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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 

Er was even twijfel eind maart, begin april. Sinds onze vorige editie was er welgeteld 1 speelronde gespeeld. 
Ook was inmiddels bekend dat er geen rondes meer gingen volgen. De KNVB zag dat COVID-19 wel eens wat 
langer kon blijven ronddwalen als in eerste instantie gedacht. En gehoopt. Ons amateurvoetbal seizoen werd 
stilgelegd, beëindigd en niet gespeeld verklaard. Wat dan te melden in de laatste clubkrant van 2019/2020? 
Nou, er blijkt genoeg te melden nog! De meesten van ons zijn dan weliswaar weinig op het Bolwerk geweest 
maar daar werd binnen de Corona mogelijkheden hard doorgewerkt! Zie het uitgebreide verslag van Ben. 
Onze redactie collega Jur werd Koninklijk onderscheiden. We bezochten Landgoed Kraaiveld en brachten 
bloemen bij de Lemmenskamp. Een geslaagde Jeugdmiddag werd georganiseerd en tussendoor werden er 
contracten met sponsoren getekend. Van alles en meer verslag in deze editie!  
 
Op dit moment is nog niet in te schatten wanneer de volgende deadline is, houd daarvoor de website in de 
gaten! (Of de mailbox, de redactie weet velen te vinden).  
 
Veel plezier met deze uitgave en fijne zomer!  

  4. Een woord van de Voorzitter 
  6. Woudrichem 1: Abrupt einde aan seizoen 2019-2020  
  7. Woerkum 2 promoveert na 1 seizoen weer terug naar tweede klasse  
  8. Spelregelwijzigingen seizoen 2020/2021  
  9. Het Derde, het vroege einde  
10. Woerkum 4 en… tja… de corona crisis?  
12. Woudrichem 5 behaalt doelstelling voor 1e seizoen  
13. Onze eigen clubshop  
14. Sponsor in beeld; BB Logistiek  
15. Marjan van Giessen en de Akkers van Altena 
16. Het lintje van Jur  
17. Vacature Grote Clubactie  
19. Het Woerkumse Foodfestival  
20. Hoe de competitie 2019 – 2020 eindigt / Bloemen voor de Lemmenskamp  
21. Nieuwe hoofdsponsor Perfo Tech tekent contract 
22. Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem 2020 
27. Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem 2020, nog wat foto’s 
29. Contract verlengd met SD Sportswear  
30. Bericht van ‘Vrienden van v.v.W.’  
32. Scheids gezocht  
33. Zo kan het ook 
34. De renovatie van de kinderspeeltuin / Emigreren   
36. Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2020 – 2021 
39. v.v. Woudrichem gaat verantwoord loten verkopen voor de Jeugd / Even voorstellen: Corné Duijster 
40. Vân wie zai de gai d’r één?  
42. JO7-2 Wat was het een gek jaar voor onze voetballertjes!  
43. Gymmen in de buitenlucht! / Grote Loterij 2020  
45. v.v. Woudrichem Kleurplaat 
46. Contactgegevens   
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Lieve Leden,  
 
Wat hebben we jullie  
gemist. En als ik veel leden 
beluister jullie elkaar ook. 
Wat zo normaal lijkt elkaar 
zien, handen schudden, 
elkaar begroeten en/of 
zoenen was er ineens  
niet meer bij en zal er 
voorlopig ook wel wat  
anders uitzien dan dat  
we gewend waren. Elkaar 
wekelijks zien, grappen 

maken, lachen of een intens en mooi gesprek. Het 
was er even niet. Wij hopen dat iedereen redelijk 
gezond door de COVID situatie is heen gekomen.  
 
Ondanks de wat stille periode is er toch veel  
gebeurd. Mooie en ook verdrietige dingen.  
Eén van de verdrietige dingen is het overlijden 
van ons oudste lid Piet Vink. Van d’n Oudendijk.  
Piet was ons oudste lid en is ons na bijna 75 jaar  
ontvallen. Gelukkig hebben we Piet vorig jaar nog 
bezocht en hem uitgebreid in ons clubblad gehad. 
Piet heeft heel veel voor onze club gedaan, een  
markante persoonlijkheid. Maar de eerlijkheid  
gebiedt mij ook te melden dat hij ons miste.  
Hij miste onze club, deels omdat hij zelf niet meer in 
staat was ons te bezoeken. Maar hij hoopte wel dat 
we hem niet vergeten waren en we als leden hem 
nog eens zouden opzoeken. Dat kon dus beter.  
Hoewel we allemaal druk zijn leert de tijd van  
vandaag ons ook om aandacht te hebben en houden 
voor elkaar. Laat dat de les zijn die ons oudste lid  
ons meegaf… Rust zacht Piet en dank voor alles  
wat je voor ons hebt betekend.  
Ank, Wout, Miep, aanhang en kleinkinderen heel 
veel sterkte en kracht bij dit verlies.  
 
Een overgang naar ander nieuws blijft lastig.  
Maar als ik denk aan zijn frikandellen team krijg ik 
een glimlach op mijn gezicht. Een mooie herinnering.  
 
 
 
 

Een ander afscheid hebben we genomen van  
Cor Brandenberg. Al jaren lid van verdienste en  
op de achtergrond aanwezig. Daar voelt hij zich  
het prettigst zoals hij zelf zegt. Cor heeft de  
afgelopen 20 jaar de Bolwerkkoerier gedrukt op 
maandagochtend in de kantine. Alles keurig op wijk 
gesorteerd. Een hele klus en het meest gelezen 
blaadje in Woerkum. Gezellig op maandagavond  
ouwehoeren met Cor en Catrien hebben we nog 
prachtige verhalen opgehaald uit het verleden.  
De typemachine mee op vakantie en typen  
maar voor de club. Voor de jonge leden een soort 
grote iPhone waar je papier in moest doen en door 
op letters te drukken verschenen die dan op het  
papier. Hoe nu verder met de Bolwerker... Tja best 
een lastig thema. Al 40 jaar een onderdeel van onze 
cultuur. Opgestart door Leen Stoute en inmiddels in 
handen van Wilma (ook zo’n stille kracht). Digitaal 
gaan we sowieso door maar in een papieren vorm is 
hij helaas veel te kostbaar. We zijn er nog niet uit. 
Maar hij blijft sowieso. Cor en zeker ook Catrien  
super bedankt voor alle mooie jaren en jullie inzet, 
natuurlijk ook voor de gezellige avond en de  
heerlijke eigengemaakte cake.  
 
