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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 
Lente! Niet dat we een zware winter gehad hebben 
maar toch werden een aantal wedstrijden afgelast  
en maakte de harde wind het voetballen zeer  
interessant. Het aantal wedstrijden tussen de vorige 
clubkrant en deze is niet zo heel groot maar toch is  
er weer voldoende te melden. Diverse teams hebben 
weer de moeite genomen een leuk stukje te schrijven 
zodat de rest van de club weet hoe het bij hen reilt en 
zeilt. Er valt te lezen dat we jeugd in huis hebben  

om trots op te zijn! Benieuwd of ze de beloftes  
gaan waarmaken.  
We bezochten de bingo en spelregelavond, doken in 
de geschiedenis van de Bolwerkkoerier, spraken het 
oudste lid en 1 van de trouwste sponsoren.  
 
We wensen u weer veel plezier met het lezen en 
plaatjes kijken! De volgende uitgave is net na het  
seizoen, deadline 23 juni. 

  4. Een woord van de Voorzitter 
  5. Wisselvallige 2e periode van het 1e  
  7. Trainer dames 1 aan het woord    
  8. Woerkum 4 – Regen, hagel, wind en nul punten  
  9. Piet Saaman en een succesvol eerste seizoen / Grote loterij v.v. Woudrichem 2019 
10. Shirtjes Woerkum 5  
11. Woudrichemmer Thijs van Rookhuizen op het WK!  
13. Van advertentie en reclamebord tot leenauto  
14. Bingooooo !!!  
15. Van de sponsorcommissie / Storm sponsort doorwerkjassen  
16. Spelregelavond  
18. Hoe is het met………………Piet Vink   
21. Update Vrienden van v.v. Woudrichem  
22. 40 Jaar (!) Bolwerkkoerier  
24. Kindpakket kan helpen!   
25. Activteiten / In Memoriam 
26. Vân wie zai de gai d’r één?  
28. JO12-1 in de hoofdklasse! 
30. Activiteitencommissie v.v. Woudrichem  
31. De toekomst van Woudrichem! JO7-1 
33. Column Hé Scheids  
34. Contactgegevens   
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Beste, lieve, leden,  
 
Jullie hebben weer  
een prachtige clubkrant 
in de bus gehad.  
De club is volop in  
beweging  en dat kan  
je in deze clubkrant  
ook terug lezen.  
 
We zijn inmiddels  
onderweg richting het 
mooie weer dus dat 
wordt de komende tijd 

genieten op en rond het veld.  
 
Onze computerkassa en het pinnen draait inmiddels 
op volle toeren en daar zijn we blij mee. We werken 
hard om de service richting onze leden en gasten te 
verhogen. Op dit moment heeft de club de wind in 
de zeilen. Veel teams presteren goed en we horen 
veel mensen zeggen dat er een goede vibe heerst. 
Das fijn om te horen maar het kan nog veel beter.  
 
Ons 1e elftal presteert goed. We hebben na de  
heerlijke overwinning op Roda Boys nog zicht op  
de nacompetitie. Laten we daar maar voor gaan.  
Ook onze andere elftallen gaan lekker.  
 
We hebben bij de gemeente een aanvraag  
ingediend voor een nieuw hoofdveld.  
Ons veld is inmiddels 40 jaar oud en we zijn toe  
en hebben recht op een nieuw veld. Ook ligt er  
een aanvraag bij de gemeente om onze kleedkamers 
1 t/m 6 te renoveren. Maar de nieuwe gemeente 
moet ook nog zijn weg vinden dus het wachten is  
op groen licht. We gaan onze toiletten net als bij 
kleedkamer 7 en 8 buiten de kleedkamers plaatsen. 
Dat ruikt lekkerder en geeft meer plaats in de  
kleedkamer. Ook gaan we de deuren, kozijnen en 
stoeltjes vervangen voor betere deuren (dezelfde als 
in kleedkamer 7 en 8) en banken i.p.v. stoelen. Alles 
in dezelfde look. Ons onderhoudshok is inmiddels 
geschilderd en gereinigd en ziet er ook weer top uit.  
 

We hebben de eerste gesprekken gevoerd over  
zonnepanelen en dat ziet er goed uit. De kans is 
groot dat we gaan inzetten op groene energie.  
Uiteraard houden we jullie op de hoogte.  
 
De eerste beachparty hebben we inmiddels gehad. 
En hoe!!! Wat een feest. Super leuk om veel van  
onze jongere leden in onze kantine te zien feesten. 
Pas hadden we ook al een hele gezellige dart avond! 
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door:  
de vrienden van Woerkum! Super geregeld mannen! 
Ook stemt dit soort avonden onze penningmeester 
tot tevredenheid.   
 
We zijn in gesprek met een jeugd coördinator/hoofd 
opleidingen om onze jeugd (lees: toekomst) nog 
meer spelplezier te kunnen bezorgen. Hierdoor zal 
het spelniveau omhoog gaan en wij denken dat dit 
samen gaat met plezier.  
 
Ik wil de redactie weer bedanken voor een prachtige 
gevarieerde krant. Voor tips en feedback blijven we 
open staan.  
 
Dus spreek ons aan in het belang van wit-groen!  
 
Groeten,  
Hanno de Joode 

 Een woord van de voorzitter 
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Wisselvallige 2e periode van het 1e  

Na een prima 1e periode 
van het seizoen 2018-2019 
volgde een wat meer  
wisselvallige 2e periode 
met mindere wedstrijden 
maar ook met prima  
wedstrijden waardoor we 
ons netjes in de subtop 
hebben kunnen  
handhaven wat prima is als 
je kijkt naar de budgetten 
waarmee de meeste  
ploegen kunnen smijten!  
 

Tricht – Woudrichem 2 - 1  
De 1e wedstrijd van de 2e periode mochten we op  
bezoek bij Tricht. Deze ploeg stond onder de streep 
en was dit seizoen tot nu toe erg grillig. Tricht heeft 2 
snelle spitsen en verder jongens die heel hard willen 
werken. We begonnen nog redelijk en kregen wat 
kleine kansjes maar het overwicht ebde snel weg. De 
1e fatsoenlijke aanval van Tricht leverde direct de 1-0 
op wat voor ons een tegenvaller was. Niets lukte meer 
en Tricht kreeg voldoende kansen om ons af te 
straffen maar Aljan kon erger voorkomen. De 2e helft 
gingen we weer knokken en leken we 5 minuten voor 
het einde de beloning te krijgen toen Wilty van  
afstand de 1-1 binnen knalde. We wilden meer maar 
liepen tegen een counter van Tricht aan en zij straften 
dit goed af waardoor we zonder punten terug naar 
huis moesten, 2-1.  
 
Woudrichem – Papendrecht 1 – 4  
Na 2 nederlagen tegen lager gerangschikte ploegen 
mochten we nu thuis aantreden tegen titelkandidaat 
Papendrecht. Papendrecht is waarschijnlijk de best 
voetballende ploeg van de afdeling en dat lieten ze 
vooral in de 1e helft ook zien. Waar wij wat timide 
speelden domineerde Papendrecht en de 0-1 was  
dan ook geen verrassing. De 2e helft tapten we uit  
een ander vaatje, al was daar na 2 minuten al wel de  
teleurstellende 0-2. We gingen wat meer  
spierbalvoetbal spelen en ondanks wat kansen  
voor Papendrecht kregen we een beetje grip op de 
wedstrijd en een kwartier voor tijd kwamen we via 
een strafschop van Danny op 1-2. We gingen vol voor 
de gelijkmaker maar verloren daardoor de organisatie 
wat al snel een penalty tegen opleverde maar deze 
werd door Aljan heerlijk gepakt. Net voor tijd viel toch 

de beslissing en ook de 1-4 viel nog. Papendrecht is 
tot nu toe veruit de beste ploeg waartegen we  
hebben gespeeld, dus op zich geen schande.  
 
Heukelum – Woudrichem 1 – 4  
Na 3 nederlagen op rij was het afwachten wat de  
lastige uitwedstrijd bij Heukelum zou gaan brengen. 
Het begin was voor Heukelum en al snel was het 1-0. 
Hierna herpakten we ons en vochten we ons steeds 
meer in de wedstrijd. Na een half uur bleef Dillis oog 
in oog met de keeper rustig en bracht ons op gelijke 
hoogte. We pakten door en al snel schoot Bori ons op 
voorsprong. Heukelum was rijp voor de sloop maar de 
bal wilde er niet in. Na de rust kwam Heukelum  
wel opzetten maar waren wij veel gevaarlijker en  
uiteindelijk brachten Tim en nogmaals Dillis ons op 
een comfortabele 1-4 wat ons eindelijk weer eens  
3 punten opbracht. Een hele mooie teamprestatie!  
 
Woudrichem – Brederodes 5 – 1  
De laatste wedstrijd voor de winterstop was thuis  
tegen Brederodes. Na de mooie overwinning van de 
week ervoor wilden we goed de winterstop in gaan. 
Na een rommelig begin benutte Dillis gelijk onze 1e 
kans en even later scoorde Tim uit een vrije trap de  
2-0. Jammer was dat een misverstand gelijk de 2-1 
betekende want Brederodes had eigenlijk niets in te 
brengen. Na rust zetten de gasten wel aan maar  
zonder echte overtuiging. Toen Yoeri de 3-1 maakte 
was de wedstrijd gespeeld en daarna volgde de  
galavoorstelling van invaller Danny van der Matten. 
Eerst kopte hij a la Bep Bakhuis de 4-1 binnen en  
even later versierde hij een penalty die door de  
andere Danny werd binnengeschoten, 5-1. Een mooie 
overwinning zo net voor de winterstop!  
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Woudrichem – Noad’32 4 – 2  
De 1e wedstrijd na de korte winterstop was de derby 
tegen Noad. Noad vecht tegen degradatie en kwam 
voor een puntje naar het Bolwerk. Voor rust waren 
we net iets beter al moest Aljan nog wel een keer 
fraai redden. Toch was het Yoeri die de 1-0 op de  
borden schoot. Na rust maakte Tim de 2-0 daarna 
dachten we klaar te zijn, maar door onze gemakzucht 
rook Noad zijn kans en maakte de 2-1 en dacht weer 
dat er wat te halen viel. Na een goed lopende aanval 
maakte Bori de 3-1 uit een teruglegger en ondanks 
het belachelijke vlagsignaal van hun assistent was dit 
wel de beslissing. In blessuretijd vielen nog de 3-2 en 
de 4-2 van Bori maar spannend werd het niet meer.  
 
