middenvelder, Mila 

linkshalf en Roy rechtshalf. De zeer solide verdediging 

bestaat uit Rick en Jannick in het centrum, Marnix, 

Chiel en Kian op links en soms rechtsback of op rechts 

en soms linksback. Onze sluitpost is onze betrouwbare 

en goed meevoetballende keeper Juul. Elias en Daan 

zijn vanaf januari ons team komen versterken. Uiter-

aard zijn wij heel blij met deze nieuwe talenten. Minder 

blij waren we toen Ciara en Bente aan het begin van dit 

seizoen stopte met voetballen.

Ook heel jammer is dat we dit seizoen niet veel officiële 

wedstrijden hebben kunnen spelen. Anders waren we 

zeer waarschijnlijk kampioen geworden! Goed om te 

noemen is dat we in de beker ook al een ronde verder 

waren!

Wat nog wel gezegd mag worden is dat de ouders van 

dit team zeer bereidwillig waren te helpen dit seizoen. 

Aan het begin van dit seizoen werd gevraagd wie zou 

willen helpen bij enkele taken zoals; de was, scheids-

rechter, grensrechter en, het belangrijkste, het verzorgen 

van de koffie voor en tijdens de wedstrijden. Dit alles 

was zo ingevuld. Het is belangrijk om zo met z’n allen 

de schouders er onder te zetten.

Het doet me zeer deugd dat door dit schrijven, dit 

sterrenteam zo de geschiedenisboeken in mag gaan!

Kerkwijk JO13
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Kerkwijk JO11

Wij zijn een leuke gezellige groep die samen de JO-11 van VV 

Kerkwijk vormen. De meeste van ons voetballen sinds de JO-9 

met elkaar, waarmee we ook officieus kampioen zijn geworden. 

Nu zijn we eerstejaars JO-11. Het was wel even wennen de eer-

ste wedstrijden op een groter veld en net nadat we een beetje 

gewend waren moesten we helaas noodgedwongen stoppen 

met wedstrijden voetballen door de corona. Maar ondanks dat 

alles hebben we nog steeds iedere week plezier op de training 

en proberen we er samen het beste ervan te maken. Weten 

jullie trouwens ook dat ons elftal een echte spelersbus heeft! 

Iedere uitwedstrijd rijdt 1 van de trainers (Johan van Loon) met 

1 van zijn busjes van zijn autobedrijf. Dit vinden wij altijd su-

perleuk en gezellig. Hieronder stellen we ons eigen even voor 

aan jullie in een paar zinnen. Verder wensen we iedereen het 

allerbeste en heel veel leesplezier in dit jubileumboek van de 

mooiste en gezelligste club van de Bommelerwaard. 

Groeten van de trainers, Johan van Loon, Sven Bambacht en 

Kees Verheij

Ik ben Laura Groeneveld, ik ben 11 jaar en voetbal in het team 

JO-11.

Ik woon op het Hopland in Kerkwijk, vlakbij het voetbalveld 😉 

Mijn favoriete voetbalclub is Ajax en Ziyech is mijn favoriete 

speler. Het leukste wat ik tijdens mijn voetbalperiode heb mee-

gemaakt is kampioen worden met de JO-09. We mochten toen 

op een versierde kar door het dorp, dronken (kinder-)champag-

ne en aten friet met ons team🥳. Ons team heeft superleuke 

en goede trainers, die ons veel leren waardoor we steeds beter 

worden. Jammer dat we al zo lang geen wedstrijden meer heb-

ben kunnen spelen vanwege corona, maar toch organiseren 

onze trainers af en toe een leuk partijtje met een ander team 

binnen onze club.

Hallo, mijn naam is Ivo Looijen. Ik ben 10 jaar oud en woon in 

Bruchem. Mijn favoriete club is FC Utrecht, omdat ik daar lang 

heb gewoond. Een favoriete speler heb ik niet. Het leukste van 

voetbal vind ik dat ik plezier heb met mijn teamgenoten. 

Groetjes! Ivo.

Mijn naam is Quinten Hoogstraten en ik woon in Nederhemert.

Ajax is mijn favoriete club en Frenkie de Jong is mijn idool. 

Ik zit nog maar kort bij de club, maar vind het superleuk dat 

mijn vrienden ook spelen bij VV Kerkwijk.

Hallo ik ben Laura van Rijnsbergen en ik woon in Bruchem en 

Zaltbommel, Ajax is mijn club en de beste speler vind ik Antho-

ny. Het leukste moment op de VV was de open dames training 

met vriendin Chloe.

Hallo allemaal, ik ben Jochem Verheij, woon in Nederhemert 

en ben 10 jaar. Mijn lievelingsclub is AJAX en mijn droom is om 

daar te voetballen of anders in Kerkwijk 1. Beste speler vind ik 

Frenkie de Jong. Het leukste moment in mijn voetbalcarrière is 

dat we met de JO-9 kampioen zijn geworden en toen een leuk 

feestje hadden. Gr Jochem

Hoi allemaal, Ik ben Dylan van Geffen en ik woon op het Hop-

land in Kerkwijk.

Mijn favoriete voetbalclub is Feyenoord en dan is natuurlijk mijn 

favoriete speler Steven Berghuis.

Het mooiste wat ik heb meegemaakt sinds ik voetbal is dat we 

kampioen zijn geworden en dat we op de kar Kerkwijk en Bru-

chem door zijn gereden.

Ik ben Demian van Nuland en woon in Kerkwijk mijn favoriete 

club is VV Kerkwijk.

Mijn favoriete spelers zijn mijn Trainers Kees en Johan en oww 

ja Arjo ook die was altijd grapjes aan het maken met mij.

Het mooiste moment was Kampioen worden met mijn elftal 🏆

Ik ben Sebastiaan, 11 jaar en geboren in de stad Barcelona, de 

stad van Messi! Nu woon ik in Kerkwijk, ook erg leuk 

Mijn favoriete club is Ajax en Tadic mijn speler

Het leukste was een goal vanuit een corner door de benen.. 

panna...!!! 
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Hallo allemaal, 

Ik ben Roelof Hakvoort en woon in Kerkwijk. 

Ik ben 10 jaar en zit al 4 jaar bij VV Kerkwijk. 

Bij de JO 9 was ik de topscoorder.

Mijn favoriete club is Bayern München en favoriete speler 

Lewandowski.

De afsluiting van het seizoen met slapen in de kleedkamer vind 

ik superleuk.

Grts Roelof

Ik ben Joris Oomen en woon in Bruchem. Mijn favoriete club is 

AJAX natuurlijk en mijn favoriete speler is David Neres. 

Kampioenschap/ feestje met ons team was het allerleukste.

Hallo allemaal, mijn naam is Noah van Loon en ik kom uit Ne-

derhemert. Ik ben 10 jaar oud en ik voetbal al 4 jaar in Kerkwijk. 

Sinds 3 jaar ben ik keeper en dat vind ik heel leuk om te doen. 

Mijn favoriete club is natuurlijk Ajax en de beste speler vind ik 

Onana want die kan supergoed keepen 😉

Het allerleukste dat ik heb meegemaakt met mijn team is toch 

wel dat we in 2019 kampioen zijn geworden en op een kar door 

Kerkwijk zijn gereden. Sowieso hebben wij het leukste team van 

V.V. Kerkwijk!
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April 2019, de eerste proeftraining van de toenmalige JO7 van

 vv Kerkwijk was een feit.

Met de hulp van Ronnie van Goch en Chris v/d. Meijden hadden 

we besloten om wat proeftrainingen te geven aan kinderen die 

voornemens waren te willen gaan voetballen bij vv Kerkwijk.

 

Onder leiding van een aantal ouders hebben we een 8-tal 

trainingen gegeven en het enthousiasme was groot.

Telkens een 8-tal spelers die met veel enthousiasme kwamen 

trainen.

De open dag in augustus 2019 bracht ons nog 2 nieuwe spelers 

en we konden het seizoen in met 10 spelers!

Inmiddels is de groep nog 8 spelers.

 

Het eerste jaar bleek al snel dat we een erg talentvolle groep 

hadden, we begonnen al snel wedstrijdjes te winnen wat na-

tuurlijk smaakte naar meer. 

 

We werden in het seizoen 2020/2021 JO9 en we gingen het 2e 

seizoen in, Carlo van Rheen, Ronnie van Goch en Chris v/d 

Meijden stopten in het meehelpen en begeleiden op zaterdag, 

de lege plaatsen werden door Albert Looijen (alias ‘’Appie” voor 

de insiders) en Wouter Bunt ingevuld. 

Genoeg over de geschiedenis.

 

Inmiddels heeft de groep er 2 jaar opzitten en heeft Covid 19 ons 

behoorlijk in zijn greep, hierdoor hebben de jongens veel wed-

strijden moeten missen, automatisch betekend dat natuurlijk 

stagnatie in hun persoonlijke ontwikkeling.

We hebben als trainers besloten om met dit fanatieke groepje 

gewoon door te trainen en gebruik te maken van bepaalde blok-

trainingen zodat ze op alle vlakken kunnen blijven ontwikkelen 

en we de schade wat beperkt kunnen houden.

De VTON-app die gefaciliteerd wordt door vv Kerkwijk is een 

mooie tool om aan inspiratie geen gebrek te hebben.

 

Wedstrijden spelen is natuurlijk het leukste wat er is maar de 

jongens komen wekelijks met heel veel passie en plezier naar 

trainen, zelden meldt er een speler af, complimentwaardig!

 Wat zo leuk is aan het trainen van onze JO9 is toch echt het van 

dichtbij zien en meemaken van de ontwikkeling van jonge spe-

lers, je kunt spelers echt per maand vooruit zien gaan, de ene 

speler met zijn techniek, de ander met zijn schot de ander met 

een dribbel.