Voetbalnieuws is er natuurlijk ook.  
De staf rondom het 1e is compleet. Michael Koedam 
volgt Peter Ippel op en Cees van Bavel  
Stef van Steenis als assistent trainer. Bekende eigen 
gezichten en daar zijn we blij mee. Dankbaar zijn we 
Peter Ippel voor de mooie samenwerking de laatste 
jaren. Je bent een mooi mens en een man van je 
woord. Succes bij onze zwart/blauwe buren aan d’n 
Bovendijk. Stef blijft gelukkig maar concentreert zich 
nu puur op de JO-19. Een talentvolle leuke groep. 
Succes allen.  
 
De Kantine is inmiddels COVID Proof en daardoor 
kunnen we daar terecht voor een lekker biertje of 
wat fris. We hebben elkaar hier weer kunnen treffen 
en zowaar weer wat onderling kunnen voetballen. 
Heerlijk. De Jeugd is door de activiteitencommissie  

 Een woord van de voorzitter 
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getrakteerd op een geweldige afsluitdag.  
150 kids (ja u leest het goed) waren op  
deze dag aanwezig. Kippenvel momentje... 
Super georganiseerd.  
 
En iedereen weet het, ons hoofdveld is vernieuwd. 
Onder leiding van Ben van Eeden is er een enorme 
klus (bijna) opgeleverd. De eerste indrukken zijn  
geweldig. Er is zelfs al gemaaid en het weer zit ons 
niet tegen dus er staat al goed gras op. Desalniettemin 
verwachten we pas eind dit jaar te kunnen spelen op 
het hoofdveld met onze jeugd en begin volgend jaar 
met de senioren. Beregening zit in het veld dus dat 
scheelt ons straks veel sjouw werk. We zijn heel blij 
met onze onderhoudsploeg maar moeten er fysiek 
ook zuinig op zijn. Dus waar we zaken eenvoudiger 
kunnen maken hebben we dat geprobeerd. Verderop 
een uitgebreid stuk hierover. Ook een compliment 
aan de gemeente. Gemeente Altena is nog zoekende 
naar de juiste structuur maar als dit een voorbode is 
van hoe het in de toekomst gaat dan hebben wij er 
een goed gevoel bij. In goed overleg en met mensen 
met verstand van zaken kom je samen heel ver.  
Mooi is het wel om zoveel vrijwilligers samen te  
zien werken. Zelfs oudere leden die in hun goede  
kleding stiekem dagelijks een paar tegels komen  

leggen. ☺ We noemen geen namen...  

 
De speeltuin willen we graag ook gelijk opknappen 
zodat ook onze toekomst alvast kan wennen aan  
het Bolwerk. De plannen worden uitgewerkt en de 
Vriendenloterij zetten we hiervoor in. Dus als je een 
lot koopt dan weet je waarvoor. Je zal benaderd  
worden.  

De zitbanken zitten weer in de lak, de velden  
liggen er strak bij… we zijn er wel klaar voor.  
Laat de COVID maar weg blijven zodat we wekelijks 
kunnen geniet op onze club.  
 
Hoe staan we er dan financieel voor. Nou dat  
gaat eerlijk gezegd best goed. De afrekening van  
het hoofdveld moet nog komen maar blijft binnen  
de begroting. Door een attente penningmeester,  
een goede onderhoudsploeg, trouwe sponsoren en 
een hele solide basis van trouwe leden rollen we er 
redelijk goed doorheen.  
Helaas nog geen zonnepanelen maar die volgen later. 
Dus hard werken met elkaar, je steen of tegel  
bijdragen aan onze club maakt dat we hebben laten 
zien dat we COVID proof waren/zijn. Ook zijn er al 
weer genoeg nieuwe ideeën voor de toekomst  
dus we blijven samen gas geven.  
 
Blijf gezond, let op elkaar, respecteer elkaar.  
Blijf praten en laten we samen richting geven  
aan elkaar en met elkaar.  
 
Tot snel want het seizoen staat weer voor  
de deur… Gelukkig.  
 
Groen Witte groeten,  
 
Hanno de Joode 
Voorzitter 
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Woudrichem 1:  Abrupt einde aan seizoen 2019-2020  

Door het verschrikkelijke 
coronavirus kwam het  
seizoen na 1 wedstrijd in 
de 3e periode abrupt tot 
een einde. Een logische 
beslissing want er zijn  
belangrijkere dingen dan 
voetbal maar vreemd was 
het wel! Niet meer trainen 
of voetballen of gezellig 
naar de kantine maar  
thuis op de bank en  
afwachten of het onze 
deur voorbij zou gaan, heel 

onwerkelijk! Zoals gezegd hebben we nog 1 wedstrijd 
gespeeld in de 3e periode en dat was tegen VVGZ: 
 
Woudrichem – VVGZ 4 – 2  
De uitwedstrijd hadden we kansloos met 3-0 verloren 
en ook nu was het begin helemaal voor VVGZ.  
We werden met heel goed voetbal onder druk gezet 
en de kansen regen zich aaneen. Het was een wonder, 
de lat en een heel goede Aljan die ons op de been 
hielden en uit onze 1e fatsoenlijke aanval kwamen we 
volledig tegen de verhouding in op 1-0 door Bori.  
Nog was VVGZ de veel betere ploeg maar we gingen 
wel steeds meer meedoen en ook onze 2e goede 
aanval was gelijk prijs. Dillis tekende voor de 2-0  
wat ook gelijk zijn laatste actie was. Hierna was de 
wedstrijd in evenwicht en met deze stand gingen we 
rusten. Na rust hadden we het beter staan en Tim leek 
de beslissing te brengen met de 3-0, maar VVGZ 
rechtte snel de rug met de 3-1. Terug in wedstrijd 

kwamen ze niet want Tim scoorde net voor tijd de 4-1 
waarna VVGZ in blessuretijd de eindstand van 4-2 op 
het bord zette. Een onverdiende maar belangrijke 
overwinning waardoor we weer naar boven konden 
kijken maar daar bleef het helaas bij…  
 
Het seizoen werd niet meer uitgespeeld en de  
behaalde periodetitel was helaas niets waard.  
Maar wat is er belangrijk als je ziet wat er in de wereld 
gebeurt door dit verschrikkelijke virus? We mogen 
weer trainen en vanaf augustus gaan we weer starten 
met het nieuwe seizoen en zien wat ons dat gaat 
brengen. Iedereen is aan boord gebleven en vanuit de 
JO19 zijn Mike van Wouwen, Tom Molegraaf en Mike 
Viveen aangesloten terwijl Bart van Andel van SVS is 
overgekomen. Mooi dat de selectie weer wat breder 
is geworden en dat onze jeugd daar onze belangrijkste 
bron voor is.  
 