Woudrichem – Drechtstreek 1 – 1  
Deze wedstrijd hebben we volledig gedomineerd 
maar niet gewonnen. Vanaf de 1e minuut hadden  
we controle en heel veel balbezit zonder dat dit heel  
veel kansen opleverde. Tot ieders verbazing kwam 
Drechtstreek na een half uur op voorsprong toen  
Bori ongelukkig een verdwaalde voorzet verlengde tot 
de 0-1. In de 2e helft kwamen we via een kopbal van 
Yoeri op gelijke hoogte maar verder kwamen we niet!  
 
EBOH – Woudrichem 3 - 1  
Een wedstrijd tussen 2 subtoppers waar de wind een 
belangrijke rol had. De wind stond dwars over het 
veld en maakte goed voetballen bijna onmogelijk.  
Na een kwartier werd Danny onderuit geschoffeld  
in het zestienmetergebied alleen stond de  
scheidsrechter verkeerd opgesteld waardoor dit hem 
ontging. Hierna werd EBOH beter en moesten we 1-0 
slikken. 2 Enorme kansen werden door ons gemist en 
in de 2e helft werden we vakkundig weg gecounterd 
wat de 2-0 en 3-0 opleverde. In de slotfase redde Tim 
nog de eer.  
 
Woudrichem – Zwaluwe 2 – 0  
Zwaluwe had door de terugkeer van een aantal  
spelers de laatste weken punten gesprokkeld. Het 
was een slordige wedstrijd maar we hadden wel een 
overwicht wat net voor rust de 1-0 betekende toen 
Roy op aangeven van Dillis toesloeg. De 2e helft  
probeerde Zwaluwe het wel maar ze waren  
onmachtig. Toen Danny er een mooie solo uitgooide 
en beheerst afrondde was de wedstrijd beslist 2-0.  
 
 

Nivo Sparta – Woudrichem 2 – 0  
Vandaag mochten we op bezoek bij koploper Nivo 
Sparta en helaas waren we flink gehavend door het 
ontbreken van Jamy, Danny en Bori. Hierdoor maakte 
Mike van Wouwen zijn basisdebuut en dat was zeker 
verdienstelijk. De 1e helft had Nivo een overwicht en 
ze kregen een drietal mogelijkheden maar misten 
jammerlijk. Tim had nog een gevaarlijke vrije trap 
maar deze werd knap gered door hun keeper. Direct 
na rust ging het mis toen Nivo een penalty kreeg die 
werd benut 1-0. We rechtten onze rug en met veel 
energie gingen we op zoek naar de gelijkmaker.  
Nivo wist het niet meer en moest zelfs hun vedette,  
topscoorder Willem Looijen, wisselen voor een  
verdediger om erger te voorkomen. Bijna kwamen we 
op een verdiende gelijke hoogte maar Yoeri zijn schot 
spatte op de lat uiteen! De ruimtes werden groter en 
net voor tijd besliste Nivo het in een counter 2-0.  
Geweldige inzet en moedig gespeeld maar helaas 
geen punten!  
 
Hiermee eindigden we op een 5e plaats in de 2e  
periode wat netjes is voor een club als Woudrichem. 
Toch zit er echt meer in als we hier meer in gaan  
geloven met ons team want we worden zelden  
weggespeeld en zijn nog steeds zelf onze  
belangrijkste tegenstander terwijl we van iedereen 
kunnen winnen! We mogen trots zijn op het feit dat 
tegenwoordig iedereen met angst en beven naar  
het Bolwerk komt omdat men weet dat het daar  
kan spoken en dat hebben we niet alleen als elftal  
voor elkaar gekregen maar ook door de massale  
ondersteuning van de toeschouwers die ons naar  
grote hoogten stuwen, klasse!  
 
Fred van Straten  



7 

Editie april 2019 

Trainer dames 1 aan het woord 
Woudrichem – S.S.C.  
De 1e wedstrijd na de  
winterstop was er 1 van  
matige kwaliteit. Toch  
boekten we de volle winst 
met een 3-1 overwinning. 
Doelpunten van Marlene, 
Lindy en Carline en daar  
laat ik het bij.  
 
 

Almkerk – Woudrichem  
De 2e wedstrijd na de winterstop was uit tegen  
Almkerk. De wind waaide stevig over de velden. Erg 
lastig en dan ook nog eens een matig veld. Vandaag 
waren wij sterker en beter dan onze tegenstander en 
dat resulteerde kort voor rust in de 0-1 voorsprong. 
Na een slimme loopactie van Myrna scoorde ze de  
0-1. Na rust werd het overwicht uitgedrukt in  
doelpunten. De 0-2 van Lindy. Assist van Myrna. 0-3 
Uit een prachtige vrije trap van Sharon. 0-4 Emma. 
Ook een mooie goal. En de 5-0 van Carline. Assist  
Sharon. Tevens einduitslag omdat de wedstrijd 20  
minuten voor tijd stopte vanwege een speelster van 
Almkerk die onwel was geworden. De 0-7 op het  
formulier was een aardige toegift.  
 
Woudrichem – R.W.B.  
Een gelijkwaardige tegenstander waar we uit gelijk 
tegen speelden, 1-1. Ook vandaag waren we weer 
gelijkwaardig alleen met dit verschil dat wij iets beter 
stonden dan uit. Na ongeveer een half uur kregen wij 
een penalty die door Carline werd benut. Dat was 1-0. 
Maar al snel werd het 1-1. Toch kwam net voor rust 
de voorsprong. Een vrije trap van Sharon zorgde voor 
de 2-1. De 2e helft was er volop strijd maar lieten wij 
het na om de score verder uit te bouwen. Toch bleven 
de 3 punten in Woerkum en konden de dames zich op 
gaan maken voor hun uitje. Dat voelt altijd prettiger 
met een overwinning op zak.  
 
S.V. Capelle – Woudrichem  
Vandaag voetballen in Sprang Capelle. Thuis in de 
avond wedstijd verloren. Vandaag ook verloren met  
5-0. Het valt niet mee om telkens weer een elftal neer 
te zetten als er spelers ontbreken. Dus kwam de  
aanvulling van de jeugd, Marit en Evi waarvan Marit 
centraal op het midden moest spelen wat voor haar 
lastig was. Toch deed ze het prima. Evi speelde de  

2e helft rechtshalf en daar zag je meteen dat ze  
balvaardig is net als Marit. Maar ook positioneel goed. 
Meiden bedankt.  
 
Woudrichem- Sparta '30  
Vandaag de koploper op bezoek die ons bij hen thuis 
met 7-1 een pak slaag hebben gegeven. Dat wetende 
kon vandaag de wedstrijd op ons winderige complex  
beginnen. Al snel werd duidelijk dat wij goed aan de 
wedstrijd begonnen en iedereen er bovenop zat bij 
Sparta'30 en hen zodoende niet in hun spel konden 
komen. Na een half uur ongeveer was er een goede 
actie van Emma op links. De bal kwam voor en Els  
tikte de 1-0 binnen. Verbazing? Nee. Wel een  
terechte voorsprong. Na de rust een zelfde beeld van 
de wedstrijd met veel strijd van 2 kanten. En links en 
rechts nog wat kansjes. Vandaag super trots op Els  
de matchwinnaar en iedereen die zijn bijdrage heeft  
geleverd. Zoals vlagger Kees en verzorgster Jayne.  
Dit is een mooie dag, vooral deze overwinning die er 
toe doet.  
 
Persoonlijk  
Donderdag 28 februari jl. mijn verjaardag. Zoals altijd 
trainen op donderdag. Kom ik in de kantine hangen 
daar posters van mij. Als voetballer van het 1e.  
Ik was toen ongeveer 25 jaar en een huidige foto met 
de tekst: Henk 62! Hieruit blijkt veel waardering.  
Jongens, het raakt me echt dat jullie dat voor Henkie 
gedaan hebben! Zelfs in de kleedkamer was mijn stoel 
versierd. Hartelijk bedankt voor dit alles. Ook voor de 
pot groene gel Jurgen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henk Struik 
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Woerkum 4 – Regen, hagel, wind en nul punten 

Na de vorige clubkrant zijn de volgende  
ontwikkelingen te melden:  
 
Gespeelde wedstrijden : 3  
Gehaalde punten  : 0  
Doelpunten voor  : 1  
Doelpunten tegen  : 10  
Geboren babies  : 1 
Gefeliciteerd Patrick, Marlies, Tristan en Ilay met Aidan!  
Verwekte babies  : 1 (minstens)   
 
Zoals in de vorige clubkrant al aangegeven zou Kevin, 
onze clubtopscorer tot de winterstop, nog even in het 
zonnetje worden gezet...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aantal wedstrijden is wat weinig geweest sinds  
de vorige clubkrant, maar desondanks kan er best  
wat over geschreven worden.  
 
De eerste wedstrijd was Zuilichem thuis.  
Nu was de uitwedstrijd de enige wedstrijd die we  
voor de winterstop gewonnen hadden en stonden zij  
gezamenlijk met ons op 3 punten, dus hadden we met 
zijn allen goede hoop op een resultaat. Helaas...  
Zoals wel vaker het geval is het spel nog niet eens  
zo slecht en creëren we echt wel wat kansen... maar 
afmaken ho maar! We zijn dus nog altijd op zoek naar 
een scorende spits! Voelt u zich aangesproken, laat 
het ons zo snel mogelijk weten via de redactie van  
dit blad! Nu stond er in de wedstrijd wel een stevig 
windje en dan zal je net zien dat een afstandsschot 
van Zuilichem wel binnen valt... 0-1. Dat was ook  
meteen de eindstand.  
 