We kunnen nu echt wel zien en concluderen dat we te maken 

hebben met een talentvolle groep en lichting met mooie spelers 

en een talentvolle keeper, heel leuk om te zien!

 

We hopen natuurlijk dat we weer in augustus lekker kunnen 

gaan trainen en voetballen, hopelijk met publiek en alle support 

van de opa’s & oma’s, ouders, broertjes en zusjes, daar snakt 

denk ik iedereen inmiddels wel na.

 

Hopelijk kunnen we iedereen weer snel begroeten op het mooie 

Sportpark ‘’de drie morgen’’.

 

Door Denny van Geffen

 

 

 

Kerkwijk JO9
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Hallo allemaal,

Als eerste willen we vv Kerkwijk feliciteren met het 75 jarig 

bestaan.

Wij zijn het jongste team van de vereniging en sinds afgelopen 

zomer zijn wij met een groepje van kinderen tussen de 5 en 7 

gaan trainen.

Samen leren wij elke woensdagavond de basistechnieken van 

het voetbal. 

Deze basistechnieken zijn onder andere het goed naar elkaar 

over spelen van de bal.

Ook trainen we met het schieten op het doel en natuurlijk nog 

veel meer om later met elkaar wedstrijden te kunnen spelen.

Natuurlijk sluiten we altijd af met een partijtje want dan kunnen 

we gelijk laten zien wat we geleerd hebben.

We voetballen nog niet zo heel lang samen en kunnen nu ook 

niet tegen andere teams spelen door corona maar we vormen 

al wel een echt team.

Doordat we samen trainen maken we genoeg mee en hierdoor 

hebben we ook al veel leuke herinneringen.

We hopen op nog veel leuke voetbaljaren met ons team.

Groetjes, 

Arthur, Jens, Jonathan, Daniel, Storm, Dirkje, 

Levi en Ruben 

         

Kerkwijk JO7
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Weer één selectie in 2020-2021

Ongeveer 30 jaar geleden, als B –elftal, zoals de JO17 in mijn tijd 

nog heette, hadden wij te weinig spelers om het seizoen daarna 

een A - elftal op te stellen. Wij verdachten destijds het bestuur 

ervan dat het hen ook niet slecht uitkwam, dat de selectie van 

toen er een aantal spelers bij zouden krijgen.

Lichtelijk teleurgesteld moesten wij aansluiten bij de selectie 

en kwamen wij als 15-16-17-jarigen tussen de vedettes van des-

tijds te lopen. Een selectie waarin kracht en inzet voorop stond 

en natuurlijk met Toon Baron die voorop in de strijd ging. Als ik 

eraan terugdenk, hadden we volgens mij maar één technische 

speler, dat was Kappertje, ook wel bekend als Henri de Jong. Bij 

hem was het altijd de vraag of hij zijn bijnaam van zijn vader had 

(kapper van beroep) of dat het kwam doordat hij alle spelers die 

hij tegenkwam met een schaar of een kapbeweging uit wilde 

spelen.

Op de training hadden we al snel door dat je niet te lang met 

de bal moest gaan lopen. Het was vaak hoog springen en als je 

iemand passeerde wist je dat er een kans bestond dat er toch 

nog een zaag vanachter aan zou kunnen komen. Als jeugdige 

spelers in zo’n fysieke selectie heeft ons dat ook gevormd. Een 

duel half of voorzichtig ingaan was kansloos. Onze generatie 

kon aardig voetballen maar op de trainingen werd je volwassen 

en leerde we dat we ook fysiek de duels met een tegenstander 

moesten aangaan.

We hadden in die tijd een selectie van 30 tot 35 spelers en één 

trainer. De trainer verzorgde de trainingen en uiteraard coachte 

hij zaterdag het 1ste elftal. Het 2de elftal had een trainer/leider 

die er eigenlijk alleen op zaterdag was. Je zou denken een hele 

opgave als je 30-35 spelers moet trainen, maar ondanks wat 

jullie vaders nu zeggen was de opkomst tijdens de trainingen 

een stuk lager dan nu. Zeker in de winter kwam het voor dat 

je met 8 tot 10 spelers op het veld stond. Naarmate de jaren 

vorderde werd de trainingsopkomst wel steeds groter. Op een 

gegeven moment kwam ook de behoefte om een extra trainer 

op dinsdag en donderdag aanwezig te laten zijn. Zo is eigenlijk 

de selectie overgegaan in een 1ste elftal en 2de elftal.

Dit heeft zo zijn voordelen op de trainingen, het is makkelijker 

trainingsvormingen uit te voeren, je kunt op een hoger niveau 
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trainen, meer aandacht geven aan de betreffende spelers en 

met een vaste groep naar een wedstrijd toe trainen.

Het heeft echter ook zijn nadelen. Met name voor het 2de elftal. 

Daar zie je toch al gauw dat de trainingsopkomst gemiddeld 

lager is. Als de opkomst laag is en er een kleine groep is, is 

het juist heel lastig goede oefeningen te trainen en worden 

de trainingen ook minder leuk. Ook wordt er vooraf een keuze 

gemaakt wie bij het 1ste traint en wie bij het 2de traint. Trainers 

zeggen dan vaak dat dit niet in beton zit en iedereen nog wel 

een kans krijgt zich gedurende het seizoen te bewijzen. Zodra 

die keuze bekend wordt, zeker voor spelers met ambitie, ervaart 

de speler een dergelijke teleurstelling toch anders.

Met dat gegeven heb ik verschillende seizoenen gezien dat 

dit goed is gegaan, maar er zijn ook verschillende seizoenen 

geweest dat dit minder goed is gegaan en er een tweedeling is 

ontstaan tussen de twee elftallen. Er was geen éénheid tussen 

de elftallen en daardoor geen éénheid binnen de vereniging. 

Spelers wilden niet aansluiten bij een ander elftal, niet bij een 

training en niet bij een wedstrijd. Elftallen vond het helemaal 

niet zo erg als het andere elftal verloor en witte zakdoekjes 

kwamen tevoorschijn bij slechte resultaten.

In het seizoen 2020/2021 is dat anders. Er is nu weer één selectie, 

er is nu wel eenheid, een gezonde concurrentie en spelplezier. 

Bij toeval ontstaan, maar voor de vereniging een goede ontwik-

keling. 

De zoektocht naar een trainer voor een 2de elftal is moeilijk. 

Behoudens het 1ste elftal geldt dat overigens voor de meeste 

elftallen, dames, pupillen, junioren. Het is niet vaak dat een 

Technische Commissie zal moeten kiezen tussen meerdere 

kandidaten. In juni 2020 was het de Technische Commissie nog 

steeds niet gelukt de positie voor een 2de elftal trainer voor het 

seizoen 2020/2021 in te vullen.

Gelukkig hebben wij een hoofdtrainer, Nabil Bouchlal, die met 

de vereniging meedenkt. Als iemand het 2de wil begeleiden, 

maar nog nooit als trainer voor een groep heeft gestaan, niet 

heel kundig is om trainingen te maken (er blijft echt weinig 

hangen van de oefenstof die je al die jaren gekregen hebt), is 

het een geschenk als iemand met de juiste ervaring, opleiding 

en visie daarin wil helpen. Het was dan ook een hele opluchting 

dat in overleg met de huidige hoofdtrainer het 1ste elftal en 2de 

elftal in het seizoen 2020/2021 weer terug te brengen naar 1 

selectie. Gezamenlijk trainen, allemaal dezelfde oefenstof, de 

hoofdtrainer bepaalt. De hoofdtrainer ziet ook alle spelers op de 

training en iedereen heeft dezelfde kansen om bij het 1ste elftal 

of 2de elftal te spelen. De trainer van 2 sluit aan op de trainings-

avonden, hoeft niet over de oefenstof na te denken, ondersteunt 

de hoofdtrainer, zet de pionnen neer en ruimt ze meestal ook 

weer op. 😊

Na dit bijzondere seizoen ben ik dan ook van mening dat er ook 

winst is behaald. Het is sowieso een hele leuke groep, maar 

waar er vorig seizoen toch ook een beetje onderlinge onvre-

de was, geniet ik van de éénheid binnen de huidige selectie. 

Spelers zijn positief ze proberen elkaar te helpen en proberen 

elkaar beter te maken, er is een gezonde strijd om wedstrijdjes 

te willen winnen, of dat nu een afrondingsvorm is of bij een 

partijtje. Maar bovenal is iedereen betrokken, geïnteresseerd en 

hopen wij dat beide elftallen een goed resultaat behalen. Dan 

heeft ook iedereen weer een excuus om met elkaar toch nog 

even wat langer in de kantine te kunnen blijven.

John van de Werken, 

assistent-trainer selectie seizoen 2020/2021
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Website  www.notaris-zondervan.nl 
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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle ande-

re die vv Kerkwijk een warm hart toe dragen. Als eerste wil 

ik jullie feliciteren met het 75-jarig bestaan van onze mooie 

club v.v. Kerkwijk! Ik loop al heel wat jaren mee bij vv Kerkwijk, 

waarschijnlijk ben ik om deze reden gevraagd om een stukje te 

schrijven voor in het jubileumblad.

Graag had ik net als de meeste leden, het 75-jarig jubileumfeest 

gevierd met de geplande activiteiten van het feestprogramma, 

helaas kon dit door COVID-19 niet doorgaan. Best jammer want 

uit ervaring weet ik dat ze bij vv Kerkwijk naast voetballen ook 

een goed feestje kunnen vieren. Heel vaak bij kantinefeesten 

na een derby gaat het dak eraf tot in de late uurtje (lees; vroege 

ochtend). Aangezien ik al een tijd deel uit maak van de activi-

teitencommissie was ik regelmatig degene die de deur op slot 

deed en ervoor zorgde dat alles een beetje ordelijk verliep en 

dat de kantine weer werd opgeruimd.