Iedereen een fijne vakantie en vooral veel gezondheid 
gewenst. Hopelijk zien we jullie weer snel langs de lijn 
want dat hebben we toch ook wel echt gemist de  
laatste maanden! 
 
 Groet, Fred  

© Jan Boom  

Peter Ippel nam afscheid als onze verzorger.  

Bedankt voor alles!  
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Woerkum 2 promoveert na 1 seizoen weer terug naar tweede klasse  
Het voetbalseizoen 2019 - 2020 stond bij iedereen in 
het teken van het coronavirus. Het tweede was dit 
seizoen met overmacht de sterkste in de derde klasse. 
Op 1 gelijkspel na werden alle competitiewedstrijden 
met ruime cijfers gewonnen tot de competitie werd 
stopgezet. Een vreemde situatie dat je elkaar niet 
meer op ons clubje kunt ontmoeten. Door dit virus 
leren we misschien wel deze kleine dingen weer extra 
waarderen.  
 
De vraag was toen natuurlijk wel wat gaat er nu  
gebeuren met de stand als de competitie is stopgezet. 
Duidelijk was wel dat wij zo snel mogelijk terug naar 
de tweede klasse wilden. Dit is beter voor het  
leerproces van onze spelers mochten ze later door 
willen stromen naar het vlaggenschip van de club.  
 
Op 17-06-2020 kwam het verlossende woord van de 
KNVB dat het tweede alsnog kampioen is geworden 
en volgend jaar wederom in de tweede klasse  
uitkomt. Op 20 juni kreeg onze aanvoerder Mark van 
Bavel uit handen van voorzitter Hanno de Joode de 
schaal voor het kampioenschap. Trainer en leider 
showde vol trots de schaal waarna de biertjes heerlijk 
smaakten in het zonnetje.  
 
Het kampioenschap heeft de ploeg een positieve 
boost gegeven want de mannen willen heel de zomer 
door trainen om super fit aan de start te staan.  
Het tweede zal dit jaar wederom een behoorlijke  
verjonging ondergaan. Vijf spelers van het huidige 
team hebben besloten te stoppen bij het tweede 

(Monne Ruis, 5e Nicky Vervoorn, 3e, Stefan Baks, 
stopt, Martijn Manschot, 3e Damian Groenvelt,  
transfer BZC 14’) Deze jongens nogmaals dank  
voor jullie inzet al de jaren die jullie bij het tweede 
hebben gespeeld.  
 
Daar tegenover komt er een hele sterke lichting  
vanuit de JO-19 over naar de selectie. In de  
voorbereiding zal duidelijk worden of de talenten  
bij het eerste of het tweede gaan komen. Gelukkig 
hebben de spelers dit nog altijd zelf in eigen hand ;-)  
 
Inmiddels is de indeling voor het komende seizoen 
qua tegenstanders ook bekend:  
Altena 2 – Baronie 2 – BZC 14’ 2 – GDC 2 – Internos 2 
– Neo 25’ 2 - Noad 32’2 – Oni 2 – Sparta 30’2 –  
SSC 55’2 – SV BLC 2 – Woudrichem 2  
 
Een mooie competitie waar zowel de spelers  
als de staf weer iets moois van gaan maken.  
 
 

Stefhan en Jan met de Schaal 

Boven v.l.n.r.: Sam van Giessen—Nicky Vervoorn—Job van Rookhuizen—Monne Ruis—Michael Pellicaan—

Stefhan van Hil—Sam Roskam—Casper van Kleef—Wessel de Jong—Damian Groenevelt—Hein van Vianen—

Seth Apituley. Onder v.l.n.r.: Martijn Manschot—Luca Kamp—Fabian Groenevelt—Mark van Bavel— 

Thijs van Rookhuizen—Jan van Straten—Stefan Baks  
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 Spelregelwijzigingen seizoen 2020/2021  

De nieuwe spelregelwijzigingen voor het seizoen 2020/2021 zijn bekend. Hieronder enkele belangrijke regels, 
het gehele document kun je  vinden op de website van de K.N.V.B. Daar vind je ook achtergronden en  
uitleg bij alle wijzigingen. Alle spelregelwijzigingen en verduidelijkingen zijn gesorteerd per spelregel:  
 
Regel 1 (Het speelveld)  
* Doelpalen en doellatten mogen bestaan uit een combinatie van de vier basisvormen (vierkant, rechthoekig,  
   rond of ovaal).  
 
Regel 10 (De uitslag van een wedstrijd bepalen)  
* Gele kaarten en vermaningen gegeven tijdens de wedstrijd, tellen niet meer mee in de strafschoppenserie.    
   Een speler die dus zowel tijdens de wedstrijd als tijdens de strafschoppenserie een gele kaart krijgt, ontvangt  
   geen rode kaart.  
* En zie de wijzigingen onder Regel 14.  
 
Regel 11 (Buitenspel) 
* Een opzettelijke handsbal van een verdediger wordt gezien als ‘opzettelijk spelen’ bij buitenspel.  
 
Regel 12 (Overtredingen en onbehoorlijk gedrag)  
* Hands:  
    - De grens tussen de arm en de schouder is gedefinieerd als de onderkant van de oksel (zie afbeelding  
      onderaan deze pagina).  
    - Een ongelukkige/toevallige handsbal van een aanvaller is alleen strafbaar wanneer dat meteen  
      voorafgaand aan een doelpunt of duidelijke scoringskans gebeurt.  
* Een keeper kan worden bestraft met een gele kaart (vanwege het onderbreken van een veelbelovende  
   aanval) of rode kaart (vanwege het ontnemen van een duidelijke scoringskans) wanneer hij de bal voor de    
   tweede maal speelt (bijv. na een doelschop of vrije schop), zelfs indien hij dat met de hand of arm doet.  
* Elke overtreding (niet alleen fysieke overtredingen) die een veelbelovende aanval onderbreekt, moet worden  
   bestraft met een gele kaart (behalve wanneer een strafschop wordt toegekend en de verdediger een poging  
   deed om de bal de spelen)  
* Een speler die weigert vier meter afstand te houden bij een scheidsrechtersbal, moet worden bestraft met    
   een gele kaart.  
* Als de scheidsrechter voordeel geeft of een snelle hervatting toestaat na een overtreding waarmee een  
   veelbelovende aanval werd onderbroken, wordt de overtreding niet meer bestraft met een gele kaart.  
* Vasthouden is slechts een overtreding indien een speler zijn tegenstander daarmee belemmert in zijn  
   beweging.  
 