Een week later mochten we het weer proberen,  
dit keer bij Altena. Een ploeg uit de subtop van onze 
competitie. Na een stroef begin vallen gedurende de 
eerste helft de eerste twee tegendoelpunten.  
Na wat tactische wijzigingen en een gele kaart voor 
Mike krijgen we zowaar wat grip op de wedstrijd.  
Een verdediger van Altena wordt eveneens voor  
10 minuten van het veld gestuurd waarbij de druk  
op het doel van Altena wordt opgevoerd.  
Chris schiet van afstand op doel, waarbij de hand van 
een verdediger wordt geraakt binnen de 16: penalty. 
Een buitenkansje om de 'psychologische gelijkmaker' 
binnen te schieten. Na ampel overleg besluit Leon de 
pingel te nemen... Na een eerdere misser tegen GRC 
wellicht niet zo'n goede keuze. Dat bleek ook zo, de 
keeper kon een te zwakke inzet keren. De rebound 
vloog vervolgens over het vangnet. Met 2-0 op het 
bord werd de rust bereikt. Na rust was het weer  
Altena wat grip op de wedstrijd kreeg en vlogen er 
nog een stuk of 4 in.  
 
Op 9 maart mochten we naar onze buren: GRC.  
Ook deze ploeg speelt in de middenmoot en werd 
thuis met ruime cijfers van verloren. Met 16 man op 
papier en uiteindelijk 12 man op/langs het veld viel de  
opkomst wat tegen. Daarbij hadden we ook de straffe 
windkracht 9 tegen in de eerste helft. Maar wederom, 
draaiden we best lekker. De ballen van GRC vlogen 
veel al ver achter onze verdediging over de achterlijn 
of zijlijn terwijl onze steekpassjes op met name  
Steven wel goed terecht kwamen. Het was uit  
eindelijk bij de derde keer dat Steven alleen op de 
keeper van GRC af kon dat hij scoorde: 0-1.  
Helaas kon GRC wel wat meer doorwisselen met 16 
man waardoor de fitheid van GRC op peil bleef en zij  
konden dan ook voor de rust nog het tij keren tot 2-1. 
Na rust hadden we de wind schuin in de rug, maar 
werd het voetbal verder onmogelijk gemaakt door 
regen, hagel en onweer. We bleven strijden voor de  
2-2, maar deze viel niet. Vlak voor het laatste  
fluitsignaal viel nog wel de 3-1 waarna we snel  
het koude bier en de warme douche opzochten.  
 
Met nog 7 wedstrijden voor de boeg dit seizoen zal 
het zaak worden om nog wat puntjes te sprokkelen  
en fit te raken voor de zomeravond wedstrijden en 
afsluitdag. Zoals gebruikelijk is Woerkum 4 present!  
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Met nog een paar wedstrijden te gaan, kunnen we 
eigenlijk wel stellen dat de competitie 2018/2019 
voor Woudrichem 1 succesvol is verlopen. Het team 
onder leiding van Piet Saaman staat in de top van de 
2e klasse en kan niet meer degraderen.  
 
We spreken de hoofdtrainer na een training op  
donderdagavond als hij gezellig met zijn spelers nog 
een biertje drinkt in de kantine. Kenmerkend voor de 
sfeer in de groep en de band die hij heeft opgebouwd. 
“Ik ken de meeste jongens al heel lang. Sommige  
heb ik zelfs getraind toen ze nog in de mini’s zaten. 
Bovendien ben ik het eerste op de voet gaan volgen 
toen mijn zoon Tim bij de selectie kwam. Wat dat  
betreft had ik een voorsprong toen ik als trainer  
begon in augustus. Ik heb overigens maar een paar 
aanpassingen gedaan. Enkele jongens zijn van positie 
gewisseld, verder staat het team als een huis. Het is 
een jonge groep waar veel potentie in zit.”  
 
Piet Saaman weet zijn spelers te motiveren en dat 
zien we terug in de stand op de ranglijst. “We doen 
het goed in de competitie. De jongens zijn stuk voor 
stuk goede voetballers, slim, technisch en fysiek sterk. 
Aljan is een goede sluitpost. Alleen Papendrecht is 
echt een maatje te groot en in een aantal wedstrijden 
hebben we kansen laten liggen. Maar ik kijk niet  
alleen naar de uitslag. Ik zie ook mooie passes,  
strijd en oefeningen die goed uitgevoerd worden.  
Dat bespreken we ook iedere week tijdens de  
training. Mijn doel is om de spelers nog beter te  
maken. Als we dan de rust bewaren in het veld en  

als het kan de trekker overhalen, dan kunnen we  
een heel eind komen.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet Saaman heeft inmiddels zijn contract verlengd  
en is ook volgend seizoen hoofdtrainer van  
Woudrichem 1. “Woudrichem is een leuke club. Elke 
zaterdag als we thuis spelen hangt er een goede sfeer 
en zien we veel supporters. We willen daarom niet 
alleen goed voetballen, maar we proberen ook altijd 
een aantrekkelijke wedstrijd neer te zetten voor het 
publiek.”  

Piet Saaman en een succesvol eerste seizoen  

Grote loterij v.v. Woudrichem 2019  

Om toekomstige investeringen mogelijk te maken en 
om het clubsaldo positief te beïnvloeden, wordt op 
initiatief van Cees van Vugt, in samenwerking met de 
Sponsorcommissie, de "Grote Loterij v.v. Woudrichem 
2019" georganiseerd. Deelnemers kunnen, evenals in 
2018, in aanmerking komen voor fantastische prijzen.  
 
De lotenverkoop (500 stuks) is reeds gestart op 1 
maart jl. en wordt verzorgd door Cees. De verkoop zal 
m.n. plaatsvinden op de club. Mocht u niet persoonlijk 

benaderd worden en toch belangstelling hebben voor 
een of meerdere loten, dan kunt u dat rechtstreeks 
telefonisch kenbaar maken aan Cees.  
 
Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer:  
06-51537524. De verloting zal plaatsvinden op de  
seizoen "afsluitdag" van onze club, welke gepland 
staat op 22 juni 2019. 
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Shirtjes Woerkum 5  
Zoals een paar edities geleden te lezen was in onze 
clubkrant is Woerkum 5 Ten Einde. Het vijfde elftal 
hield op te bestaan. Een paar jaar voor het einde  
waren Wim van Café ’t Hoekske en Tom van  
Perfotech zo vriendelijk mooie tenues te schenken.  
 
Tenues die nog niet versleten waren op het moment 
dat Het Vijfde er noodgedwongen mee kapte. Zonde 
om weg te mikken, dachten ze bij het vijfde dus  
werd er een mooie bestemming gezocht. En die is  
gevonden! Het Vijfde heeft altijd veel supporters  
gehad. Een van de supporters had wel oren naar de 
tenues. Op het moment dat El San Brado, leider van  
’t Vijfde, in de kroeg wat zat te mijmeren en zich af 
vroeg wat met de tenues te gaan doen was Margriet 
er als de kippen bij. Margriet is al jaren werkzaam  
op de IC afdeling bij het Beatrix, reist regelmatig in 
den vreemde om patiënten op te halen (en terug te 
brengen) maar gaat ook vaak naar Uganda.  
Niet om vakantie te vieren maar om de mensen daar 
te helpen. Elk jaar, zo rond oktober, is ze een maandje 
niet te Woerkum. Dan is ze te vinden in het zuiden 
van Uganda. In een kleinschalig project probeert ze 
daar mensen, als er wat mankeert, een leven te geven 
met betere zorgmiddelen. Vooral op medisch gebied 
dus. Maar als het enigszins kan op elk gebied.  
Margriet doet dit al jaren met veel inzet. Recent is 
ook Andrea (bekend als moeder van 4e speler Justin) 
mee gaan helpen maar al langer doet ze het samen 

met Judith. MaJu noemen ze zich. Zoek maar even op 
Facebook naar “MaJu”. Maar goed, Margriet was er 
dus als de kippen bij.  
 
De tenues, ze had er een mooie bestemming voor.  
De container met alles wat in de loop van het jaar  
was verzameld was helaas al onderweg naar Uganda. 
Maar in de diverse koffers van de dames vonden de 
shirts toch hun weg naar Uganda. En daar was men  
er zeer blij mee. Een plaatselijke loodgieter, tevens 
keeper van een voetbalteam, wist er wel raad mee.  
Met de handschoenen van Henke was hij persoonlijk 
nog het meest blij. Handschoenen zie je daar niet zo 
vaak, zeker niet zo ongebruikt.  
 
De tenues hebben dus hun weg gelukkig gevonden. 
Inclusief dus de shirtreclame. ’t Hoekske merkt nog 
weinig qua bezoekers uit Uganda maar Perfotech  
rapporteert al wel enige aanvragen van wat verder 
weg. Uganda? Kijk naar de door MaJu op Facebook 
geposte foto’s. Zijn ze zoals je Uganda in gedachten 
had? Lees de post’s. Doet het je wat?  
Niet? Klik gerust door. Maar als je een gedachte hebt 
van “Goh, die meiden doen leuk werk!” gevolgd door 
“Ik wil en ik kan daar wat aan bijdragen!” Doe het  
dan gerust. Veel is welkom en het wordt zeker zeer 
gewaardeerd. Bewijs is er! Heb je ooit iemand, of 
sterker nog een heel elftal, zo zien stralen in een shirt 
van Woerkum 5!?  

Naast de spelers zien we van links naar rechts Andrea, Margriet en Judith  



11 

Editie april 2019 

Woudrichemmer Thijs van Rookhuizen op het WK!  

 

V.v. Woudrichem's 2e elftal speler Thijs van  
Rookhuizen heeft de Nederlandse vlag  
vertegenwoordigd op het WK Footgolf 2018. Dit WK 
heeft plaatsgevonden van 7 tot en met 16 december 
2018. Met 20 personen reisde Thijs op 7 december af 
naar Marokko. Onder meer oud-profs Marcel Peeper 
en Evgeniy Levchenko waren hierbij aanwezig en later 
zou ook Pierre van Hooijdonk zich hierbij aansluiten. 
Pierre en Evgeniy zijn ook bekend als vaste  
tafelgasten bij Studio Voetbal op zondagavond,  
NPO 1. De eerste 2 dagen stonden in het teken van 
trainen, banen verkennen en vooral even wennen  
aan de cultuur en het klimaat van het land.  