Ook op de doordeweekse trainingsavonden en dan voornamelijk 

op donderdagen wilde het weleens laat worden. Met de selectie-

spelers rouleren we in principe wie er op de trainingsavonden 

afsluit, maar het gebeurde regelmatig dat degene die moest 

afsluiten naar huis wilde en dan nam ik vaak over. Met een klein 

groepje selectiespelers (en een aantal niet te noemen staf-

leden) ging het dan vaak over het voetbal en al de randzaken 

eromheen, voor je het wist was het laat. Helaas is de kantine al 

een tijd gesloten, thuis vinden ze dit niet erg, maar ik mis deze 

avonden wel.

Naast de bardiensten op zaterdag en doordeweekse avonden 

die ik dus regelmatig draaide heb ik een aantal jaren in het 

bestuur gezeten. Eerst als secretaris en later heb ik de activi-

teiten onder mijn hoede gehad. Dit heb ik altijd met veel plezier 

gedaan.

Dan hetgeen waar het natuurlijk om draait bij een voetbalclub, 

het voetballen, voor zover ik me kan herinneren speel ik inmid-

dels al een jaar of 17 in de selectie van vv Kerkwijk. Ik weet nog 

dat ik er als jonge speler bijkwam in het seizoen dat vv Kerkwijk 

promoveerde naar de 3de klasse, tijdens het seizoen mocht ik op 

zaterdag al regelmatig mee en had zo al een aantal wedstrijden 

gespeeld met 1. Tijdens de nacompetitie heb ik alle wedstrijden 

mee gedaan. De uitwedstrijden met een touringcar en 3 keer 

in de week trainen, waaronder op de vrijdag standaardsituaties 

oefenen en bespreken 

hoe we op zaterdag 

zouden gaan spelen. 

Daarna op tijd naar huis 

om de volgende dag 

topfit aan de wedstrijd 

te beginnen. Een na-

competitie zou ik graag 

nog een keer als speler 

(of supporter) mee 

willen maken.

Naast hoogtepunten en 

vele mooie momenten 

is er ook een diep-

tepunt in mijn voet-

balleven, op 20 april 

2019 scheurde ik mijn 

voorste kruisband af, 

na bijna een jaar reva-

lideren brak COVID-19 

uit en heb ik inmiddels 

al 2 jaar geen officiële 

wedstrijd meer gevoet-

bald. Hopelijk kunnen 

we vanaf het begin van 

het seizoen 2021-2022 

weer voetballen zoals gebruikelijk, ik ben er klaar voor om nog 

een aantal jaar in de selectie mee te doen. Hoe lang ik nog blijf 

voetballen hangt af van mijn fysieke gesteldheid, voorlopig gaat 

dat goed. Wanneer dat goed blijft gaan en mijn medespelers 

vinden dat ik nog van meerwaarde ben blijf ik doorgaan. Maar 

eerst maar weer eens wedstrijden voetballen, want na een 

wedstrijd een biertje drinken in de kantine met je team is toch 

wel heel erg leuk om te doen.

Voor de toekomst wens ik iedereen bij de club het beste en wil 

ik meegeven dat we trots mogen zijn op deze unieke club en 

wie weet schitteren mijn 2 kinderen over een paar jaar ook op 

de velden van vv Kerkwijk en dragen zij met net zoveel trots als 

ik de blauw/gele kleuren!

Johan Dingemans, selectiespeler vv Kerkwijk 

17 Jaar in de selectie
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Kerkwijk en sportieve hoogtepunten in de afgelopen 

driekwart eeuw, dan is het lang zoeken. Maar tussen 

1995 en pakweg de eeuwwende beleefde de club 

gloriejaren. Er werd afscheid genomen van de 

onderbond, in de KNVB-competitie klopte Kerkwijk 

zelfs nog nadrukkelijk op de deur van de tweede 

klasse – ongekende weelde. 

Kerkwijk en een prijs winnen, dat was decennialang een net 

zo grote utopie dan dat een ijscoboer op de Noordpool aan 

Eskimo’s Magnums en Cornetto’s  verslijt. De ploeg was in de 

onderbond niet meer dan opvulsel. Promoveren, van dat woord 

hadden ze gehoord: wat het inhield, geen idee. Maar dan breekt 

de tweede helft van de jaren negentig aan. Denny van Geffen, 

die na vier seizoenen met een zware knieblessure bij RKC Waalwijk 

aan de kant is gezet, keert op zijn zestiende terug op het oude 

nest. In die kelder van het zaterdagvoetbal kan hij nog altijd 

van grote waarde zijn. Maar niet in zijn eentje. En warempel, er 

stroomt vanuit de jeugd meer talent door. Het eerste het beste 

seizoen kon Kerkwijk een stapje hoger zetten. Het geheim? 

Van Geffen (1979): “We hadden een fantastische mix. De jeugd 

die eraan kwam, zoals Marc de Bijl, een echte spits. En er liepen 

een paar routiniers rond met een partij longen, daar zou zelfs 

Denzel Dumfries nog respect voor opbrengen. Dat leverde een 

gouden combinatie op: goed en verzorgd voetbal en de mouwen 

opstropen tot aan de oksels.” 

Die titel, dus het opstapje naar de eerste klasse in de onder-

bond, werd gevolgd door een tweede promotie. “Daarbij kregen 

we wel hulp van de KNVB”, zegt Marc. “Die ging de competitie 

opnieuw indelen, de eerste vier gingen door naar de vierde klasse. 

Wij eindigden op de derde plaats.” De kelder van het zaterdag-

voetbal was verlaten. Daar bleef het niet bij, de rollercoaster 

denderde door: in het seizoen 1997/1998 promoveerde Kerkwijk 

naar derde klasse. Dat mocht een wonder heten. Ga  maar na: 

de spelers kwamen uit Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen. Dat is 

geen vijver waarin vette vis – lees: talentvolle voetballers – zo-

maar komt bovendrijven. Van Geffen geeft een groot deel van 

de credits aan Ton de Wit. “Wat een fantastische trainer was 

dat. Die was zo bevlogen, wist ons precies te raken.” Over raken 

gesproken, zegt Marc (1977): “Een keer of drie per seizoen moest 

er een ambulance worden opgeroepen. Was er met de training 

weer eentje ondersteboven geschopt. We waren zo fanatiek, we 

gaven alles. Elke wedstrijd vlogen de vonken ervan af.” Denny: 

“Ongelooflijk hoe groot betrokkenheid van Ton bij de selectie 

was.” Voorbeeld? “Zijn schoonmoeder was overleden, op een 

dinsdag. Ton gebeld, wie zou de training gaan doen? Hij dus.” 

Voor de supporters was het genieten geblazen. “Uit en thuis, ze 

gingen overal mee naartoe”, zegt Denny. Marc: “Toen we naar de 

derde klasse promoveerden, ging het dak er helemaal af. Alles 

en iedereen sprong op de platte kar, die door de drie dorpen 

trok. 

Ik weet nog dat we bij de cafetaria de bloemen in de frietpan 

achterlieten.” Wat dat seizoen ook memorabel maakt, was dat 

Kerkwijk in al zijn thuiswedstrijden ongeslagen bleef. Denny: 

“Terwijl we geen wedstrijd op het hoofdveld hebben gespeeld, 

dat werd gerenoveerd.”

Niet meer dan Opvulsel

     Fantastische mix bezorgt Ker kwijk sportief gouden jaren
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Niet meer dan Opvulsel

     Fantastische mix bezorgt Ker kwijk sportief gouden jaren
Supporters en leden waren uitermate trots. De gevestigde orde 

in de Bommelerwaard – denk aan GVV’63,  Nivo Sparta – dacht 

wat laatdunkend over de sportieve oprispingen van Kerkwijk. 

Het is een onderdeurtje geweest, dat geluk houdt een keer op. 

En wel in de derde klasse, dat is te hoog gegrepen. Niets bleek 

minder waar: de debutant ontpopte zich in voetbaljaargang 

1998/1999 weer als revelatie. De Bijl, Van Geffen en consorten 

klopten zelfs nadrukkelijk op de deur van de tweede klasse. 

Winnen bij Nivo Sparta, dan zou Kerkwijk een kampioenswed-

strijd mogen spelen. Het kwam er niet  van, in Zaltbommel werd 

met 2-1 verloren. Marc: “Daags ervoor was het Koninginnedag. 

Toen hebben wij – en ik zeker – toch te veel flessen bier open-

getrokken.” 

Over gerstenat gesproken: dat was bij Kerkwijk de manier om 

de spelers te belonen. Denny: “Bij andere clubs kreeg je envelop, 

bij Kerkwijk is geen dubbeltje betaald. Dat maakt het ook zo 

bijzonder: we hebben het samen gedaan, puur uit clubliefde. 

Dat is goud waard.” De Bijl: “Het waren fantastische jaren om op 

terug te kijken.” Kerkwijk, dat nu alweer jaar en dag vaste inven-

taris is in de kelder van het zaterdagvoetbal, kan er nog altijd op 

teren. Altijd in coulissen gestaan, toen eruit gekomen om zich 

in voetbalminnend Bommelerwaard volop in de spotlights te 

zetten. Die zijn nog altijd niet helemaal gedoofd, weet Marc. “In 

het dorp word ik er nog regelmatig aan herinnerd dat het zo’n 

geweldige tijd was.” 
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10 jaar de Stormvogel

De Stormvogel, je kent hem nog wel. Het maandblaadje van de 

vv die in Bruchem-Kerkwijk-Delwijnen en ook menig ‘ buiten-

dorp’ op de wc te vinden was.