Regel 14 (De strafschop)  
* Een overtreding van de keeper wordt niet bestraft wanneer een strafschop gemist  
   wordt (inclusief op de  paal/lat), tenzij de overtreding van de keeper duidelijk  
   invloed had op de strafschopnemer.  
* Indien een strafschop wordt overgenomen vanwege een overtreding van de keeper,  
   wordt de keeper de eerste keer vermaand. Daarop volgende overtredingen worden  
   bestraft met een gele kaart.  
* De strafschopnemer wordt bestraft (strafschopnemer krijgt indirecte vrije schop  
   tegen/strafschop telt als gemist en de nemer ontvangt een gele kaart) indien de  
   strafschopnemer en de keeper op exact hetzelfde moment een overtreding maken. 
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De vorige clubkrant eindigde met de gedachte om  
na de laatste competitieronde op 23 mei aan kop te 
staan. Geen gekke gedachte, want het seizoen was 
wat traag op gang gekomen maar we zaten in een  
zogezegd goede flow. Helaas.  
 
Moeder natuur, een vleermuis, dan wel een 
onderzoeker of een belchinees dacht daar anders 
over. Covid19 maakte abrupt een voorlopig einde aan 
onze hobby. Al onze inspanningen seizoen 2019-2020 
werden gedeletet. De competitie heeft niet  
plaatsgevonden. 68 Doelpunten met terugwerkende 
kracht ongeldig. Helaas dus voor Michiel (8x),  
Marinko (9x) en Yannick (12x). Ze worden niet  
meegenomen in de annalen.  
 
Of de schorsing van Rens ook nooit bestaan heeft is 
onduidelijk. Dus wellicht mag hij de bekerrondes nog 
volgen vanuit de kantine. Want ondanks dat Covid19 
de wereld nog niet uit is zijn de voorbereidingen op 
een nieuwe competitie volop in gang gezet.  
Of dat het een volledige competitie gaat worden of 2 
competities van 6 teams en een half seizoen daar is 
de KNVB nog niet over uit.  
 
Hoe dan ook, het Derde zal er weer staan!  
De samenstelling zal wel wat gaan veranderen ten 
opzichte van afgelopen jaar. We zullen wekelijks  
versterkt worden met een man of zeven uit de  

selectie. Daarnaast verwelkomen we  
nieuwe vaste krachten Nicky en Martijn.  
 
Aan de andere kant verlaten de leider en  
‘Oud 5’ (inclusief de Grote Vier) het Derde, ze gaan  
4 versterken. Maar daarnaast vertrekt helaas ook  
de topscoorder van het niet gespeelde seizoen.  
Yannick is gevallen voor de verlokkingen van  
Haarsteeg. We zijn benieuwd wie zijn sleurders & 
scoorders rol op zich gaat nemen. Of diegene  
ook Koert zo makkelijk kan bewegen om zijn  
reservebeurt over te nemen valt te betwijfelen.  
Yannick, veel plezier in je achtertuin en je weet  
hoe het werkt; uit het oog uit het hart!  
 
Aan de nieuwe keuzeheer de schone taak om  
wekelijks een winnend 16 tal op het formulier te  
krijgen. Wat zeker moet gaan lukken met de ruime 
selectie en wekelijkse aanvulling uit het tweede.  
Met minder als een kampioenschap wordt geen  
genoegen genomen klonk het al vol bravoure!  
 
Als afsluiter van dit niet gespeelde seizoen heeft  
een groot deel van de selectie eind juli het wasgeld 
opgemaakt tijdens een gezellige BBQ.  
 
Tot zover,  
inmiddels ex-PM Woerkum 3.  

Het Derde, het vroege einde  

Yannick (10) tijdens 1 van zijn (voorlopig) laatste wedstrijden in ‘t Woerkumse 
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Woerkum 4 en… tja… de corona crisis?  

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden… de vorige 
Stormvogel met daarin ook meteen het laatste  
wedstrijdverslagje tegen Arkel uit (3-0 nederlaag). 
Sindsdien hebben we geen wedstrijd meer gespeeld. 
Nu heeft ieder nadeel zo zijn voordeel heb ik ooit  
begrepen van een grootse speler uit 020, de wens om 
de 7e positie in de competitie te behouden is daarmee 
wel gerealiseerd! Maar de wedstrijden zijn wel  
gemist. Zeker ook de laatste thuiswedstrijd (had dit 
jaar uitgerekend tegen Sleeuwijk 6 geweest…) met de 
traditionele BBQ aansluitend. Nu ligt de BBQ nog in 
het verschiet, maar zo’n pot tegen Sleeuwijk is  
natuurlijk niet te compenseren.  
 
Maar hebben we al die tijd stil gezeten? Velen van 
ons wel ja… Terugbladerend in de What’s App groep 
werd er medio februari de aankondiging gedaan van 
de traditionele afsluitdag. Ook daar hadden we als 
Woerkum 4 natuurlijk weer aan meegedaan. Ging  
helaas ook niet door. Wel werd er in die tijd nog  
getraind ondanks de aankondigingen van Buienradar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen kwam het algemene bericht vanuit de KNVB. (De 
kicksen konden voorlopig in het vet, al bleven deze bij 
velen gewoon in de tas rotten. Als klap op de vuurpijl 
mochten we vanaf 16-3 ook niet meer trainen… Toen 
werd het lang stil… Tot dat het zonnetje weer begon 
te schijnen! Om in vorm te blijven werden er weer 
biertjes open getrokken en startte de voorbereiding 
voor de eerste training.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet meer op de vertrouwde donderdagavond, maar 
op vrijdag onder een strikt protocol werden de eerste 
corona kilootjes verbrand op 15 mei. Stiekem werd er 
na de training nog een klein biertje weggetikt en  
voldaan weer huiswaarts gekeerd.  
 
Zo ging het een aantal weken door, met een mooie 
opkomst van 10 tot 12 man werd er wekelijks  
getraind en soms ook een beetje de 1,5 meter regel 
vergeten. De trainingen werden scherper en de  
temperatuur liep eveneens op, met als klapper  
vrijdag 26-6, met een graadje of 30 en een dreigende  
donderbui  werd er gewoon gestart.  

 
 
 
 
 
 
 

Met een kort (maar o zo welkom) rustmomentje  
door onweer wat te dicht bij kwam was de regen  
een prettige verkoeling.  
 
In de tussentijd werd ook een inventarisatie gestart 
voor de indeling van de senioren voor het volgende 
seizoen. De (concept) indeling is inmiddels  
gepubliceerd op de website voor 3 t/m 5. Uit deze 
inventarisatie kwam wel naar voren dat Woerkum 4 
in personele zin wat is uitgedund dit jaar. Met het  
afscheid van Jan Willem van Wijngaarden, Patrick  
Versteeg, Marco Dirks en Maurice Burgemeester zijn 
er lange en wat kortere carrières in het 4e beëindigd. 
Allemaal nog hartelijk dank voor jullie tomeloze  
inzet!!  
 