Geweldige temperaturen, prachtige banen en een 
prachtig resort maakten deze reis nog voordat het WK 
begon al een onvergetelijke ervaring. Gepresenteerd 
in 5 verschillende en prachtige outfits, gesponsord 
door Office Cabling Systems BV, wist het Nederlands 
team dat het klaar was voor dit WK! De eerste  
speeldag verliep goed. Thijs wist zichzelf bij de beste 
50 te spelen van de in totaal ca. 400 deelnemers,  
wat vooraf een doel was. De 2de speeldag liet zijn WK 
volledig kantelen. Drie holes voor het einde  
verspeelde Thijs 5(!) schoten op één hole, wat op  
een WK en eigenlijk nergens mag gebeuren. Hierdoor 
zakte Thijs na 2 dagen naar plek 148. Dit betekende 
wel dat Thijs door ging naar de 3de dag, omdat hij bij 
de beste 220 spelers zat. De derde speeldag verliep 
wederom goed, en Thijs wist die dag 50 plaatsen te 
stijgen en zich zo te kwalificeren voor de finaleronde 
op de zondag. Hier keek iedereen naar uit, honderden 
mensen langs de baan, live op televisie en een hoop 

enthousiaste spelers om je heen! Thijs wist deze  
finaleronde wederom nog 35 plaatsen te stijgen  
waardoor hij op de 64ste plaats wist te eindigen.  
Vooraf werd top 50 gehoopt, maar achteraf is deze 
prestatie iets om trots op te zijn. Thijs was de enige 
speler op het WK die in 2 dagen tijd een groot aantal 
plaatsen wist te stijgen.  
 
Tussen de individuele ronden door vond er ook het 
WK Landenteams plaats. Nederland plaatste zich  
eenvoudig voor de 1/8ste finales en wist daarin zeer 
overtuigend te winnen van Ierland. Daarna volgende 
de kwartfinale tegen Spanje, wie verrassend Italië 
wist te verslaan. Dit werd een kwartfinale die men 
niet snel zal vergeten. 10 spelers mochten de kleuren 
van het land verdedigen en na 18 holes was de stand 
volledig gelijk, maar omdat Spanje 3 holes meer wist 
te winnen, plaatsten zij zich ten koste van Nederland 
voor de halve finale. Tegen zowel Ierland als Spanje 
wist Thijs een punt te scoren voor Nederland, maar in 
een teamtoernooi draait het om een team en helaas 
waren we niet opgewassen tegen het sterke Spanje.  
 
Al met al is het spelen van een WK voor Nederland 
een droom en die is werkelijkheid geworden.  
Een fantastische ervaring die smaakt naar meer.  
Thijs wist zijn enorm succesvolle jaar af te sluiten als 
nummer 18 van de wereldranglijst (van de ca. 3000 
deelnemers), werd winnaar van één van de grootste 
toernooien ter wereld, en werd 2de van Nederland! 
2019 staat te boek als een tussenjaar, waarin vooral 
trainen en kleine binnenlandse toernooien op de 
planning staan. Waar nodig zullen de updates zeker 
volgen!  

In het midden staat Thijs  
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Zie www.vvwoudrichem.nl 
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Van advertentie en reclamebord tot leenauto  
Autobedrijf De Graaf aan de Burg. van de Lelystraat  
in Woudrichem is een universeel Bovag autobedrijf. 
Ze onderhouden en repareren alle merken auto’s.  
Of het nu gaat om olie bijvullen, de bandenspanning 
controleren, een lampje vervangen of een complete 
onderhoudsbeurt inclusief een APK-keuring.  
Duurzaamheid staat voorop: onderdelen eerder  
repareren dan vervangen, zonnepanelen op het dak 
en afval scheiden. Daarnaast beschikt Autobedrijf De 
Graaf over occasions. Het actuele aanbod staat op de 
website www.autobedrijfdegraaf.nl.  
 
Al meer dan drie decennia is Autobedrijf De Graaf een 
trouwe sponsor van v.v. Woudrichem. Ze zijn sinds 
jaar en dag een vaste adverteerder in De Stormvogel, 
hebben een reclamebord langs het hoofdveld en  
hielpen zelfs een keer selectiespelers uit de brand 
met een auto. Redenen genoeg om eens op de koffie 
te gaan bij Wim en Corrie de Graaf. “In 1987 zijn we 
gestart. We hebben eigenlijk niets met voetbal, maar 
net als de tennisvereniging en de vogeltjesclub die 
aan de deur kwamen, wilden we ook de plaatselijke 
voetbalvereniging steunen. Het begon met een  
advertentie in het clubblad tot op een gegeven  
moment de voorzitter op de stoep stond met de  
vraag of we een auto te leen hadden.”  
 
Jan de Joode was in die tijd voorzitter van  
v.v. Woudrichem en weet het nog goed. “Raymond 
Nelis, Dico Gremmen en Derk Jan Feijl speelden  

destijds in het eerste van Woudrichem tot ze gingen 
studeren in Rotterdam. We wilden hen er graag bij 
houden en hebben als bestuur de koppen bij elkaar 
gestoken. We wilden namelijk best investeren in  
deze spelers. Ik ben toen bij Wim de Graaf langs  
gegaan en gevraagd of hij misschien een leenauto  
ter beschikking kon stellen. Wim had een Opel Ascona 
staan en wilde deze best uitlenen. Zo hoefden die  
jongens dat jaar geen training te missen en konden  
ze op tijd in Woudrichem zijn. Samen met de  
klaverjasclub en leider Wim van Vark hebben we  
geld ingezameld voor de verzekering, benzine en  
wegenbelasting. Mooie reclame voor autobedrijf  
De Graaf en v.v. Woudrichem kon de sier maken!  
In plaats van spelers te betalen, gaven we ze een  
auto… hahaha.”  
 
Wim en Corrie de Graaf hebben hun bedrijf aan huis. 
Zoon Willem helpt twee dagen per week in de  
werkplaats en zoon Chris houdt zich bezig met de  
in- en verkoop van auto’s. Robert is al vijftien jaar  
de vaste monteur en regelmatig hebben ze stagiaires 
over de vloer. Autobedrijf De Graaf is aangesloten bij 
Auto Altena, een vereniging van autobedrijven in het 
land van Heusden en Altena. Alle 14 aangesloten  
bedrijven zijn lid van de Bovag, betrouwbaar en  
deskundig. Bij een Auto Altena autobedrijf bent u  
verzekerd van de beste occasion voor de beste prijs 
en kunt u rekenen op kwaliteit en service.  

Jan de Joode, Wim en Corrie de Graaf 

http://www.autobedrijfdegraaf.nl
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Als op 11 januari 2019 de medewerkers avond wordt 
gehouden blijkt dat hier een commissie achter zit die 
het organiseren in het bloed heeft. Wordt veelal een 
medewerkers avond gezellig met muziek en een pilsje, 
nu wordt er een activiteit aan toegevoegd. Men gaat 
geheel zonder inleg bingokaarten uitdelen waarmee 
kleine prijsjes gewonnen kunnen worden.  
 
Op deze avond wil het toeval dat de redactie in  
de prijzen valt. Zonder verder na te denken bied ik 
spontaan aan om het geldbedrag terug te brengen 
naar de club. Dus vertel maar wanneer is de eerste 
bingo avond zodat ik de inleg terug kan storten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 30 januari kreeg je de kans om mee te  
spelen en dus belofte maakt schuld. Waar je denkt dat 
het geheel wel een vrolijke boel zal zijn met de nodige 
lawaai van hard sprekende aanwezigen, blijkt niets 
van te kloppen. Tot acht uur is het druk praten en is 
iedereen in afwachting van de bingo. Klokslag 8 uur is 
het stil als de activiteitencommissie het woord neemt.  
 

De 60 deelnemers zijn direct stil als de getallen over 
de tafel komen. In een vlot tempo wordt de ronde  
afgewerkt. Voor 13 euro kun je mee spelen met één 
boekje en voor 20 euro heb je zelfs drie boekjes.  
Je moet dan wel kans zien om alle cijfers tijdig af te 
strepen. Je moet ervaring hebben om dat zo snel  
onder de knie te krijgen. De eerste zes ronden worden 
zo gespeeld en iedere ronde kan men een klein  
bedrag winnen. Van 10 euro voor één rijtje, 15 euro 
voor twee rijtjes en 20 euro voor de hele kaart gaan 
de prijsjes de zaal in. Een snelle tussenronde waarin 
ieder voor 2 euro een kaart koopt en het gehele  
ingelegde bedrag wordt aan de winnaar(s) uitgekeerd.  
Als de laatste 5 ronden gespeeld zijn wordt er nog een 
kleine verloting gehouden zonder dat men hiervoor 
betaalt. Een twintigtal plantjes vindt de weg naar de 
deelnemers.  

Na afloop toch even weten wat doet men met het 
geld dat hier overblijft. Dan blijkt dat onze vereniging 
geen bijdrage hoeft te doen bij de jeugdactiviteiten. 
Sint Maarten, Carnaval, tentenkamp etc. worden  
hieruit betaald.  Leuk om te ervaren hoe serieus het 
spel wordt gespeeld.  

BINGOOOOOOO !!!  

Spelleiding Jolanda van der Wiel en Mirjam Kamerman De deelnemers zijn er klaar voor 
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Van de sponsorcommissie  
Na het grote succes van vorig jaar staat de Grote  
Loterij weer voor de deur. Vorig jaar is op initiatief  
van Cees van Vugt in samenwerking met de  
sponsorcommissie de “Grote Loterij” georganiseerd, 
waarbij de deelnemers fantastische prijzen konden 
winnen. Net als vorig jaar zal de trekking plaatsvinden 
tijdens de Afsluitdag (22 juni).  
Dus koop snel je loten en maak kans op die  
fantastische prijzen. Loten zijn te koop via Cees  
van Vugt, kantinepersoneel en leden van de  
sponsorcommissie.  
 
Ook heeft de sponsorcommissie zich de afgelopen  
tijd bezig gehouden met andere zaken zoals het  
opstellen van een sponsorfolder en het organiseren 
van een sponsortoernooi. De sponsorfolder is bijna 
afgerond en zal daarna gepresenteerd worden aan 
toekomstige en huidige sponsoren.  
Op deze manier willen wij sponsoren een duidelijk 

beeld geven van wat de sponsormogelijkheden zijn  
en wat daar tegenover staat.  
 