 

Mijn liefde voor de Stormvogel begon al vroeg, toen ik als 

jeugdspelertje er steeds zo lang op moest wachten en ze een 

bezorger zochten voor mijn wijk dat ik ze zelf maar ben gaan 

rondbrengen. Daar overigens al snel spijt van kreeg, maar durfde 

zelf niet te bellen naar de club dat ik er mee wilde stoppen, wat 

ja, wie gaat het dan doen?

Dit heeft zelfs tot mijn 18e geduurd, toen ik een half jaar op 

Curaçao ging wonen en ze dus op zoek moesten naar een nieuwe 

bezorger. Nee, ik heb me later niet opnieuw aangemeld, dat 

klopt. 

 

Echter kwam niet veel later het verzoek of ik de Stormvogel 

niet zelf wilde maken, omdat Martijn Traxel versterking zocht. 

Ik was student, vonden ze, dus jij hebt tijd over. 

Nou vooruit, ik doe het wel. De maand erop werd ik in een 

bovenkamertje midden in het centrum van Den Bosch door 

Martijn uitgenodigd om het blad in elkaar te zetten. Voordat 

ik zat stond er uiteraard al een fles bier voor mijn neus, ter 

inspiratie. Ik kreeg al meteen wat ondankbare taakjes, want ik 

had mijn laptop toch mee. Doe jij maar het voorwoord, de mop-

pen en de standen, dan doe ik de rest. Hij toverde een of ander 

gaar Word document naar voren waar de Stormvogel van die 

maand ervoor in stond. Beetje knippen en plakken, en we kon-

den weer een maandje vooruit. Martijn had mijn truc goed be-

studeerd, want niet veel later vertrok hij zelf een half jaar naar 

het buitenland en stond ik er alleen voor. Gelukkig vond ik Arjo 

Mans bereid het van hem over te nemen, en hij maakte er met 

zijn grafische skills een net wat professioneler documentje van.

 

Inmiddels waren we ook huisgenoten in een anti-kraakwoning 

in Tilburg dus konden we dit op een zondagavond (maandag 

moest ‘ ie naar de drukker) behoorlijk brak in elkaar flansen. 

De wijk in Tilburg bestond met name uit bijstandsgezinnen en 

studenten, wat het nog genialer maakt als je het eerste elftal 

van vv Kerkwijk incl. aanhang uitnodigt voor een housewarming. 

Een touringcar kwam ineens de nogal smalle en vol geparkeerde

straat in rijden, spelers als Kees de Weert en Thomas Kruijshaar 

die net uit de kantine gerold kwamen, piste nog even tegen de 

voorgevel aan en ineens was onze woonkamer veranderd in een 

voetbalkantine. Een woonkamer die overigens sowieso al goed-

gevuld was met o.a. pooltafel, dartbord, PlayStation, tafelvoet-

baltafel, een beertender en uiteraard 2 grote koelkasten met….

melk. Eerlijk, we hebben even overwogen ons aller Kerkwijk 

te verlaten voor de Tilburgse Studenten Voetbalvereniging van 

Merlijn. Echter speelde we samen in het eerste, was heen en 

weer rijden prima te doen in de geniale Peugeot van Mans, en 

speelde we dat jaar nacompetitie. Arjo Keijnemans kopte ons 

bijna naar de 3e klasse, maar trof snoeihard de lat. Zelfs in 

het veld hoorde we Simon van Steenis toen de legendarische 

woorden schreeuwen: ‘ Scheeeeeids, mèt da doel is op’ !

Omdat Merlijn dat jaar ook naar de 4e klasse degradeerde, 

besloten we de club trouw te blijven. Bovendien, wie moest dan 

anders de Stormvogel doen?

Het jaar erop werd Merlijn echter ruim kampioen in een overi-

gens andere 4e klasse en wij wisten met een 3e klasse waardig 
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elftal de nacompetitie niet eens te halen. Zelfs Aart de Jong, 

teruggekeerd van destijds hoofdklasser Nivo Sparta, kreeg het 

niet voor elkaar om er als spits meer te scoren dan de links-

back van Giessen.

 

Inmiddels beleefde Arjo en ik (en vaak Aart inderdaad) wel 

legendarische (vrijdag-)avonden in Tilburg en wist Arjo mijn 

vriendin Sandra te strikken om tot de Stormvogel redactie toe 

te treden. Eigen schuld, moet je maar niet beginnen aan de 

HBO studie Media, Informatie en Communicatie en regelmatig 

in Tilburg verschijnen. Dan kan je net zo goed een clubblad in 

elkaar draaien. Wat is ‘ie gehaaid he, die Mans. Het voor-

woord, de moppen en de standen bleven voor mij en hier en 

daar een artikeltje over het eerste. 

 

Over die moppen waren de meningen verdeeld, Nick van 

Eck klaagde elke maand dat er nog geen glimlach bij hem 

af kwam.

Had misschien ook te maken met de steeds terugkerende 

mop:

Wat doet Feyenoord als ze de Champions League winnen? 

– de PlayStation uit zetten.

Dat was inderdaad geen beste, maar toch ook grappig 

gezien er toch altijd over gesproken werd. 

Na veel klagen heeft Nick zelf (na 23x reminders) de 

moppen eens verzorgd en inderdaad, ze waren zeker niet 

slecht.

Nadat Mans en ik beide inmiddels werkten in plaats van 

studeerden, waren verhuisd naar elk een appartement en 

na 10 jaar de redactie ook wel aan vernieuwing toe was, 

hebben wij een paar jaar geleden de handdoek in de ring 

gegooid. 

Gelukkig heeft de Stormvogel een korte doorstart 

gemaakt door Addy van Hemert,

 

maar uiteraard is er voorlopig weinig content om deze 

mee te vullen. Hopelijk geeft dit jubileumblad weer wat 

leesvoer op de wc! En laten we hopen dat in het nieuwe 

seizoen er ook weer regelmatig een Stormvogel ver-

schijnt. Hebben we niet nog een paar studenten op de 

club lopen? En is het niet leuk als er ook een dame in de redactie 

verschijnt?

Zelf ben ik inmiddels niet meer onderdeel van het eerste en 

zorg ik op zaterdag voor mijn dochters. Op de Drie Morgen kom 

ik alleen nog als invalkracht voor het vierde en voor de TC-ver-

gaderingen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet kriebelt 

als om 15.00u de klok luidt. Ik lieg niet als ik op zondagavond 

onderuit gezakt naar Barcelona of EOTB lig te kijken en besef 

dat ik geen Stormvogel hoef te maken, de goudgele rakker toch 

net wat lekkerder smaakt.
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Naast het voetbal is ook de kantine een be-

langrijk onderdeel van vv Kerkwijk. Dit is 

de plek waar teams samenkomen voor 

of na een wedstrijd, waar supporters 

een kop koffie komen drinken en waar 

kinderen wat lekkers komen halen. 

Wij, de bardames, verzorgen dit elke 

zaterdag met veel plezier!

Nu de club 75 jaar bestaat, kunnen 

we terugblikken op een aantal mooie 

momenten. Zo herinneren we ons de 

gezellige, volle kantine met alle trou-

we supporters als het 1e thuis speelt. In 

de rust is het dan aanpoten om iedereen 

zo snel mogelijk van koffie en bier te voor-

zien en na de wedstrijd een lekkere schaal 

snacks en een natuurlijk een kratje voor de 

spelers. 

Ook hebben we al vele leuke kantinefeesten 

mogen meemaken. Zo is er elk jaar een 

Oktoberfest, gevolgd door verschillende 

andere themafeesten, waarvan één 

altijd bij de derby. Bij vv Kerkwijk 

wordt er dan alles aan gedaan om de 

kantine dan zo leuk mogelijk te ver-

sieren en ervoor te zorgen dat het 

een geslaagd feestje wordt. 

Helaas zullen we nog even moeten 

wachten om met elkaar op de voet-

balclub en in de kantine te zijn, maar 

wanneer alles weer doorgaat zullen 

wij voor jullie klaarstaan om er weer 

een onvergetelijke tijd van te maken!

Wij willen vv Kerkwijk hartelijk feliciteren 

met het 75-jarige bestaan, en hopen dit 

mooie jubileum binnenkort te kunnen vieren. 

Liefs,

Rhodée, Joan, Anne & Lieke

Bardames
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Iedereen die lid is van een vereniging weet dat vrijwilligers vrijwel 

onmisbaar zijn om een vereniging draaiend te houden ditzelfde 

geldt natuurlijk ook voor een vereniging als v.v. Kerkwijk.

Een apart hoofdstuk om hier wat meer aandacht aan te geven 

is om deze reden zeker op zijn plaats.

Zoals gezegd zijn vrijwilligers een zeer belangrijk onderdeel 

om het voetbal bij v.v. Kerkwijk en alles er omheen draaiende 

te kunnen houden. Zonder een vaste groep ijverige vrijwilligers 

is het gewoonweg niet haalbaar om al de voor het voetballen 

essentiële vaak wekelijkse terugkerende werkzaamheden voor 

elkaar te krijgen en in mijn ogen vormen deze groep vrijwilli-

gers dan ook het kloppend hart van v.v. Kerkwijk.

Als ik het heb over deze werkzaamheden heb denk dan aan 

zaken waarvan bijna iedereen vanzelfsprekend vindt dat ze elke 

week gebeuren zoals een schoongemaakte kantine en kleedka-

mers, het dagelijks onderhoud van de buiten- en binnenruimte 

maar ook het regelen van scheidsrechters en de ontvangst van 

de tegenstanders. Dit alles om het voetbal elke zaterdag weer 

mogelijk te maken.