Op vrijdag 3 juli kwam er een mooi bericht vanuit de 
club: Het zomeravondtoernooi gaat weer beginnen! 
Massale aanmelding vanuit het 4e volgde en  
inmiddels zijn de eerste potjes gespeeld. Dank aan 
Gerrit, Jurgen en Stefan voor de organisatie!  
Het niveau en de snelheid ligt wel wat hoger dan  
dat wij gewend zijn, maar wat een feest om weer te 
spelen en te ervaren dat de kantine weer open is!  
 
Nog twee avonden ‘zomeravond’ resteren nu.  
Gelukkig kunnen we blijven trainen door de zomer 
heen. We hopen dan eind augustus weer klaar te zijn 
voor de start van het nieuwe seizoen. Tot dan?!  
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Woudrichem 5 behaalt doelstelling voor 1e seizoen  
Het was afwachten hoe Woudrichem 5 na de  
winterstop uit de verf kwam. Half stuurloos door het 
ontbreken van een trainer zetten de mannen onder 
leiding van zichzelf een mooie 2e seizoenshelft neer 
voor zolang het duurde. Zo werd de eerste wedstrijd 
thuis met 4-0 gewonnen tegen Arkel 3 en de eerste 
uitwedstrijd gewonnen met 3-0 van Almkerk 5.  
Het was leuk om te zien dat bij Almkerk er ook  
elftallen waren waar wel mensen uit het eigen dorp  
in speelden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altena 4 Uit  
Op 8 februari stond de wedstrijd tegen Altena 4 op  
de planning, een wedstrijd die thuis onder leiding van 
scheidsrechter Ruben Romein een beetje uit de hand 
was gelopen na 3x een penalty opnieuw te laten  
nemen. We hadden ons al voorbereid een thuisfluiter 
te treffen, en dat was jammer genoeg ook zo, maar 
met een acceptabele 2-0 verlies gingen we snel terug 
naar de kantine op het bolwerk, want daar moest het 
echte werk gebeuren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede start 2e seizoenshelft  
Na nog een mooie 2-1 winst op Sleeuwijk 7 en een 2-3 
winst op GJS sluiten we het seizoen af op een mooie 
5e plaats. We stopten het seizoen net zoals alle  
andere elftallen eerder dan verwacht. We hadden de 
smaak te pakken alleen moest het scorend vermogen 
omhoog van het elftal. Waar we bijna het beste elftal 
uit onze competitie hebben qua tegendoelpunten 
draait het voorin nog niet zoal gewild. Hier ligt dan 
ook de taak om voor aankomend seizoen voorin wat 
meer scorend vermogen te halen op de Woerkumse 
transfermarkt.  
 
Blessures zijn niet meer op 1 hand te tellen  
Doordat het elftal beter ging voetballen begonnen 
bepaalde spelers ook zelf te denken dat ze weer  
konden voetballen. Dit leidde er zomaar toe dat op 
een simpele training je gewoon je enkel kan breken. 
Zo had Romano ook zijn hoogtepunt van zijn eerste 
seizoen voetballen behaald, hij kan niet wachten tot 
volgend jaar…..  

Daarnaast zijn we erachter gekomen dat vlaggen toch 
vermoeiender is dan de meeste van jullie denken. 
Vanaf dag 1 is Dani trotse vlagger en leider van  
Woerkum 5. Vooral het vlaggen in Woerkums  
voordeel gaat hem geweldig af. Echter sloeg bij  
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Dani ook het noodlot toe en moest hij geopereerd 
worden om zijn longen van extra zuurstof te voorzien 
om zijn diensten van Woerkum 5 voort te zetten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast was Robin dit seizoen ook alleen maar  
ingeschreven als lid om foto`s van ons te maken. Kort 
na zijn eerste minuten zat het seizoen er voor hem 
ook op, maar gelukkig sluit hij na de zomer weer  
gezellig aan. Ook Maycon, Jeroen en Patrick hadden 
regelmatig last van kwaaltjes. Maycon ging altijd in  
de wedstrijd iets te fanatiek van start waardoor z’n 

hamstring hem na 30 minuten weer terug op de bank 
zetten. Jeroen z`n enkel blijft een zwak punt, maar 
gelukkig nu de sportscholen weer open zijn kan hij 
daar weer mooi op trainen. En Patrick, ja die heeft  
de festival blessure, zodra er onder een wedstrijd 
kaarten gekocht konden worden zat hij heerlijk  
op de bank te wachten tot hij ze had, en dat  
duurde vaak langer dan een gemiddelde wedstrijd.  
O ja, mocht je maat 45 hebben en op zoek zijn naar  
voetbalschoenen (o.a. mooie roze) dan heeft Patrick 
er nog wel een paar of 3 liggen die nog geen  
15 minuten gebruikt zijn!  
 
Nieuwe en vertrekkende gezichten bij het 5e  
Ook bij ons mooie 5e is een tijd van komen en van 
gaan. Zo hebben Fred en Roeslan besloten om niet 
meer vanuit Made 2x per weer naar ons mooie  
Bolwerk te rijden. Ook Vincent en top coach Bert  
hebben besloten om na dit seizoen te stoppen.  
Mannen, namens ons allemaal bedankt voor jullie  
inzet en we zien jullie graag nog in de 3e helft.  
Ook krijgen we een aantal nieuwe toppers er bij.  
Zo komt Monne vanuit het 2e wat meer rust op het 
middenveld brengen en komt Mats vanuit de A de 
verdediging versterken.  

Onze eigen clubshop  
De afgelopen tijd is de sponsorcommissie in  
samenwerking met SD Sportswear druk bezig  
geweest met het realiseren van onze eigen clubshop.  
 
Er is goed gekeken naar het aanbod van de artikelen 
zodat we als club één uitstraling kunnen creëren.  
We staan open voor jullie feedback! Ook vragen  
wij de leden om regelmatig met product ideeën te 
komen, zodat we kunnen kijken waar behoefte aan is.  

Op dit moment wordt er ook gekeken naar nieuwe 
merchandise producten, daarover volgt later meer.  
 
Via de volgende link kunnen de leden  
de clubshop benaderen:  
https://www.sdteamsport.nl/clubshops/
vvwoudrichem 
 
Of scan de QR Code:  
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BB Logistiek, een logistiek dienstverlener met pit! 