In de laatste sponsorbrief hebben wij een oproep  
gedaan aan de sponsoren of zij geïnteresseerd waren 
in een sponsortoernooi. We hebben hier een aantal 
positieve reacties op gehad en zullen daarom op 7 juni 
het eerste Woerkumse sponsortoernooi organiseren.  
 
Verder zijn we als sponsorcommissie nog op zoek  
naar versterking(en), dus denk jij graag mee over de 
commerciële en maatschappelijk kansen voor onze 
vereniging en wil jij je hiervoor ook inzetten?  
Neem dan contact op met één van de leden van de 
sponsorcommissie. De contactinformatie is terug te 
vinden op de website.  
 
Met sportieve groet,  
De sponsorcommissie  

Storm sponsort doorwerkjassen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens August Storm B.V. overhandigde Martijn van  
den Heuvel onlangs mooie doorwerkjassen aan de  
onderhoudsploeg. Regen hoeft dus geen excuus  
meer te zijn om in de keet te gaan zitten klaverjassen.  
 
Dat Martijn tevens Bestuurslid facilitaire zaken bij  
onze club is berust op puur toeval laat hij weten. 
Meer informatie over Storm kunt u vinden op: 
www.a-storm.com 

V.l.n.r. Boven: Peet Kilwinger en Jan Baardman. Midden: Heinz Verwoerdt, Jan Secréve, Wout Baks, Ben van Eeden  
en Wim van Steenbergen. Onder: Ym van Straten, Henk Verhoeff, Steef Joosten, Bert van Tilborg en Aart Vink 
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 Spelregelavond  
Onze scheidsrechterscommissie heeft op  
dinsdagavond 29 januari 2019 kans gezien om  
twee scheidsrechters van het betaald voetbal  
naar Woudrichem te krijgen.  

Het is rond 20.00 uur als voorzitter Hanno de Joode  
de heren Christiaan Bax en Mark Nagtegaal hartelijk 
welkom heet, met enige trots dat de  
scheidsrechterscommissie kans heeft gezien  
om deze toparbiters naar Woudrichem te halen.  
Het is bijzonder dat beide mannen tijd en aandacht 
willen geven aan de spelregels in het voetbal.  
 
Het maakte mij als redactie nieuwsgierig hoe dat  
was gelukt. Dus raak in gesprek met Liesbeth van 
Meerkerk. Zij is ook scheidsrechter, is lid van de 
scheidsrechtersvereniging in Zwijndrecht en heeft  
directe contacten met deze heren. Liesbeth is thans in 
Woudrichem woonachtig en ingetrokken bij Stefan 
Baks. Zo zie je maar weer dat korte lijnen het beste 

werken om zaken voor elkaar te krijgen. Terug naar  
de inhoud van deze avond. Het is als eerste Christiaan 
Bax die het woord neemt en zich voorstelt aan de  
aanwezigen. Bijna iedereen kende hem van gezicht 
want hij had de zaterdag hiervoor gefloten bij de  
wedstrijd van VVV – Emmen. Bax wil deze avond aan 
de hand van beelden laten zien hoe men omgaat  
bij verandering van regels. Wanneer onbesuisd en 
wanneer buitensporig zijn de items. De aanwezigen 
krijgen beelden te zien van wedstrijden op eredivisie 
niveau waarin iedereen wordt betrokken. We worden 
gevraagd een eigen mening te vormen als het gaat  
of er bij een overtreding geel, rood of alleen een 
waarschuwing gegeven moet worden.  
Dan blijkt dat bijna iedereen verschillend tegen  
overtredingen aankijkt. Bax geeft aan dat het in de 
vergadering van de scheidsrechters ook zo gaat.  
Wel probeert men in gesprekken iedereen zoveel  
mogelijk op één lijn te krijgen. Mark Nagtegaal, sinds 
6 jaar scheidsrechter, fluit nu de 1e en 2e divisie,  
behandelt de gevallen van hands. Wanneer door laten 
spelen of toch een strafschop geven. Ook hier is het 
oordeel van de aanwezigen geheel verschillend.  
Wat is strafbaar en wanneer niet.  
Nuttig om dit als speler mee te krijgen vanuit het  
oogpunt van de top arbiters. Ook de buitenspel  
situaties worden doorgenomen.  
 
Hierna volgt een kleine quiz en wordt er onder het 
genot van een verfrissing nagebabbeld. Beide heren 
worden bedankt voor hun komst en met een  
bloemetje maken zij de terugreis naar Zwijndrecht.  

De scheidsrechterscommissie: Liesbeth van Meerkerk,  

Ed Munters en Job van Rookhuizen 
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Hoe is het met………………Piet Vink  
Belofte maakt schuld. Tijdens de reünie van het 5de 
elftal trof de voorzitter o.a. het oudste lid qua leeftijd 
van onze vereniging en sprak met hem af om een 
keer op bezoek te komen. Het leek de redactie leuk 
om ook aanwezig te zijn en zo geschiedde.  
 
Zaterdagochtend 23 februari om 10 uur togen Hanno 
en de verslaggever op de fiets naar Oudendijk.  
Ankie opende de deur want Piet Vink was de  
afgelopen weken behoorlijk ziek geweest.  
Op 22 januari redde volgens Ank een pilletje onder 
zijn tong zijn leven. 112 was zijn redding! Daarna  
onderzoeken en nog eens onderzoeken. Er deed zich 
zelfs een hartritmestoornis voor. Nu slikt hij 20  
tabletten per dag maar zijn geheugen was en is  
gelukkig nog prima in orde. Piet komt uit een  
schippersfamilie en had daar zijdelings ook wel  
binding mee, maar zelf koos hij voor werken met 
draglines en bulldozers. Tot zijn 58ste heeft hij hard 
gewerkt en gelukkig deed Ank ook haar werk en  
samen redden zij het wel. Natuurlijk hebben we  
het over zijn voetbalgeschiedenis gehad. In zijn  
jeugdjaren kon je pas lid worden van een club als je 
12 jaar was, maar Piet voetbalde al op zijn 11de mee, 
echter onder een andere naam! Hij heette toen A.
(dam) van Straten (Adam van Jinne oftewel Adam de 
Platte). Samen met mannen als Teusje SVW (Viveen), 
Bas van Straten, hij was doof en Gerrit van Puffelen. 
Zijn 1ste wedstrijd was tegen Peursum. Witte Adam zei 
tegen hem dat hij op doel moest. Helaas met 3-1  

verloren. Later speelde hij vooral als spits en  
rechtsbuiten.  
 
Alle elftallen heeft hij doorlopen, van 1 t/m 7, maar 
het mooiste elftal was toch wel het 5de, dat was echt 
een vriendenclub. De sponsor van dit elftal was het 
Chinees Indisch restaurant van Pang op de hoek van 
de Landpoortstraat/Kerkstraat. Het 5de had bedacht 
om met Chinese rugnummers te gaan spelen. Ank, de 
vrouw van Piet, toog naar Pang, noteerde de Chinese 
cijfers en heeft ze op de shirtjes genaaid. Een vreselijk 
karwei, maar heel origineel natuurlijk!! Toen zoon 
Wout ging voetballen werd Piet leider en trainer. 
Prachtige en leuke jongens. Als ze wonnen trakteerde 
Piet steevast op frikandellen en het team kreeg dan 
ook snel de naam van het frikandellenelftal. Trainen 
deden ze echter best fanatiek. Zo liet Piet de jongens 
aan een touw naar Almkerk lopen. Aangekomen bij  
’t Verlaat, waar Wim de Jong de scepter zwaaide,  
kregen ze wat te drinken. Terug naar Woerkum, weer 
aan het touw, daar kregen ze dan van de moeder van 
Piet wat snoeperij. Mooie tijd was dat.  
Het ging niet alleen om voetballen bij Piet.  
Zo organiseerde hij samen met Cock en Frans Vonk 
een trip voor de jeugd naar Ahoy. Met 2 bussen vol, 
meer dan 80 man, konden ze kijken naar wielrennen, 
voetbal en allerlei andere soorten sport. Een geweldig 
festijn. Het geld had hij bij elkaar gescharreld door 
een soort toto te organiseren en de rest betaalde hij 
zelf. Dit is een van de mooiste herinneringen.  

Een willekeurig elftal waarin Piet heeft gespeeld. Staand v.l.n.r.: Joop van Andel, Thijs Hartman, Jo Baks,  

Piet Janssen, Arie Eggebeen, Chiel Smits, scheidsrechter Zwets en voorzitter Ad Ros.  

Zittend v.l.n.r.: Piet Vink, Ab den Tek, Huib van Straten, Kees v.d. Werken, Toon v.d. Wiel en Joop van Linstee.  
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Zoon Wout stond toen in de B junioren, zijn zus  
Miep zat in Sleeuwijk bij de majorettes.  
Veel “uitwedstrijden” voor Miep en samen met  
Ank ging Wout ook mee en deed zodoende  
vriendschappen op met Sleeuwijkse jongens.  
Hij besloot ook in Sleeuwijk te gaan voetballen en niet 
onverdienstelijk. De vrienden van toen zijn nog steeds 
vrienden. Piet trainde ook een Dordts selectieteam, 
samen met Ab den Tek. Ze speelden wedstrijden in 
door de KNVB verzorgde kleding. Je moest die kleding 
dan wel steeds in Dordt ophalen. Dat vond Piet maar 
niks en hij had al snel geregeld dat hij die kleding in 
huis kon bewaren. Tijdens een wedstrijd in Zeist 
kwam Kees Rijvers, de toenmalige trainer van het  
Nederlands elftal, langs met een pot thee. Hij vroeg 
aan iemand van het elftal: “hoe heet jij?”. Deze was 
zo van slag dat hij geen woord kon uitbrengen.  
 
Toen Piet een feestdag kreeg aangeboden omdat hij 
50 jaar voetbalde, kwamen al zijn oud elftal spelers 
als een soort reünie bijeen. Een echte feestdag dus  
en Piet heeft toen de kleding van de KNVB aan alle 
spelers van het selectieteam uitgedeeld.  
 