Iedereen die weleens lid is geweest van een voetbalvereniging 

of hier weleens komt weet dat alles begint met een voetbal-

veld waarop gevoetbald kan worden. Dan moet er natuurlijk 

ook een kleedkamer zijn waar je je eigen om kan kleden en na 

afloop kan douchen, natuurlijk is het dan ook prettig als je voor 

of na afloop van de wedstrijd ook nog de mogelijkheid hebt om 

in de kantine iets te kunnen kopen.

Om aan een wedstrijd te kunnen beginnen heb je natuurlijk ook 

een scheidsrechter en een tegenstander nodig en is het handig 

dat er een leider en/of trainer aanwezig is die de opstelling 

maakt en de randzaken regelt zoals ballen en tenues.

Dit is dus alleen voor “de voetbalzaterdag” maar om op de 

zaterdag op het voetbalveld een beetje goed voor de dag te 

komen zal er door de week toch ook getraind moeten worden 

en hiervoor heb je dan weer een trainer een trainingsveld en 

wederom een schone kleedkamer nodig.

Nu worden bijna al deze zaken bij v.v. Kerkwijk wekelijks 

gedaan door vrijwilligers en zoals je uit het bovenstaande 

begrijpt zijn er om dit alles voor elkaar te krijgen best een 

aantal vrijwilligers nodig.

De vrijwilligers
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Mijn persoonlijke inschatting is dat er om elk team van onze 

toch relatief kleine vereniging elke week te kunnen laten voet-

ballen er minimaal 40 personen wekelijks 1 of meerdere keren 

een aantal uur in touw zijn. Let wel dan praat ik nog niet over al 

de mensen die ervoor zorgen dat de voetbaltenues iedere week 

gewassen worden en dat al onze jeugdige voetballers elke za-

terdagmorgen naar de uitwedstrijden gebracht worden zodat ze 

kunnen voetballen.

Dat dit allemaal elke week weer geregeld en gedaan wordt is 

natuurlijk fantastisch maar zeker niet vanzelfsprekend.

Denk hier ook eens aan voor je commentaar geeft als er een 

keer iets niet helemaal in orde is voor je team op zaterdag.

Sta dan eens stil bij al de vrijwilligers die veel meer tijd steken 

in v.v. Kerkwijk dan de verplichte uren zelfwerkzaamheid en 

begrijp dat ze in ieder geval hun uiterste best doen om alles 

elke week weer zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, puur 

belangeloos en uit liefde voor de club.

In plaats van te ageren op wat er niet goed is geregeld kun je 

ook eens een keer vragen of je een handje kunt helpen of denk 

mee hoe het beter of anders kan, op een normale manier is 

goede raad altijd welkom.

Dit alles gezegd hebbende zijn het dus de vrijwilligers die het 

voetballen bij v.v. Kerkwijk elke zaterdag weer mogelijk maken 

door de hiervoor benoemde werkzaamheden elke week weer te 

regelen en uit te voeren. In mijn ogen dus het kloppend hart van 

onze mooie vereniging en we kennen er allemaal wel een aantal 

of je nu bij v.v. Kerkwijk voetbalt of niet. Bijvoorbeeld de leider van 

het 2de seniorenelftal of een van de mensen die ervoor zorgen 

dat de bezoekende voetbalelftallen op zaterdagmorgen netjes 

bij onze club ontvangen worden en zeker niet te vergeten de 

persoon die er elke week weer voor zorgt dat erop zaterdags 

scheidsrechters aanwezig zijn om de al de wedstrijden te leiden.

Zoals gezegd betreft het tientallen vrijwilligers en gaat het te ver 

om al deze mensen met naam te noemen, waarschijnlijk ga ik 

er dan een paar vergeten en ik wil niemand te kort doen, maar 

ze zijn goud waard voor v.v. Kerkwijk en als je ze tegenkomt op 

de club bedank ze dan maar eens een keer voor wat ze voor de 
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club doen dan laten we met z’n alle blijken dat we ze waarderen. 

Wel wil ik in dit hoofdstuk wat meer aandacht besteden aan de 

groep vrijwilligers die wekelijks op de club aanwezig zijn maar 

niet direct zichtbaar zijn als er op zaterdag gevoetbald wordt. 

Dit zijn de mensen die sinds jaar en dag ervoor gezorgd hebben 

dat onze vereniging is zoals hij nu. Ze steken elke weel weer 

veel tijd en energie in de club en mogen zeker een keer met 

naam genoemd worden.

Haast elke maandag- en vrijdagmiddag komen ze met een 

groepje op de voetbalvereniging bij elkaar om ervoor te zorgen 

dat zaterdags alles klaar is om te kunnen voetballen.      

Zo worden de kleedkamers, de kantine en de toiletten schoon-

gemaakt, het terras wordt indien nodig geveegd en de prul-

lenbakken worden geleegd, het zal iedereen verbazen hoeveel 

rommel er elke zaterdag weer achterblijft als er wordt gevoet-

bald.

Misschien een tip voor iedereen die zaterdags op de club 

verblijft gooi in ieder geval je eigen rommel in de prullenbak.

Een prullenbak legen is namelijk veel makkelijker dan al het 

afval vanaf de grond halen.

Verder moet er natuurlijk elke week lijnen op de speelvelden 

worden getrokken. Het zal de mensen met een tuin niet vreemd 

voorkomen dat er gedurende het gehele jaar onderhoud van het 

gras en het groen eromheen nodig is.

Nu zijn de meeste mensen in Nederland niet in het bezit van 

“drie morgen” grond maar iedereen zal wel kunnen inschatten 

dat het wekelijks bijhouden van de velden niet met een uurtje 

klaar is. Wanneer het voetballen stopt in de zomer en de voet-

ballende leden met zijn allen op vakantie gaan dit onderhoud 

toch door moet gaan denk bijvoorbeeld alleen maar aan het 

sproeien van de velden gedurende de droge zomerperiode om 

ervoor te zorgen dat de velden als we beginnen in augustus 

weer picobello bijliggen. Gelukkig hebben we sinds een aantal 

jaar een vaste beregeningsinstallatie in de velden liggen zodat 

er niet meer dagelijks met beregeningspijpen gesjouwd hoeft 

te worden het moet allemaal nog wel geregeld worden maar 

het scheelt toch een hoop werk.

Naast de voetbalvelden en het groen eromheen zijn er natuurlijk 

ook nog de gebouwen die het nodige onderhoud verlangen 

soms klein maar ook regelmatig wat groter.

Hubert Mans is degene die hier al meer dan 40 jaar bij betrokken 

is en dit al jaar en dag coördineert en oppakt wat nodig is om dit 

alles in goede banen te leiden.       

Hubert regelt dit met een vast groepje vrijwilligers waar de 

harde kern naast Hubert Mans momenteel bestaat uit Wout 

Blommers, Rien de Haas, Jenne Keijnemans, Gerard van Maren 

en Jo van de Werken.

Verder wil ik ook nog speciaal een aantal mensen vernoemen 

die kort of wat langer geleden ook altijd hun steentje bijdroe-

gen aan deze wekelijkse werkzaamheden. Om te beginnen met 

Adrie de Bijl, tot het laatst toe was hij op de maandagen en vrij-

dagen op de club te vinden. Verder wil ik Roelof Oomen, Simon 

van Steenis, Jan Valkis, Henk de Weert en Marc de Bijl noemen 

deze personen hebben jarenlang meegedraaid met ieder zijn 

eigen bezigheden en zijn indien nodig nog steeds oproepbaar.

En dan in een wat verder verleden waren Henk van Hees, Kobus 

Kiep en Ries van Geffen vaak van de partij.

Naast het onderhoud is er natuurlijk ook nog de kantine, hier 

wordt zaterdag geprobeerd om begroting van de club sluitend 
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te krijgen door de verkoop van allerlei versnaperingen. Dit is 

dus een essentieel onderdeel om de club op langere termijn 

financieel gezond te houden en wat dan ook gelijk inhoudt dat 

de mensen die verantwoordelijk zijn voor de kantine erg be-

langrijk zijn voor de club.

Op de zaterdagmorgen worden de bardiensten vaak ingevuld 

door de leden dit is een mooie manier om de jaarlijkse bijdrage 

zelfwerkzaamheid mee te vervullen. De bardienst op de zater-

dagmiddag is een aantal jaar geleden van vrijwilligers overge-

gaan naar betaalde krachten, het was om een aantal redenen 

niet meer haalbaar om de zaterdagmiddag volledig in te vullen 

met vrijwilligers.

Het regelen van de kantineaangelegenheden inclusief de 

inkoop wordt nu gedaan door Suzan en Marc de Bijl maar 

jarenlang hebben Louisa van Geffen en Marian van Ooyen dit 

geregeld. Naast dat ze de zaterdagen regelden en vaak zelf 

achter de bar stonden waren Louisa en Marian ook op de dins-

dag- en donderdagavonden present in de kantine om ervoor te 

zorgen dat wanneer de senioren klaar waren met trainen ze ook 

nog wat te eten en drinken konden krijgen. Ik weet zeker dat 

mening (oud)voetballer van onze club nog met veel plezier aan 

deze trainingsavonden terugdenkt en hierom wil ik Louisa en 

Marian bedanken. 

Al de genoemde mensen hebben de afgelopen jaren dus een 

zeer grote bijdrage geleverd aan het op een goede manier 

draaiend houden van v.v. Kerkwijk. De aandacht die in dit hoofd-

stuk gegeven wordt is ook meer dan terecht.