Een enkele envelop, pakketjes, pallets, containers of 
afwijkend transport. BB Logistiek uit Giessen brengt 
efficiënt en voordelig goederen naar elke plek in de 
wereld. Per expresse en met tijdsgarantie als er haast 
bij is, maar altijd veilig en vertrouwd. BB Logistiek 
gaat elke uitdaging aan, van koeriersdiensten tot 
lucht- en zeevracht en volumetransporten over de 
weg. Het bedrijf van Sandra Koedam en Daniella 
Roest is een kleine organisatie, maar heeft contacten 
wereldwijd. Klanten kunnen rekenen op een goede 
service, maatwerk en betrokkenheid.  
 
Sandra Koedam is getrouwd met Jeroen Schoenmaker 
en moeder van Joost (14) en Gijs (12). Joost speelt  
in de JO14 en Gijs in de JO13, het team dat Jeroen 
afgelopen seizoen getraind heeft. Daniella Roest is 
getrouwd met Remy Beljaars, trainer van de JO16,  
en moeder van Milan (14) en Luca (12). Milan speelt 
in de JO16 en Luca speelt in de JO14. De dames  
hebben met hun bedrijf BB Logistiek dit seizoen de 
coachjassen gesponsord. “De jeugd loopt er altijd  
netjes bij in mooie voetbaltenues, maar voor de  
trainers en leiders is niet altijd kleding beschikbaar. 
De jassen waren daarom ons eigen idee, en ze zijn 
goed ontvangen.”  
 
Coachjassen  
De dames hebben al eerder v.v. Woudrichem  
gesponsord. “Toen de jongens in de f’jes zaten was  

BB Logistiek de shirtsponsor. Daarna hebben we een 
paar jaar andere sportclubs financieel ondersteund, 
zoals de tennis en basketbal. We zijn met ons bedrijf 
maatschappelijk betrokken en willen diverse  
sportverenigingen ondersteunen. Maar met vier  
kinderen op voetbal en mannen die al jaren  
jeugdteams trainen en begeleiden, wilden we nu 
weer iets doen voor v.v. Woudrichem. We hebben 
daarom een tijdje terug Dirk Pellicaan aangeschoten 
en aangeboden om coachjassen te verzorgen.”  
 
Sport, en met name voetbal, is een belangrijk  
onderdeel van het gezinsleven bij beiden. De hele  
familie is dan ook vaak op zaterdagmiddag te vinden 
op het Bolwerk om naar de wedstrijden van het  
eerste elftal te kijken. Daniella: “Het is altijd gezellig, 
iedereen kent elkaar en er heerst saamhorigheid.  
De kinderen hebben het naar hun zin en trappen  
ook na de training een balletje met elkaar.”  
Sandra: “Voetbalvereniging Woudrichem is een  
leuke vereniging en doet veel voor de jeugd.”  

Sponsor in beeld; BB Logistiek 

Sandra en Daniella 
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Wat moet je je voorstellen als je dit zo leest. Onze 
Marjan, als secretaris van de voetbalvereniging in 
Woudrichem en werkzaam op Landgoed Kraaiveld 
aan de Roef. Enkele jaren geleden was er een  
probleem tijdens een wedstrijd en de toenmalige 
voorzitter vroeg of iemand zich beschikbaar wilde 
stellen als bestuurslid. Zoals Marjan is, niet op  
haar mondje gevallen, gaf ze aan als je niemand  
kunt vinden bel je mij maar. Enkele dagen later  
was het daadwerkelijk zo dat er gebeld werd  
en dus gaf ze haar woord.  
 
Sinds 2018 werkt Marjan op de zorgboerderij. De  
bewoners hebben een wet langdurige zorgindicatie. 
Marjan begeleidt de  bewoners met een team  
collega's 24 uur per dag, onder de vlag van ‘s Heeren 
Loo. Marjan geeft aan dat zij en de bewoner samen 
100 % zijn. Dat het wel veel inspanning, woon en zorg 
vraagt is duidelijk. Geen baan voor regelmaat in de 
tijden. Maar soms ook 18 uur aanwezig zijn, 24/7 met 
een team zorg verlenen. Met veel elan zijn ze een 
winkel begonnen met enkel bio producten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de protestants Christelijke instelling ‘s Heeren 
Loo, dat sinds 1891 bestaat, worden in hun eigen  
tuin producten verbouwd. Groenten, aardappelen, 
kruiden en zelfs tomaten in de kas en hop aan de  
staken. Een rondleiding, samen met Nelleke Visser, 
over de tuin en kas en daarbij de boerderij geven een 
aardig beeld van de werkzaamheden die hier gedaan 
worden. Nee, het is mij snel duidelijk dat hier veel  
begeleiding en geduld nodig is om tot een leuk  
resultaat te komen. In de winkel zie je veel  
streekproducten. Ook het Woerkums biertje  
ontbreekt niet. Nieuw is het Altena pilsje dat via  
de brouwerij wordt aangeleverd en op de boerderij 
van een etiket wordt voorzien, ligt in de schappen.  
 
Wat is er nu zo uitdagend aan deze zorgboerderij? Dat 
het voor iedereen geopend is en men de pluktuin vrij 
mag betreden. Men kan een jaar lang groente en fruit 
van de tuin gaan halen. Kinderen tot 5 jaar kunnen 
gratis plukken. Voor de volwassenen wordt een  
bijdrage gevraagd van 192 euro per jaar. Zo kun je dus 
voor een paar kwartjes iedere dag groente halen met 
daarbij de zekerheid dat het biologisch verantwoord 
geteeld is. In de winkel liggen formulieren waarop  
alles vermeld staat. Men krijgt zelfs via de mail bericht 
over hetgeen er gehaald kan worden op de pluktuin.  

Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 
uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 
13.00 uur. Men hoopt dat de BIO boerderij, tuin en 
winkel wat meer bezoekers zullen krijgen zodat het 
geheel tot een succes mag leiden.  
Wij van de redactie wensen hen alle succes toe.  

Marjan van Giessen en de Akkers van Altena 
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Jur Froma zat op z’n gemak aan een puzzeltje uit de 
krant toen de telefoon ging. Hij rijdt af en toe een  
ritje voor Gert Zwols en deze vroeg of hij tijd had. 
“Natuurlijk”, zei Jur, maar zijn vrouw schrok zich  
een hoedje. Zij zat in het complot, samen met  
haar vriendin Jansje. Om kwart over 11 zou de  
burgemeester langs komen om Jur te verrassen  
en te verblijden met een Koninklijke onderscheiding. 
Paniek alom. Alle smoesjes werden verzonnen om 
hem ervan te overtuigen thuis te blijven.  
Uiteindelijk lukte dat en toen hij de burgemeester 
voorbij zag rijden had hij nog steeds niks in de  
gaten, totdat deze hem opbelde en zei dat hij  
naar het balkon moest komen.  
Hij was compleet overdonderd.  