Hij voetbalde nog een tijdje samen met zijn vader. 
Deze stopte pas op zijn 48ste. Tijdens een van die  
wedstrijden brak Piet zijn sleutelbeen en zijn vader 
riep: “doe ni zo kaînderâchtig”. Tijdens een van de 
wedstrijden van het 5de speelden o.a. Piet zelf, Kroeze 
en Egas tegen een elftal uit Veen. Toen nog geen 
Achilles, maar gewoon Veen. Kroeze was zeker niet 
de gemakkelijkste speler en na afloop kreeg hij dan 
ook een behoorlijke schop van een speler van Veen. 
Egas, een boom van een vent, spreidde z’n armen, 
maande tot rust, en zei: “iemand die nog wat doet 
komt aan de beurt”. De Veense voetballer wilde stoer 
doen en sloeg nog een keer, waarop Egas ze één voor 
één te pakken nam. Toen ze echter van het veld af 
moesten stonden een aantal Veense spelers toch  
weer te wachten om verhaal te halen en durfden wat  
Woerkummers er niet langs. Egas zei: “niks aan de  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een tekening van Chris Roodbeen.  
Ter gelegenheid van zijn 50 jarige actieve  
voetballoopbaan. In die 50 jaar zijn de ballen wel  
veranderd zoals u ziet. Van leer naar een soort  
kunststof. 
 
hand” en iedereen kon rustig van het veld.  
Mooie verhalen natuurlijk en Piet is trots op z’n  
lidmaatschap van verdienste en onderscheiding van 
de KNVB. Helaas zijn er momenteel dus wat  
lichamelijke problemen. Hij heeft zijn boot inmiddels 
verkocht, maar zijn hobby voor vogels kan hij nog wel 
bijhouden. Voetbal kijkt hij alleen nog op TV.  
Hij stopte als actief voetballer op z’n 62ste. Hij viert 
hopelijk in april zijn 85ste verjaardag en is 74 jaar lid 
van v.v. Woudrichem. Niet alleen hij is daar trots op.  
 
De voorzitter sprak zijn waardering uit voor al het 
werk wat hij voor de club heeft gedaan en we wensen 
hem en Ank natuurlijk nog een mooie tijd toe en  
hopelijk knapt Piet weer op en kan hij het Bolwerk 
weer eens bezoeken.  
Bedankt voor de gezellige ochtend.  

Piet Vink en Hanno de Joode 
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Tankstation Romeijn 

Almkerkseweg 3c  WOUDRICHEM 

Tel: 0183 – 303430 

Maandag tot vrijdag: 06.00 – 20.00 uur 
Zaterdag: 7.30 – 19.30 uur 
Zondag: 9.30 – 17.00 uur 

Wasstraat / aanhangwagenverhuur 
 

IEDERE ZONDAG OPEN!!! 
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Update Vrienden van v.v. Woudrichem  

Afgelopen 2 maanden hebben de vrienden van  
v.v. Woudrichem weer een aantal activiteiten  
georganiseerd. Op zaterdag 19 januari 2019 na d 
e wedstrijd tegen Noad’32 hadden we weer een  
uitermate gezellige middag/avond in de kantine.  
DJ Arie draaide weer als vanouds en als toevoeging 
hadden we dit maal ook zanger Marco, die met een 
heel behoorlijk arsenaal aan “Amsterdamse” liedjes 
de kantine aan het dansen kreeg!  
 
Zaterdag 26 januari was er geen voetbal door koning 
winter en werd op het laatste moment besloten een 
FIFA toernooi te organiseren voor jong en oud.  
Uiteindelijk kwamen hier 11 koppels op af en hoorden 
we van diverse kanten zeer positieve geluiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij afgelastingen is dit dus zeker een alternatief dat 
vaker ingezet zal worden.  
 
Zaterdag 16 februari na Zwaluwe thuis wederom een 
DJ in de kantine met medewerking van zanger Marco. 

Ook dit keer een zeer gezellige middag/avond met 
een volle kantine en een goede baromzet.  
Zaterdag 23 februari werd wederom het vader/zoon 
darttoernooi gehouden en met een opkomst van 28 
koppels bleek ook dit weer een succes te zijn.  
Uiteindelijk wonnen Gerard Visser en Patrick de Rover 
de eerste plaats.  

Voor de komende periode staan nog een aantal  
zaken op de planning:  
16-03-2019 Eerst de topper Woudrichem-Roda Boys 
en in de avond de Beachparty!  
22-06-2019 De afsluitdag vorig jaar was fantastisch, 
dat gaan we dit jaar dunnetjes overdoen!!  
Dus iedereen kan alvast beginnen met  
voorbereidingen voor de playback show. En vast en 
zeker zullen er nog wel wat activiteiten georganiseerd 
worden. Hou hiervoor de website en Facebook in de 
gaten.  
 
Tot op het Bolwerk!  
Vrienden van v.v. Woudrichem  
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 40 Jaar (!) Bolwerkkoerier 

1978…. het jaar dat het Nederlands elftal, zonder 
Cruijff en Van Hanegem, vice wereldkampioen werd  
in Argentinië. Ook het jaar dat de 1e  Bolwerkkoerier 
verscheen. De Bolwerkkoerier werd toen door Leen 
Stoute aan het  bureau bedacht en met het oermodel 
van een  QWERTY toetsenbord en oermodel printer 
op papier gezet. Via oermodel smartphone  
doorgebelde advertenties werden direct op de  
Bolwerkkoerier ‘hand getekend’. Vervolgens werd de 
weekeditie maandagochtend naar de drukker  
gebracht, in veelvoud gestencild en huis aan huis  
bezorgd. Het een en ander nam nog wel enige tijd in 
beslag, maar  gelukkig…… “Je had de tijd”.  
 
40 jaar alweer negeert de Bolwerkkoerier als véél  
gelezen mededelingenblad van v.v. Woudrichem  
alle ja/nee stickers in Woudrichem/Oudendijk,  
elke brievenbus krijgt een exemplaar.  
 

Peet Kilwinger in eerste instantie en later Arthur 
Manz hebben de Bolwerkkoerier samen met Cor 
Brandenberg gedurende zo’n 30 jaar het digitale  
tijdperk in gewerkt.  
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Tegenwoordig zit het bureau ‘in de binnenzak’  
en wordt de Bolwerkkoerier in een handomdraai  
gemaakt. Al wordt wel, gemakshalve, van een  
laptop gebruikgemaakt.  
 
 

De laatste jaren wordt de Bolwerkkoerier  
gemaakt door Wilma van Oudheusden en  
nog steeds Cor Brandenberg.  
 
Wilma, Cor e.a.  …..…. BEDANKT!     
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Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om  
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten  
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.  
 
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Helaas staan  
ze niet alleen. In Nederland kunnen ruim 400.000  
kinderen door financiële beperkingen niet meedoen 
en blijven achter in hun ontwikkeling met mogelijk 
blijvende gevolgen voor de rest van hun leven.  
 
Kindpakket wil deze kinderen mee laten doen!  
Het gaat er dan niet om wat de reden van deze  
moeilijke situatie is maar dat er een kind is wat  
er niet de dupe van mag worden. Dat moet,  
net als alle andere kinderen, kunnen werken  
aan een mooie toekomst.  
 
Kindpakket biedt kinderen kansen om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten 
zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, 
zwemles of muziekles volgen of deelnemen aan de 
scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen en 
schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in 

aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel  
een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of andere  
middelen die eerlijke kansen in het voortgezet  
onderwijs mogelijk maken verstrekt worden.  
 
Indien u in de gemeente Altena woont,  
kan Kindpakket voor kinderen van 4 tot 18 jaar een 
oplossing bieden. Als het inkomen lager is dan 120% 
van de bijstand of er zijn heel hoge lasten dan is het 
verstandig om contact op te nemen.  
 
Kindpakket werkt uitsluitend met vrijwilligers.  
Een vrijwilliger komt aan huis om samen met de  
aanvrager de mogelijkheden te bespreken en  
eventueel te informeren over andere instanties.  
Aarzel dus niet om contact met Kindpakket op te  
nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning 
in aanmerking kunt komen.  
 
Voor meer informatie of aanmelding, zie 
www.kindpakket.nl  
Het is ook mogelijk ons werk financieel te steunen via 

Info@leergeldwestbrabantoost.nl 

Kindpakket kan helpen!  

http://www.kindpakket.nl
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Activiteiten 

Zie voor uitgebreid en actueel overzicht www.vvwoudrichem.nl    

In Memoriam:  
 Tot ons verdriet is zondag 10 februari 2019 ons lid Toon van der Wiel overleden.  

Toon was sinds 1952 lid van onze vereniging en is jarenlang aanvoerder geweest  
van zowel ons eerste als tweede elftal. Later was Toon een fanatieke bezoeker  
van onze klaverjasmiddagen en ook nog enige tijd leider bij het tweede en trad  
hier namens het bestuur op als afgevaardigde.  
 

De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 14 februari in uitvaartcentrum 
Groot Woudrichem. Voor aanvang van de wedstrijd van het 1e en het 2e  
is Toon herdacht met een minuut stilte. Toon is 84 jaar geworden.  
 

Wij wensen Aart en Petrina, Ben en Yvonne en de kleinkinderen  
veel sterkte toe met dit verlies. 
  

Bestuur v.v. Woudrichem  

www.visscher.nl  

mailto:receptie.tiel.stevinstraat@visscher.nl
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Vân wie zai de gai d’r één?  