Naast de wekelijks werkzaamheden en het klein en groot on-

derhoud zijn er in de loop der jaren natuurlijk ook nog een hele-

boel ander vaak wat grotere zaken geheel of gedeeltelijk door 

vrijwilligers gerealiseerd denk hierbij dan aan het bouwen van 

de eerste kleedkamers op de plek waar nu ’t Schuurke staat en 

later het huidige clubgebouw met kantine, bestuurskamer en 

kleedkamers.

Het huidige clubgebouw is in de jaren 80 ge-

bouwd en hierna meerdere malen uitgebreid 

en veranderd, het aantal kleedkamers is in een 

aantal fases uitgebreid naar het huidige aantal 

van 9. Verder is de kantine verbouwd waarbij de 

keuken is uitgebreid en de toiletgroep is ver-

plaatst, ook is er in de loop van de tijd nog een 

nieuwe bestuurskamer bij aangebouwd omdat 

de toenmalige bestuurskamer niet meer vol-

deed aan de eisen van de tijd.

Dit alles is weliswaar niet geheel door vrijwil-

ligers gedaan maar wel een groot gedeelte 

hiervan. Bij het bouwen van het clubgebouw 

waren toen voor wat ik gehoord heb Wim de 

Weert, Gijs Keijnemans, Hans de Haas, Jenne 

Keijnemans en Hubert Mans vanuit de club 

nauw betrokken.

Voor het verbouwen van de kantine, de aanbouw van de nieuwe 

toiletgroepen en het bouwen van de huidige bestuurskamer 

werden voornamelijk de namen van Ries van Geffen, Marc de 

Bijl en ook Hubert Mans genoemd als personen die namens de 

club het voortouw namen. 

Het gevolg van al de inspanningen van onze vrijwilligers is dus 

een clubgebouw met 9 kleedkamers waar alles wat een voet-

balvereniging nodig heeft op en aan zit, 3 voetbalvelden met op 

2 hiervan verlichting, weliswaar gebruiken we 1 van deze 3 velden 

voornamelijk om op te trainen maar als het nodig is kunnen hier 
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ook wedstrijden op gevoetbald worden. Wat je ook lang niet bij 

alle andere verenigingen ziet voldoende parkeerplaatsen zodat 

er bijna niet op de openbare weg geparkeerd hoeft te worden.

Al met al zijn er maar weinig voetbalverenigingen in de omtrek 

die hieraan kunnen tippen en hebben we een accommodatie 

waar we trots op mogen zijn. Zeker als je bedenkt dat het 

meeste dus gerealiseerd is door vrijwilligers en met eigen 

financiële middelen.

In het laatste deel van dit hoofdstuk wil ik graag nog een ander 

soort vrijwilliger benoemen de zogenaamde stille krachten, 

wellicht vinden ze het niet fijn dat ze in dit hoofdstuk benoemd 

worden maar ik vind dat ze niet overgeslagen mogen worden.

Het gaat dan over mensen die niet altijd wekelijks aan de gang 

zijn bij de vereniging en ook meestal niet hoog op de nominatie 

staan voor de vrijwilliger van het jaar. Ongemerkt doen ze wel 

heel veel belangrijke werk bij v.v. Kerkwijk en dan voornamelijk 

werk wat anders zou moeten worden uitbesteed aan derden en 

hierdoor dus een aanslag zou zijn op de begroting van de club.

Het zijn de werkzaamheden die sommige mensen als ze handig 

zijn en tijd hebben thuis zelf doen maar die de meeste mensen 

toch liever uitbesteden zoals schilderen, straatwerk, loodgie-

terswerk en het grote tuinonderhoud.

Te beginnen met het schilderwerk, als je de afmeting van het 

clubgebouw bekijkt snap je dat dit veel werk is en dat het schil-

derwerk net als thuis regelmatig opnieuw moet worden gedaan, 

uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat de goede staat van 

dit schilderwerk voornamelijk te danken is aan Henk de Weert, 

niet dat hij altijd alles alleen doet maar Henk levert aan al het 

schilderwerk op de club een hele grote bijdrage.

Dan het straatwerk om de velden en het clubgebouw, dit ligt er 

ook altijd keurig bij. Jan van der Meijden en Jo van der Werken 

zorgen er al jaren voor dat ook zo blijft en als er een keer een 

stuk nieuw straatwerk moet komen zorgen Jan en Jo ervoor dat 

dit geregeld wordt.  

Ook als er een loodgieter benodigd is kan er altijd een beroep 

gedaan worden op Jan Valkis. Als er weer eens een lekkage is of 

als er iets plotseling kapot gaat is een belletje genoeg om Jan 

op de club te krijgen om de problemen te verhelpen.

De laatste persoon die ik zeker niet onbenoemd wil laten is 

Wim de Waal. Vrijwel ongemerkt zorgt hij ervoor dat de groen-

stroken op het terrein in goede staat blijven, zoals met alles 

lijkt het allemaal niet veel werk maar als niemand dit regelma-

tig bijhoudt wordt het vanzelf een rommeltje. 

Het lijkt me te begrijpen dat een aantal van de in het stukje 

genoemde personen maar ook een aantal andere leden door 

hun grote bijdrage aan v.v. Kerkwijk in de afgelopen jaren door 

de vereniging benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste.

Om deze nogmaals onder aandacht van iedereen te brengen 

volgt hieronder de complete lijst van alle nog in leven zijnde 

ereleden en leden van verdienste.
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Ereleden:
Berend Dingemans

Ad van den Berg

Hubert Mans

Abe van Rijnsbergen

Leden van Verdienste:
Marc de Bijl

Theo van Driel

Louisa van Geffen

Jo van de Graaf

Peter Keijnemans

Jenne Keijnemans

Marian van Ooyen

Kobus de Weert
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Besturen

Als een vereniging 75 jaar bestaat houdt dit in dat er al veel 

mensen deze vereniging bestuurd hebben en het houdt dan 

ook in dat deze bestuurders een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd om de club in stand te houden.

Op basis van al de stukken die ik voor dit hoofdstuk doorgeno-

men heb is dit geen vanzelfsprekendheid en kom ik toch tot de 

conclusie dat het besturen van v.v. Kerkwijk geen “appeltje-ei-

tje” is geweest. Heel vaak lees je dat er roerige en moeilijke 

tijden aankomen of geweest zijn. Met deze rijke historie lijkt 

het wel of v.v. Kerkwijk meer dan 150 jaar bestaat, nu is dit zoals 

we weten niet het geval. Het geeft wel aan dat het besturen 

van een voetbalvereniging niet altijd op rolletjes loopt en dat 

er in de loop van 75 jaar van de bestuurders veel energie en tijd 

benodigd was om de club in goede banen te leiden en overeind 

te houden 

Weliswaar heb ik nooit in het bestuur van v.v. Kerkwijk gezeten, 

maar als ik erover nadenk dan lijkt het me dat de combinatie 

van beheren van een sportcomplex met een groot aantal leden 

die wekelijks gebruik maken van dit sportcomplex het besturen 

van voetbalverenigingen zo uitdagend maakt.

De club heeft in het verleden dan ook genoeg problemen gehad 

met velden, accommodatie, financiële middelen en gebrek aan 

bestuurders en vrijwilligers. Dit alles in een eigen tijd met de 

bijbehorende dynamiek. Een aantal van deze problemen zijn 

ook van alle tijden en spelen momenteel dus zeker nog steeds.

Als je alles van een afstandje en over een wat langere periode 

bekijkt is naar mijn idee een vrijwel continu stijgende lijn te zien 

met af en toe een onvermijdelijk dipje.

Deze stijgende lijn is te danken aan de mensen die vrijwillig een 

aanzienlijk aantal uren per maand in de club steken. Dit zijn 

naast de in een ander hoofdstuk genoemde vrijwilligers ook het 

bestuur, dit zijn per slot van rekening ook mensen die vrijwillig 

veel tijd in v.v. Kerkwijk steken.

Afgelopen 75 jaar heeft v.v. Kerkwijk ongeveer 100 bestuursle-

den gehad.

Ieder met zijn eigen kwaliteiten op de momenten dat de club 

deze personen nodig had, soms uit nood geboren en soms om-

dat ze de specifieke eigenschappen bezaten die op dat moment 

nodig waren voor het besturen van v.v. Kerkwijk.

Om alle bestuurders de plaats te geven in de geschiedenis 

van v.v. Kerkwijk die ze verdienen volgt hierna de voor zover te 

achterhalen complete lijst van al de alle bestuurders van de 

club en de functie die ze hebben bekleed in het bestuur van de 

afgelopen 75 jaar.  