Vanwege de coronapandemie kon het feest  
binnenshuis niet doorgaan, maar zijn vrouw Marjo  
en de kinderen maakten er toch een mooie dag van.  
3 Juli vond de officiële uitreiking plaats in het 
gemeentehuis.  
 
De vraag blijft altijd: hoe krijg je een lintje?  
Er moet door de aanvragers heel wat werk verricht 
worden. In dit geval door Marjo zelf, door alles op te 
zoeken waar hij zich verdienstelijk mee had gemaakt 

en door Jisk Veenstra, voorzitter van de bridgeclub 
Altena, de aanstichter van het geheel. In de club 
speelt Jur nu alleen maar het spelletje mee op de 
donderdag, maar lang geleden bekleedde hij het 
voorzitterschap en dat deed hij met veel plezier.  
 
In 1975 kwamen Jur en Marjo in Woerkum wonen.  
Jur was politieagent in Gorcum. Binnen 3 maanden 
stond toenmalig voorzitter van onze v.v. Klaas  
Kilwinger op de stoep met de vraag of hij interesse 
had om wat bij de club te doen. Er was een vacature 
voor Kantinezaken en binnen afzienbare tijd moesten  
nieuwe beheerders worden gevonden. Jur zei ja, dat 
doe ik en een en ander werd gerealiseerd. Wim en 
Hennie Brandenberg werden de nieuwe beheerders.  
 
Jur Froma heeft bij v.v. Woudrichem diverse functies 
gehad en nog steeds is hij actief als redactielid van 
onze clubkrant en verslaggever bij de radio. Hij kwam 
dus als Kantinebestuurder binnen in een periode van 
voorzitter Klaas Kilwinger, Jan van Straten (man van 
Toos), Johan Hertzberg, Thijs Hartman, Bep Viveen  
en later Ad Ros. Lang geleden dus….  
Toen zijn zoon ging voetballen bemoeide hij zich ook 
met de jeugd. Later trainde hij de dames nog enkele 
jaren en tegenwoordig is hij dus onze vliegende  
reporter bij AFM en RTV Altena. Dat begon al toen  
het nog Radio Vestingstad was. Jan van Straten 
(Blommenhûske) zocht iemand voor de zondagse  
uitzendingen. De geestelijke stroming moest ook  
aandacht krijgen. Samen met Pieter Vink en Jansje 
Jongsma hebben ze dit jaren gedaan.  
Toen Woudrichem promoveerde naar de 1ste klas 
kwam Jan weer om de bocht met de vraag of hij  
verslag wilde doen van wedstrijden op  
zaterdagmiddag. Tot op de dag van vandaag doet hij 
dat met veel plezier en het thuisfront is er blij mee!!  

Het lintje van Jur  

Sara, Noor en Ezra showen trots het spandoek voor hun opa Jur  



17 

Editie augustus 2020 

  

Bij IJsclub “de Baanbreker” was Meeuw van Wijk Sr  
de voorzitter. Op een moment in 1980 komt hij bij  
Jur langs in de Weth. Kuijperstraat. Zo direct als hij 
was zei hij: “Gai mot het veurzitterschap van main 
overneme”. Jur deed het en de eerste problemen 
dienden zich al snel aan. De oude eendenkooi stond 
op het terrein van Harrie van Andel en dat zou  
eigenlijk het clubhuis moeten worden. Met behulp 
van mevrouw Werther, de toenmalige wethouder, 
werd een oplossing gevonden door het huidige  
clubgebouw te realiseren aan de andere kant van  
de gracht. Weinig ijs, dus schaatsen zat er niet in, 
maar een ludiek idee was het ontwikkelen van een 
gemeentekwartet van Woudrichem. Samen met de 
toenmalige burgemeester werden 1.000 exemplaren 
gemaakt en door de club voor fl. 7,50 huis aan huis 
verkocht. Leuke activiteit.  
 
Bij de NPSB (Nederlandse Politie Sport Bond) was  
Jur sportgedelegeerde, geloof het of niet, van de  
afdeling Kleiduivenschieten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de GSV (Gorcumse Scheidsrechters Vereniging)  
is hij jarenlang penningmeester geweest. Ook het  
kerkenwerk kon op zijn diensten rekenen. Diaken, 

Commissie van Beheer, jeugdwerk. Ook zat hij in  
de Ouderraad van Chr. Lagere school Eben Haëzer.  
Bij “de Veste” gaf hij voorlichting aan de jeugd voor 
wat betreft drugs en wapens. Hij nam spullen mee  
en waarschuwde menigeen voor de gevolgen van  
misbruik. Tenslotte is hij gehuldigd door de KNVB  
vanwege zijn ruim 50 jaar inzet als rapporteur,  
trainer, scheidsrechter en nog veel meer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een hele rij om in aanmerking te komen voor een  
lintje. Jur, ook namens de club, bedankt voor je inzet. 
Een verdiende beloning!  

Vacature  

Wij zijn op zoek naar iemand die alleen of met meerdere personen de Grote Clubactie wil organiseren.  
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Patrick van Beest (06-44295338).  

Jur krijgt het lintje opgespeld door zijn vrouw Marjo     
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Op zondag 6 september 2020 organiseert  
Stichting de Woerkumse week de eerste editie van 
het Woerkumse Foodfestival. Hier kunt u kennis  
maken met diverse lekkernijen uit de streek, maar 
ook met gerechten afkomstig van de andere kant  
van de wereld! Daarnaast zal er voldoende vermaak 
zijn voor iedereen, want er is ook aan de jongste  
bezoekers gedacht!  
 
Kent u Stichting de Woerkumse week al? Stichting de 
Woerkumse week is een organisatie die activiteiten 
organiseert voor jong en oud om iedereen uit de 
buurt op een gepaste manier gezellig samen te  
brengen. In juni 2020 zou de eerste échte feestweek 
plaatsgevonden hebben, maar deze is vanwege het 
coronavirus afgelast. Toch hebben ze de moed niet 
opgegeven en proberen ze nu op een veilige manier 
toch wat leuke activiteiten te organiseren.  
 
Na het succes van de online bingo en de speurtocht 
wil Stichting de Woerkumse week iedereen van  
harte welkom heten bij het Woerkumse Foodfestival.  
Dit concept is momenteel trending in heel Nederland 
en daarom is het nu echt tijd voor een Foodfestival  
in ons eigen mooie dorp: Woudrichem.  
 