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :  
Zo ja waar    
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :          

Evy Hoepelman                                                      
10-06-2003 
Breda                                  
Altena College 
MO17-1 
Middenveld 
Netflix 
Floris (broer) --  Gijs (broertje) 
Stiefvader 
Woudrichem 
Dillis de Vries 
Ajax 
Barcelona 
Neymar 
Dat het een teamsport is 
Dat ik nog lang een mooie tijd kan beleven met het 
voetballen 
 
     

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Op welke school zit je :   
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :       
Zo ja waar     
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :                       
       

Rik van der Kruit                                                    
29-09-2002 
Capelle aan den IJssel                                      
JO17-1 
Centraal achterin 
Koning Willem 1 College (Den Bosch) 
Gamen , Feyenoord en afspreken met vrienden 
Lucas (broertje) 
Pa 
SVS ( Capelle a/d IJssel ) 
Tim Saaman en Dillis de Vries 
Feyenoord 
Liverpool 
Robin van Persie 
Plezier maken met vrienden en winnen 
Seizoenkaart van Feyenoord 
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Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
In welk team speel je :         
Op welke positie :   
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :  
Zo ja waar   
 
Op welke school zit je :         
Heb je nog andere hobby’s :  
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :                          
          

Faya Fennema                                                   
31-08-2005 
Woudrichem                                   
MO13-1 
Voorstopster 
Yaro (broertje) 
Ma en Pa 
Ma : Woudrichem , Sleeuwijk  
Pa : KIC (nu FC Velsenoord), Woudrichem 
Fortes Lyceum (Gorinchem) 
Afspreken met vriendinnen 
Heel het 1e elftal 
Ajax 
Real Madrid 
Lieke Martens 
Dat je na het samenwerken het resultaat gaat zien  
Bij het Nederlands Dameselftal komen  

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :   
Zo ja waar  
   
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :  
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :                          
          

Rafaël  Holster                                                 
26-01-2012 
Gorinchem                               
‘t Ravelijn 
JO8-1 
Spits 
Met mijn broertje spelen 
Dylan  (broertje) 
Pa 
FC Den Bosch, Achilles Veen, Roda Boys,  
Woudrichem 
Dillis de Vries 
Ajax 
Barcelona 
Messi en Ronaldo 
Dribbelen met de bal en dan scoren 
Dat ik beter wordt dan Messi  
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JO12-1 in de Hoofdklasse!   
Na een mooie en spannende 1e competitiehelft in de 
1e klasse, zijn we als 3e geëindigd op 4 punten van de 
uiteindelijk kampioen Unitas JO12-1. Tegen Unitas 
speelden we 5-5 gelijk in de beker en wonnen we in 
de competitie met 4-3. Helaas verloren we in de beker 
in de 2e ronde van Nivo Sparta JO12-1 (2-3) die we 
februari 2019 in een oefenwedstrijd met 10-0 van de 
mat speelden. Daaruit blijkt dat de jongens behoorlijk 
wat progressie hebben geboekt de afgelopen  
maanden. Doordat in de nieuwe competitie indeling 
voor de 1e klasse 2e helft van het seizoen veel  
2e klassers waren toegevoegd hebben we besloten 
om Hoofdklasse te gaan aanvragen voor de 2e helft 
van het seizoen. Het zal lastig worden.  
 
Tegelijkertijd zal het een mooie leerschool worden 
voor ze. Als we een paar potjes kunnen winnen zou 
dat een bonus zijn! Ook Unitas was uiteraard weer 
toegevoegd en Sliedrecht waar we in de 1e ronde  
beker 0-3 van verloren, rest van de ploegen zijn voor 
ons onbekend. Zover bekend heeft geen jeugdteam  
in de onderbouw ooit Hoofdklasse gespeeld bij  
v.v. Woudrichem. Na de verrassende start uit bij  
Ulvenhout (1-3 winst!) volgden er 3 verliespotten  
tegen respectievelijk Beek Vooruit 2-6 (terecht  
verloren), Bavel 1-4 en Unitas uit 5-0 (collectieve  
off day, keeper penaltykiller Kenji en Andreas  
uitgezonderd). De wedstrijd thuis tegen Bavel op 
woensdagavond wil ik nog even extra belichten daar 
het een bijzondere wedstrijd was voor ons. Bavel  
was de kampioen van de Hoofdklasse en al twee jaar 
ongeslagen in competitie en beker, had zelfs een  
uitnodiging voor het Nederlands Kampioenschap  
ontvangen. Ze dachten die avond ons wel even met 
een nulletje of 10 van het veld te spelen. Het liep even 
wat anders. Alle jongens gaven vanaf het begin 110% 
en zetten hun tanden in de tegenstanders die daar 
geen raad mee wisten. Onder bezieling van Fen onze 
centrale middenvelder deze avond gaven de jongens 
hoge druk op de jongens van Bavel die daar gelijk 
moeite mee hadden. De hele wedstrijd wisten de  
jongens dit vol te houden waardoor het lang  
spannend bleef. Mede door het hoge niveau wekelijks 
van de trainingen en extra trainingen waren ze  
gelijkwaardig aan Bavel en sommige momenten  
zelfs beter. Het 1e kwart hielden ze 0-0 mede  
door een belangrijke redding van Kenji gelijk in de 1e 
minuut, om toch 0-1 achter te komen door wereldgoal 

van hun kant. In de tweede helft kwam Bavel op 0-2 
doordat deze zeer effectieve ploeg alle kansen gelijk 
benutte waar wij de paar kansen de we kregen niet 
maakten. Welkom in de HOOFDKLASSE. Gelukkig kon 
Jesse de 1-2 aantekenen om vervolgens de 2-2 te gaan 
maken. Echter, de scheids gaf geen voordeel. Bavel 
maakte daarna in het laatste kwart helaas de 1-3 en  
1-4. De jongens kregen bij het einde een groot  
applaus voor het vertoonde spel en hun inzet van de 
trouwe supporters. De trainer van Bavel vertelde na 
afloop dat zij voor eerst dachten dat ze gingen  
verliezen. Hij maakte een groot compliment voor  
deze selectie. GA ZO DOOR!!  
 

Nadat het nog spannend was of de wedstrijd wel kon 
beginnen, omdat Sliedrecht beland was in de file,  
konden we om 19.15 uur van start. Scheidsrechter 
Remco was zo vriendelijk geweest om Sliedrecht  
wat extra tijd te geven om zijn warming up te doen. 
Het tempo lag gelijk hoog en tegenstander Sliedrecht 
had een aantal jongens die een kop groter waren, 
maar dat zijn we ondertussen wel gewend in de 
Hoofdklasse (grote jongens en tevens goed kunnen 
voetballen). Met een hoop toeschouwers langs de lijn 
kwamen we helaas snel achter 0-1. Gelukkig konden 
we dit snel ombuigen naar een 3-1 voorsprong met 
een hattrick van Jesse (assist Luca, Reinout en Gydo) 
om vervolgens Sliedrecht weer terug te laten komen 
tot 3-3. Achterin zijn we soms nog best kwetsbaar met 
bijna allemaal aanvallend ingestelde jongens.  

Wedstrijdverslag v.v. Woudrichem - Sliedrecht 8-4 
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Gydo, de jongste van het stel (kom maar een keer  
kijken en dan mag je raden hoe oud dit talent is),  
wist vlak voor de rust op zijn karakteristieke inzet de  
4-3 te maken waardoor we met opgelucht gevoel de 
kleedkamer ingingen. Na wat nuttige tips van Timo en 
aanwijzingen van de Coach gingen de jongens weer 
het veld op, ze roken dat er misschien wel meer in zat.  
 
Helaas kwam Sliedrecht toch weer snel op 4-4 om  
de spanning nog maar eens terug te brengen.  
Na wederom een strakke pas van Luca die Jesse  
vond ging deze recht op de keeper af maar hij werd 
onreglementair onderuitgehaald, vrije trap!!  
Strafschop geven mag ook bij de JO12-1 nog even 
voor de supporters van v.v. Sliedrecht!!  
Wat daarna volgde was een geniale actie van Reinout, 
ging achter de bal staan, nam een aanloop, deed of hij 
ging schieten, de jongens van Sliedrecht sprongen de 
lucht, dachten zijn schot te blokken! Reinout gaf assist 
op zichzelf omspeelde de muur en schoot de bal  
hard in de bovenhoek, iedereen van Sliedrecht  
vertwijfelend achterlatend: 5-4!! BAM!!  
Heel de ploeg besprong Reinout inclusief de leider, 
kippenvel moment en kantelmoment in de wedstrijd. 
De supporters van Sliedrecht waren het hier niet mee 
eens, daar dit niet mocht volgens hen, scheids  

speciaal voor hen nog even in time out opgezocht of 
het echt klopte. Gelukkig, doelpunt werd toegekend, 
pffff…… Wat daarna gebeurde weten alleen de  
toeschouwers, nog een heerlijke goal van Kimi in de 
kruising 6-4 en 7-4 Jesse, Assist Raphael, daarna nog 
een mooie actie van Elian om vervolgens af te sluiten 
met het doelpunt van het jaar door FEN 8-4!  
Fen dacht: laat ik maar eens een vrije trap vanaf  
eigen helft en op doel schieten, de bal vloog zo 
knetter hard de kruising in wat een slotakkoord,  
heerlijk!! Trots op de mannen! Wat een collectieve 
teamprestatie, dik verdiend gewonnen.  
Zaterdag 16 maart Team van de Maand en een  
competitiewedstrijd tegen een onbekende  
tegenstander die al een jaar ongeslagen is, Kloetinge 
uit Zeeland. Verslag volgt later in volgend clubblad.  
 
Programma rest seizoen  
Komende weken staan er nog er nog 8 wedstrijden  
op het programma waaronder nog 3 thuiswedstrijden 
op zaterdag: 13 april tegen Gudok uit Tilburg, 4 mei 
tegen UVV uit Ulvenhout, 18 mei tegen Unitas  
Gorinchem. Alle support is welkom…  
In het paasweekend (19-22 april) gaan we met  
de groep meedoen aan een internationaal toernooi  
in Hasselt, België.  

Staand v.l.n.r.: Fen Krooswijk, Raphael Wind, Bas den Dekker, Kenji Viveen, Jesse den Dekker,  
Kimi Viveen, Luca Blom, Elian de Garde en Pieter den Bok. Zittend v.l.n.r.: Yaro Fennema,  
Gydo Vernooij, Reinout den Bok en Andreas van Doorn  
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Zoals gebruikelijk op de laatste woensdag van de 
maand organiseert de activiteitencommissie op  
27 maart een gezellige Bingoavond in de kantine  
v.v. Woudrichem.  
 