Gijs Haasakker | voorzitter vanaf 

oprichting op 8-10-1946 tot januari 1947 

F. de Weert | secretaris vanaf oprich-

ting op      8-10-1946 tot oktober 1948

E. Went | 2de voorzitter vanaf oprichting 

op      8-10-1946 tot januari 1947 hierna 

voorzitter tot april 1948 

M. van Loon | penningmeester vanaf 

oprichting op 8-10-1946 tot maart 1948

 W. den Otter | 2de penningmeester en 

commissaris vanaf oprichting op 

8-10-1946 tot januari 1956

J. den Otter | commissaris vanaf 

oprichting op 8-10-1946 tot januari 1947, 

2de voorzitter van april 1947 tot april 

1948, voorzitter van april 1948 tot 

overlijden op 2-1-1955

A. van Suydam | commissaris vanaf 

oprichting op 8-10-1946 tot februari 

1953 
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Antoon van Zandvliet | commissaris 

van april 1947 tot december 1947

S. Oomen | commissaris van december 

1947 tot februari 1958

J. Poot |penningmeester van april 1948 

tot overlijden op 22-11-1963

M.J. van Leeuwen | secretaris van 

oktober 1948 tot januari 1950, 2de 

voorzitter van februari 1953 tot februari 

1955

J. van Ooyen | secretaris van januari 

1950 tot mei 1957

Arie van Driel | commissaris van 

februari 1953 tot januari 1956, voorzitter 

van januari 1956 tot januari 1965, 

bestuurslid-adviseur van januari 1965 

tot augustus 1975

Wim van der Werken | commissaris van 

januari 1956 tot januari 1965   

Berend Dingemans | secretaris van 

mei 1957 tot september 1957, 

penningmeester van januari 1964 tot 

januari 1971, voorzitter van januari 1965 

tot september 1982 

Theo van Driel | waarnemend secretaris 

van september 1957 tot februari 1958, 

penningmeester van januari 1971 tot 

augustus 1977

Annie van Driel | secretaris van februari 

1958 tot augustus 1977, voorzitter van 

september 1982 tot mei 1988 en van 

september 1992 tot oktober 1995 

Klaas van Zandvliet | onderhoud van 

februari 1958 tot september 1960 en 

van januari 1965 tot augustus 1971

Aart Oomen | onderhoud van augustus 

1960 tot januari 1971, onderhoud van 

augustus 1971 tot augustus 1979

Joop de Bijl | onderhoud van januari 

1967 tot april 1970

Coen van Utrecht | onderhoud en jeugd 

van april 1970 tot augustus 1976

Cor de Koning | 2de secretaris van 

januari 1971 tot augustus 1977, 

wedstrijdsecretaris van augustus 1977 

tot maart 1987

Wim van Driel | onderhoud van augus-

tus 1972 tot augustus 1976, onderhoud/

consul van augustus 1980 tot overlijden 

op 24-2-1982

Cor Jonkers| commissaris van augustus 

1972 tot augustus 1977

Simon van Zandvliet | spelmaterialen 

van augustus 1975 tot augustus 1978

Adrie Haasakker | bijzondere activi-

teiten van augustus 1976 tot augustus 

1980, algemeen secretaris van 

augustus 1980 tot januari 1983

Peter Keijnemans | onderhoud van 

augustus 1976 tot januari 1983, 

jeugdsecretaris van december 1989 

tot maart 1991

Gijs de Weert | penningmeester van 

augustus 1977 tot september 1982

Henk Bracht | secretaris van augustus 

1977 tot augustus 1980

Simon van Steenis | jeugdsecretaris 

van augustus 1976 tot augustus 1981

Johan Oomen | spelmaterialen/vervoer 

van augustus 1978 tot september 1982, 

bestuurslid algemeen van oktober 2011 

tot juli 2014, interim-voorzitter van juli 

2014 tot oktober 2014, voorzitter van 

oktober 2014 tot heden 

Jenne Keijnemans | onderhoud van 

augustus 1979 tot januari 1983, 

voorzitter van mei 1988 tot september 

1992

Cor Kikkert | jeugdsecretaris van 

augustus 1981 tot februari 1984 

Louis Lamboo | penningmeester van 

september 1982 tot februari 1987 en 

van mei 1988 tot september 1993, 

waarnemend voorzitter van januari 1992 

tot september 1992, penningmeester 

van oktober 2011 tot mei 2015

Gerrit de Jong | onderhoud/consul van 

augustus 1982 tot augustus 1984

Gerard van Maren | onderhoud/inkoop 

van september 1982 tot augustus 1984, 

onderhoud/inkoop van februari 1985 

tot maart 1986, kantine-commissie van 

oktober 2000 tot juni 2001
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Ruud Koemans | 2de voorzitter en 

bijzondere activiteiten van januari 1983 

tot maart 1987

Rolf van Lit | algemeen secretaris

van januari 1983 tot maart 1986, 

jeugdsecretaris van maart 1986 tot 

maart 1988, wedstrijdsecretaris van 

augustus 1989 tot februari 1990

Johan Verhey | onderhoud van januari 

1983 tot februari 1985

Hubert Mans | onderhoud van februari 

1982 tot maart 1985, onderhoud 

november 2009 tot oktober 2012 

Addy van Hemert | jeugdsecretaris 

van februari 1985 tot februari 1986, 

secretaris van februari 1986 tot maart 

1987

Ernst van Veldhoven | onderhoud van 

november 1984 tot maart 1986

Jan van Brenk | onderhoud van maart 

1986 tot december 1986, consul van 

maart 1987 tot oktober 1995

Kobus Kiep | onderhoud van maart 1986 

tot maart 1987, zelfwerkzaamheid van 

november 1989 tot september 1990

Jo van de Graaf | secretaris van maart 

1987 tot mei 1988, wedstrijdsecretaris 

van maart 1987 tot augustus 1989 

Philip van Gladbeek | bijzondere 

activiteiten van maart 1987 tot 

september 1989, secretaris van 

september 1989 tot maart 1991

Henk de Visser | onderhoud van maart 

1987 tot augustus 1988

Janus van Doesburg | kantinebeheer 

van maart 1987 tot augustus 1988  

Hans Blatter | secretaris van mei 1988 

tot september 1989

Ria van Geffen | bijzondere activiteiten 

en zelfwerkzaamheid van september 

1989 tot december 1991, jeugdsecretaris 

van maart 1991 tot oktober 1995, 

kantine-commissie van maart 2002 tot 

augustus 2002

Rien Mulder | zelfwerkzaamheid van 

september 1990 tot mei 1994

Petrie van Hemert | wedstrijdsecretaris 

van september 1990 tot oktober 1995 

 

Ben Jeths | secretaris van maart 1991 

tot oktober 1994

Matthijs de Weert | vicevoorzitter van 

september 1992 tot oktober 1994, 

secretaris van oktober 1994 tot oktober 

1995

Rene den Otter | wedstrijdsecretaris 

van september 1992 tot oktober 1994

Abe van Rijnsbergen | jeugdsecretaris 

van september 1992 tot maart 2003

Henri de Jong | bijzondere activiteiten 

van september 1992 tot oktober 1995

Kees Oomen | penningmeester van 

september 1993 tot oktober 1994

Egbert Bok | zelfwerkzaamheid van 

mei 1994 tot maart 1996 

John van Mourik | secretaris van 

oktober 1995 tot oktober 1998

Martin de Weert | wedstrijdsecretaris 

van oktober 1995 tot oktober 1999,

 secretaris van oktober 2000 tot 

oktober 2003

Henk Westerlaken | penningmeester 

van oktober 1995 tot oktober 2001

Bram van Gladbeek | bijzondere 

activiteiten van oktober 1995 tot 

september 1997, voorzitter van

 september 1997 tot oktober 2000

Jan van Veeren | voorzitter van maart 

1996 tot maart 1997  

Cees van Acquoy | algemene zaken van 

maart 1996 tot maart 1998

Peter Vos | onderhoud van maart 1996 

tot oktober 1999

Arjan de Weert | kantine-commissie 

van augustus 1996 tot oktober 1998

Ad van den Berg | bijzondere 

activiteiten van september 1997 tot 

oktober 1999, wedstrijdsecretaris van 

oktober 1999 tot oktober 2012
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Miranda van Rijnsbergen | secretaris 

van oktober 1998 tot oktober 2000

Niels Jongste | kantine-commissie van 

oktober 1999 tot oktober 2001

Bart aan de Toorn | sponsoring en P.R. 

van oktober 1999 tot oktober 2000 

Marlies Dingemans | bijzondere 

activiteiten van oktober 1999 tot 

oktober 2000

Cees Bongenaar | voorzitter van 

oktober 2000 tot december 2004

Gonnie Keijnemans | sponsoring en P.R. 

van oktober 2000 tot maart 2002

Peter van Overbeek | onderhoud van 

oktober 2001 tot maart 2003

George de Graaf | penningmeester van 

oktober 2001 tot december 2004

Louisa van Geffen | bijzondere 

activiteiten van maart 2002 tot maart 

2003, kantine-commissie van maart 

2003 tot oktober 2011

Rino van den Burght | (wnd.) sponsoring 

en P.R van maart 2002 tot oktober 2006

Jorina Krijgh-Oomen | jeugdsecretaris 

van maart 2003 tot oktober 2006

Fred Traxel |voorzitter van december 

2004 tot oktober 2013

Piet Jongste | penningmeester van 

december 2004 tot oktober 2006

Henk van Hees | onderhoud van 

december 2004 tot oktober 2009

Steven Jehts |bijzondere activiteiten 

van oktober 2005 tot oktober 2006

Dirk de Jong | bijzondere activiteiten 

van oktober 2006 tot oktober 2007

Chris Traxel |sponseringen P.R. van 

oktober 2006 tot oktober 2008

Henry Krijt | penningmeester van 

oktober 2006 tot oktober 2011, 

algemeen bestuurslid van december 

2011 tot oktober 2012

Marc de Bijl | jeugdsecretaris van 

oktober 2006 tot oktober 2011, 

wedstrijdsecretaris van oktober 2011 

tot oktober 2016, bijzondere activiteiten 

van oktober 2018 tot heden 

Erik Kraaij | secretaris van oktober 

2006 tot oktober 2010 

Thomas Krijt | bijzondere activiteiten 

van oktober 2007 tot oktober 2009

Kim van Heuckelum | bijzondere 

activiteiten van oktober 2009 tot 

juni 2010

Corwin van Heijningen | sponsering en 

P.R. van november 2010 tot oktober 2011, 

secretaris van oktober 2011 tot oktober 

2013, voorzitter van oktober 2013 tot juli 

2014

Rien Bouwman |algemeen lid van 

oktober 2011 tot oktober 2012 

Tessa Vos | bijzondere activiteiten van 

oktober 2011 tot oktober 2012 

Johan Dingemans  | algemeen lid 

van oktober 2011 tot oktober 2013, 

secretaris van oktober 2013 tot 

oktober 2016, bijzondere activiteiten 

van oktober 2016 tot oktober 2017                                                                                                                                             

Wouter Versteeg | bijzondere 

activiteiten en P.R. van januari 2015 tot 

oktober 2016, secretaris van oktober 

2016 tot oktober 2017 

Arie Lanser | penningmeester van 

oktober 2015 tot heden

Kees Westerlaken | bijzondere 

activiteiten van oktober 2017 tot 

oktober 2018, wedstrijdsecretaris van 

oktober 2018 tot heden

Jiele Lobrecht | wedstrijdsecretaris 

van oktober 2016 tot oktober 2018

Jan Wolfers | secretaris van oktober 

2017 tot heden
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Kantinefeesten, het begint met een ‘mooi’ aangeklede kantine 

en een ‘goede’ wedstrijd met fitte voetballers, en eindigt met 

slingers op de grond en mensen die naar huis strompelen. Een 

goede organisatie gaat vooraf aan deze feesten, tijdens de 

vergaderingen kunnen we het een uur hebben over de prijzen 

die verdeeld worden tijdens de ‘Grote Verloting’, zoals dat in 

Kerkwijk en omstreken bekend staat. De charmes van de 

Dames van VV Kerkwijk worden onder leiding van Noa in de strijd 

gegooid, zonder hen krijgen we de loten aan de straatstenen 

niet kwijt. Laurens notuleert en vat de vergaderingen samen. 

Marc is de kritische voorzitter van de commissie, de enthousi-

aste ideeën (lees schuimparty) van Paul worden door hem vaak 

van tafel geschoven. Verder plukken we vaak de Action leeg 

voor mooie versiering, die door Kevin en Tom op worden opge-

hangen. De Van Zantens vormen hier een uitstekend duo, waar 

Tom geen ballonnen op kan blazen, heeft Kevin moeite met het 

prikken van punaises in het schitterende houten plafond van de 

kantine. Om het feest in de gehele Bommelerwaard onder de 

aandacht te brengen, kan een mooie poster niet ontbreken. Hier 

wordt veel energie in gestopt, zo wordt bij de poster van het 

Oktoberfest al tien jaar op rij enkel de datum veranderd.  

Johan regelt de DJ voor het feest, die we vaak in het speelhok 

neerzetten, waar hij bij mooi weer eerst twee uur voor een lege 

kantine staat te draaien, voordat iedereen van buiten naar 

binnen is gestroomd. We zijn blij dat we na al die jaren nog 

steeds een slachtoffer kunnen vinden om deze functie te 

vervullen en een avond naar de lomp dansende voetballers 

van VV Kerkwijk te kijken. Hij krijgt regelmatig een beschonken 

feestganger op bezoek aan de draaitafel, om een verzoeknum-

mer in te dienen. Van Jannes met ‘Ga maar weg’, tot ‘Paradise by 

the Dashboard Light’ van Meat Loaf, alles komt bij een kantine-

feest voorbij, een prachtig stukje zang door de microfoon van 

verschillende feestgangers kan hierbij dan ook niet ontbreken. 

De avond wordt vaak afgesloten met verschillende hardstyle- 

en hardcorenummers, wat er gelukkig voor zorgt dat de mees-

ten de kantine al vrijwillig verlaten. De rest wordt er, samen met 

de slingers, uitgeveegd omdat ze anders niet weg te krijgen zijn. 

Dit zegt genoeg over hoe goed de kantinefeesten, het pronkstuk 

van de activiteitencommissie, bij VV Kerkwijk bevallen onder de 

leden.

Het paradepaardje van de activiteitencommissie is het Oktober-

fest, in november.. Zoals gewoonlijk heeft 10% van de aanwezigen 

zich weer keurig gehouden aan de dresscode. De bardames 

worden door de activiteitencommissie met klem verzocht om 

in een dirndl de halve liter pullen te vullen. We huren een paar 

lange tafels en banken, hangen de kantine vol met Oktober-

fest-vlaggen, leggen wat hoeden neer, en het feest kan losbar-

sten. Het is eigenlijk vaste gang van zaken dat we om 11 uur de 

banken en tafels weg moeten halen, omdat er al drie banken 

door midden zijn en mensen op het geniale idee komen om 

van de tafels een glijbaan te maken. Je zult het misschien niet 

geloven, maar het is toch echt het leukste feest van het jaar. De 

dagen daarop wordt alle overgebleven rotzooi opgeruimd door 

de vrijwilligers, waar wij ze dan ook erg dankbaar voor zijn. 

Wat we verder nog organiseren is een zeskamp, het vrienden-

toernooi, het snerttoernooi en af en toe worden er nog wat 

heerlijke slaatjes bezorgd aan de deuren in de omgeving van 

de voetbalclub. Met de zeskamp pakken we altijd uit met grote 

stormbanen, buikschuifbanen en andere leuke spellen. Wij hopen 

als activiteitencommissie de leden met al deze activiteiten in 

de toekomst te blijven verblijden. We wachten met zijn allen 

met smart op het 75-jarige jubileumfeest, wat door de huidige 

omstandigheden al twee keer is uitgesteld. Verder zijn we van 

plan om in de toekomst feesten buiten te organiseren met mooi 

weer, zodat de DJ zijn eerste 2 uur ook tussen de menigte door 

kan maken.

Marc de Bijl, Johan Dingemans, Laurens Kruishaar, Paul Verduin, 

Kevin van Zanten, Noa van Tuijl en Tom van Zanten, namens de 

activiteitencommissie. 

Kantinefeesten
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Al méér dan 60 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen, 
installeren en onderhouden van elektrotechnische

 installaties!

De Looijer Elektrotechniek
Voorstraat 4 - Ammerzoden

073-5991375
www.delooijer.nl

INTERIEURS
DE MEUBELBERG

Meubels
Keukens

Interieurbouw
Complete woninginrichting

Molenstraat 16
5317 JG Nederhemert-Noord

Tel. 0418 - 552321
www.meubelberg.nl

Hoofdstraat 28    4265 HK Genderen    0416-760400    info@addegraafmedia.nl    www.addegraafmedia.nl

gra�sch goed thuis

Kunt u extra handen gebruiken in uw vereniging?
Wij kunnen u hierbij helpen.

Advertentiewerving; wij doen de verkoop en als u wilt de financiële afwikkeling.
Van de opmaak en  het drukken tot aan postverzorging van uw clubblad.
Of alleen als pdf -bestand zodat u het nieuws kunt mailen aan uw leden.

Bel of mail ons en wij komen vrijblijvend met een voorstel.
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Iedereen die een bijdrage heeft geleverd heeft aan het tot stand brengen van dit jubileum boek bedankt! 

In het bijzonder gaat onze dank uit naar de sponsors van de 20 euro-bordjes  in de kantine 

Sander de Weert | Gertjan den Otter | Nick van Eck | Lotte & Kim | Deddel | Sofie & Lisa 
Steven Ermstrang | Royal Brinkman | Poeli | Arie Pippel | Niek Oomen | Theo van Driel 

Kees de Weert Schilderwerken | Henk & Stephen Westerlaken | Addie van Gijn | Joor Oskam | Voske 
Henk van Zanten | Bente | Nabil Bouchlal | van Hoven & Oomen | John van Mourik | Stefan van Driel 

Ad de Koning | Jochem en Rhodee | Dirk Bok | Niels, Nicole & Noud | Henk & Jolanda van Hemert 
A. de Weert | Cock van Zanten | Timon Verduin | Jelle Oomen | Kees, Danielle, Jochem & Liz 

Johan Oomen | Jenne Keijnemans | Maikel Valkis | P. de Bijl | Dames vv Kerkwijk | Robin van Zanten 
Corné en Bas | Tom Bracht | Jan & Joanne | Roelof Oomen | Jordy Bok | Arjo & Yvette 

Johan Dingemans | Michel van den Hanenberg | Fam. van Zanten | Arie Lanser | Teus & Bianca 
Peter Keijnemans |Bart Oomen | Jacob de Weert | Luuk Oomen | Martin de Weert | B.O. 

Johnny van de Werken | Jacko van Hemert | de Bardames | Corwin | Bart de Waal | Robert van Luyn 
Bas en Corné van Hemert | Ashwin van Santen | KW 2 | Floris van Trigt | Joris, Anna & Lex 

Renske & Nicky | Kian Keijnemans | Abe van Rijnsbergen | Leen & Marian | Simon van Steenis 
 

 

 

Tot slot gaat onze speciale dank uit naar: 

Jochem de Weert voor het maken van de logo’s van het 75-jarig bestaan en de voorkant van dit 
jubileumboek. 

Marc, Tessa, Nicole, Stefan, Laurens, Bart, Arjo en Ad namens de jubileumcommissie die veel tijd en 
energie gestoken heeft in het organiseren van het 75-jarig jubileum maar tot tweemaal toe de 

activiteiten en festiviteiten niet door kon laten gaan. 





Jan van Veen Auto’s

5305 EE Zuilichem

www.janvanveenautos.nl

info@janvanveenautos.nl

Verkoopafdeling: 0418-673026

Werkplaats: 0418-671934

Whatsapp: 06-86618872

Ma en Do tot 20.30

Za 09.00 - 17.00

Zijlstraat 3

Feliciteert v.v. Kerkwijk
met hun 75-jarig bestaan

MEER DAN 300 VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT - ŠKODA OP VOORRAAD