 
 
 
 
 

In april organiseren we Koningsdag op het Bolwerk 
met in de ochtend een gezellige vrijmarkt met  
“koffie/thee en gebak” Daarna, nadat de vrijmarkt is 
afgelopen staat alles in het teken van een geweldige 
zangkorenmiddag.  
 
Op Koningsdag heeft de activiteitencommissie,  
evenals vorig jaar, de bewoners van de  
Lemmenskamp uitgenodigd tot het bijwonen  
van optredens van 3 zangkoren.  
Vanaf 13.30 uur treden dan De Maasmaten,  
de BRABO’s en het Vischwijvenkoor op.  
Met een lekker kopje koffie/thee, een advocaatje en 
consumptie hopen we voor de Lemmenskamp een 
bijzonder gezellige middag te organiseren.  
De zangkorenmiddag is gratis….. voor iedereen!  
 
Het volledige Koningsdag programma bij  
v.v. Woudrichem ziet er als volgt uit:  
 
VRIJMARKT ochtend.  
Voor de vrijmarkt kun je je inschrijven/aanmelden  
bij Jolanda van de Wiel 06-27267452 en/of Gerrit  
van het Einde 06-38212410. Je kunt ze bellen, appen 
of sms’en.  
Wees er snel bij……! Gezien het succes vorig jaar.  
 
UITSLAG mooiste kleurplaten.  
Blanco kleurplaten zullen op de Bolwerkkoerier  
beschikbaar zijn. Deze kunnen, nadat ze gekleurd zijn 
en voorzien van naam en adres, tot 13.00 uur op  
Koningsdag in de kantine ingeleverd worden. Voor 
de mooiste/leukste kleurplaten zijn lekkere traktaties 
en  prijsjes te winnen.  
 
ZANGKORENMIDDAG 13.30 uur.  
De zangkorenmiddag begint met een bijzonder  

optreden van de 3 zangkoren gezamenlijk. Vervolgens 
de optredens van respectievelijk de Maasmaten,  
de Brabo’s en het Vischwijven koor. Na de pauze  
nogmaals de optredens zoals hierboven beschreven.  
 
EETPLEIN  
Rondom onze eigen “Propjevol” kun je, vanaf 11.00 
uur, naast de heerlijke vis van Aart dit jaar ook  
eigengemaakte heerlijke Saté en hamburgers/ui  
verkrijgen. Zin in een kopje koffie/thee?  
Dat kan daar ook…..met gebak!  
 
 
 
 
 
 
 
Onze overige plannen juni: ABC weekend (jeugd vanaf 
15 jaar) en Tentenkamp (Jeugd tot 15 jaar)  
 
Kindercarnaval 2 maart 2019  
Op 2 maart was de kantine omgetoverd tot een  
gezellige carnavalszaal. Cowboys, indianen, prinsessen 
en boeven gingen in de polonaise door de kantine.  
De DJ’s van feest duo ‘Net Nie’ zorgden ervoor dat  
de kinderen volop dansten en maakten er echt een 
feestje van! Niet alleen was het gezellig voor de  
kinderen en ouders, ook de oudere jeugd was  
erbij om zo hun carnavalsweekend in te luiden. 

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem  
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De toekomst van Woudrichem! JO7-1  
Ja u leest het goed! Ga er ook maar even voor zitten. 
Een aantal van de volgende voetballertjes (m/v) gaat 
u zeker zien in het 1e. Als we een schatting mogen 
maken zal dit ongeveer over 10 jaar het geval zijn. 
Allemaal zijn ze dit seizoen lid geworden en trappen 
ze dus nog geen jaar tegen een bal, sommigen zelfs 
pas sinds de winter.  
Echter nu kunnen we al concluderen dat gezien  
de progressie in deze korte tijd de spelertjes heuse 
kanjers zijn! In de eerste seizoenshelft werd er veel 
verloren, vaak van tegenstanders die al een seizoen 
trainen. Mooi was dan ook dat uit bij Roda Boys de 
eerste overwinning geboekt werd. Inmiddels zijn  
we na de winterstop al 3 wedstrijden onderweg  
en speelden we 9 maart thuis tegen GRC’14.  
Een wedstrijd waar alles in zat; strijd, slidings, goals, 
wind, fanatiek publiek en een goed voetballend JO7-1. 
De wedstrijd ging net met 3-4 verloren maar als we  
zo doorgaan met z’n allen dan weten de ouders  
van onze strijders het zeker… de overwinningen  
komen er echt aan!  

Hier onze toppers op beeld!  

Van links naar rechts:  
Wout Nette, Youssef Ibrahim, Fay Klop, Quinten 
Vink, Seth Vos, Mex van Wijk en Jamie Nouwens  
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Hé Scheids ! Column  

Ik lurk nog even lekker aan mijn flesje. Smaakt weer 
prima. Niet dat ik anders had verwacht. Het gaat al 
een jaar of zestig zo tenslotte. De hoeveelheid is wat 
minder de laatste jaren maar het genot blijft. Geluk 
heb ik wel door mijn grijze haren. Eigenlijk zijn flesjes 
tegenwoordig uitsluitend bedoeld voor in de 
kleedkamer. Niet dat de KNVB er ook zo over denkt 
trouwens, die zien bij de aangesloten verenigingen 
liever een zero tolerance beleid qua alcohol. En als er 
dan al wat geschonken wordt (tot uiterlijk een uur na 
afloop van de laatste wedstrijd) dan natuurlijk alleen 
in de kantine en zeker niet in de kleedkamers.  
 
Onze vereniging heeft een mooi compromis bedacht. 
Flesjes in de kleedkamer werkt immers een stuk 
makkelijker dan tapjes. Ook qua behoud van het 
glaswerk. In de kantine daarentegen zijn alleen tapjes 
verkrijgbaar. Kost het barpersoneel wat meer kunde 
en tijd maar levert qua netto resultaat in euro’tjes de 
vereniging een stuk meer op. Althans, uiteraard bij 
voldoende tap- en afrekensnelheid bij genoemd 
personeel. Helaas betaalt nog niet iedereen 
contactloos, soms zelfs wensen ze nog cash af te 
rekenen. Met metalen euro’s zeg maar! Maar men 
leert snel gelukkig. Als een ieder gewoon contactloos 
betaalt heb je allen de gewenste versnapering eerder 
in handen tenslotte. Maar goed, als gezegd, ik lurk dus 
aan mijn flesje. Ik ben inmiddels bijna 78, heb mijn 
sporen bij onze club dik verdiend en van mij kan 
natuurlijk niet verwacht worden dat ik nog meespeel 
bij enig team. In kleedkamers kom ik dus niet.  
 
En een flesje aan de lippen vind ik 1000 keer lekkerder 
dan zo’n gehaast, vaak te schuimend getapt, allemans 
glas. Oogluikend word ik gedoogd. Al krijg ik wel vaak 
verwijtende blikken van naar een flesje hunkerende 
maar tot tap veroordeelde jeugdigen. Maar goed, 
vanavond word ik gehuldigd. Ik ben, volgens de club, 
65 jaar lid. Zelf denk ik al ruim 70 jaar lid te zijn. Maar 
goed. Die discussie ben ik een aantal jaren geleden 
gestopt. Het blijft toch eervol zo’n huldiging. Niet dat 
er veel zinnigs wordt gezegd. Of dat er door de 
aanwezigen naar geluisterd wordt, maar toch. Men 
neemt de moeite om wat waardering uit te spreken 
voor iemand die bijna heel zijn leven elke maand of 
kwartaal wat van zijn geld overschrijft naar de club. 
Een club waar een ieder die lid is het lid zijn op een 
andere, eigen, manier beleeft. En ik heb in die jaren 
wat belevingen voorbij zien komen.  

Gasten die kwamen met de meest wilde ideeën, of 
nog behoudender dan de meest orthodoxe jood. 
Uiteindelijk bewoog de club gewoon mee met het 
tijdsbeeld. Maar discussies binnen de club met boze 
weglopers, dwarse blijvers, kundige gravers en 
ongeïnteresseerde passanten.. ze bleven. De club 
geeft geen fuck om welk individu dan ook.  
 
Zelf heb ik al vaak gedacht om er de brui aan te 
geven. Gewoon een statement maken. Al zo veel jaar 
lid en dan gewoon opstappen omdat ik het er niet 
mee eens ben! Dat zal ze leren! Goh, ik herinner me 
nog dat ik trainer was van de F’jes waar mijn zoon in 
speelde. Die kon goed ballen trouwens. Liepen dan 
teamgenoten bij die blij mochten zijn als ze 5 minuten 
mochten invallen. Die konden er echt geen ene reet 
van. Ja, hun opa betaalde dan na afloop voor 
frikandellen en friet. Nou, dat was voor mij geen 
reden om ze op te stellen. Gezeik altijd achteraf. Of 
toen ik leider was van mijn elftal en zelf af en toe een 
wedstrijdje floot. Tuurlijk liet ik mijn team winnen. He, 
he. Ik zag penalty’s die de VAR niet eens kan zien. Op 
een gegeven moment begon mijn eigen elftal tegen 
me te zeiken. Pfff..  
 
Gekst werd het toen ik als supporter van mijn kleine 
gevraagd werd om te grensrechteren voor zijn team. 
Tuurlijk deed ik dat, en niet zonder geregeld 
puntwinst uiteraard. Tot die kleine even geblesseerd 
was en vervolgens afgedankt. Nou dan blijf ik mijn 
zaterdag er niet meer voor opofferen. Ze keken me 
erna niet meer aan. Maar je kan boos en 
verontwaardigd weglopen wat je wil maar wat moet 
je dan? Op zaterdagmiddag, op donderdagavond? Op 
een verloren dinsdagochtend? Het blijft toch je club.  
 
Waar je aan kan komen waaien voor een bakkie. 
Waar altijd wat vrijwilligerswerk gedaan kan. 
Waar elke zaterdag weer gelachen en gevloekt wordt. 
Waar ik al 70 jaar lid ben, me eigen kapot erger het 
ene moment en ontroerd ben nog geen half uur later.  
 
Mij krijgen ze niet weg. Ik blijf nog 20 jaar lid. Daar 
waar ik heerlijk ongestoord kan zijn en het gedoogd 
wordt als ik stiekem lekker aan een flesje lurk. 
 
T.H. Guvnor 
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