Het Woerkumse Foodfestival zal geheel in de sfeer 

zijn van hetgeen waar Stichting de Woerkumse week 
voor staat: gezellig samen zijn! Het evenement wordt 
volledig volgens de richtlijnen omtrent covid-19  
ingericht, zodat iedereen op een veilige manier een 
gezellige en zorgeloze dag kan beleven!  
 
Het bestuur van Stichting de Woerkumse week  
hoopt u allen 6 september vanaf 13:30 uur te  
mogen verwelkomen aan ’t Rond voor de eerst  
editie van het Woerkumse Foodfestival.  
 
Bezoek www.stichtingdewoerkumseweek.nl voor 
meer informatie over het Woerkumse Foodfestival  
en Stichting de Woerkumse week.  

Het Woerkumse Foodfestival  

Het bestuur: Chiënne van Heukelum,  
Clemens Lancee, Joy Bouman,  
Romano van Heukelum en Julia Verhouden  
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Woudrichem – VVGZ  
De laatste afzetter van het  
seizoen, voordat Corona  
toeslaat, is tegen de  
Zwijndrechtse club VVGZ.  
Daar waar we de uitwedstrijd 
kansloos waren kwam er nu iets 
anders op de mat. Vanaf het  
begin werd de druk naar het 
doel van VVGZ gezet. De  
afstraffing in Zwijndrecht  

motiveerde onze mannen kennelijk. We zagen hoe 
Dillis op rechts meer snelheid had dan de verdediger. 
De bal in de diepte oppikt en dan voor het doel krijgt 
waar Bori eenvoudig 1 - 0 af kan werken. Dat de  
snelheid van Dillis in de volgende momenten teveel is 
voor de verdedigers blijkt na een bal in de diepte.  
Met een schitterende boogbal geeft Dillis de keeper 
het nakijken 2 – 0. We weten dat we met Tim een 
specialist hebben in de gelederen. Middels een vrije 
trap jaagt hij de keeper de stuipen op het lijf en  
tekent de 3- 0 aan. Het mag dan 3 – 1 worden maar 
daarna is het opnieuw Tim die een bal ver van het 
doel op zijn pantoffel neemt en opnieuw de keeper 

het nakijken geeft, 4 – 1. De 4 – 2 is alleen nog voor 
de statistieken. We bezorgen op deze manier wel  
veel vreugde in het kamp van Altena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna slaat de corona toe en worden we  
geconfronteerd met een lange rustperiode.  
Voorzichtigheid is het alom wat ons betreft. Als we 
straks in september weer van start kunnen gaan  
zal de pandemie nog niet voorbij zijn maar met de 
nodige onderlinge afstand van 1,5 meter zullen  
we ons weer laten horen. Voor nu allen een prettige 
vakantie en daarna een voortvarende start van het 
nieuwe seizoen.  
 
Jur 

Hoe de competitie 2019 – 2020 eindigt  

Bloemen voor de Lemmenskamp  

De zaterdag voor Pasen zitten we nog midden in de 
Corona pandemie. We weten dat het verzorgend  
personeel van de Lemmenskamp alles in het werk 
stelt om de ziekte buiten de deuren te houden. Veel 
uren moet men maken om alles onder controle te 
houden. De redactie van De Stormvogel overweegt 
om iets te kunnen betekenen voor het verzorgend 
personeel. Het actiecomité van v.v. Woudrichem  
weet hier wel raad mee. We gaan deze hardwerkende 
mensen een hart onder de riem steken met een bos 
bloemen. 
 
Omdat we binnen ons gebied een bloemenkwekerij 
hebben, fam. Romein, wordt deze benaderd met de 
vraag of zij de bloemen kunnen leveren. Direct laat 
men weten achter deze actie te staan en zij bieden 
aan om de helft van de bloemen gratis te leveren.  
 
Het actiecomité neemt de andere helft voor zijn  
rekening. Om 11.00 uur staan we voor de deur  

van de Lemmenskamp en worden de bloemen door 
de voorzitter van het actiecomité,  
Arthur Manz, overhandigd aan Rita Vink.  
Zij zorgt ervoor dat de bloemen verder hun weg  
vinden naar het personeel. Rita bedankt mevrouw 
Romein en de v.v. Woudrichem voor deze spontane 
actie. Het wordt erg op prijs gesteld.  



21 

Editie augustus 2020 

 
Woensdag 24 juni jl. hebben Tom Braad en  
Hanno de Joode hun handtekeningen  
geplaatst op de (hoofd-)sponsorovereenkomst  
tussen Perfo Tech Asperen B.V en v.v. Woudrichem.  
 
Het Bestuur is bijzonder verheugd met het  
vertrouwen dat Perfo Tech Asperen B.V. heeft  
gegeven in de toekomst van v.v. Woudrichem.  
Eigenaar Tom Braad geeft aan vertrouwen te hebben 
in de toekomst van Voetbalvereniging Woudrichem 
en is blij dat hij kan bijdragen aan de verdere  
ontwikkeling van de club. Onderdeel van de  
overeenkomst is dat gedurende 3 jaar de hoofdmacht 
van Voetbalvereniging Woudrichem reclame uitingen 
van Perfo Tech Asperen B.V. zal dragen op de  
wedstrijdshirts.  

 
 
 
 
 

HET ADRES VOOR HET PERFOREREN, RICHTEN EN 
STREKKEN VAN PLAATMATERIAAL  
 
Het gat in de markt!  
Producten van geperforeerd plaatmateriaal zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijks leven. In zowel 
de industriële omgeving, de openbare ruimte als de 
huiselijke sfeer wordt geperforeerd materiaal steeds 
meer gebruikt. Perfo Tech zet uw ideeën feilloos  
om in een halffabrikaat plaat of een compleet  
afgewerkt product. Door uitstekende contacten met 
toeleveranciers van plaatmateriaal, en de bereidheid 
om altijd een stap extra te zetten, is Perfo Tech in 
staat geperforeerd maatwerk te leveren in een groot 
scala aan materiaalsoorten tegen scherpe prijzen en 
levertijden.  
 
Sterk in maatwerk  
Perfo Tech is gespecialiseerd in geperforeerd  
maatwerk voor een diversiteit aan markten en  
toepassingen. Zoals balkon- en gevelbeplating,  
traptreden, roosters, plafondplaten, afscheidingen 
voor interieurbouwers en halffabrikaten voor filters 
en zeven t.b.v. de voedingsmiddelenindustrie. Maar 
ook voor kunststof perforatie maatwerk zoals panelen 
voor in de reclame-industrie en winkelinrichtingen 
bent u bij Perfo Tech aan het juiste adres.  

Het complete pakket  
Naast het perforeren van de gebruikelijke  
plaatmaterialen als staal, RVS, sendzimir verzinkt,  
aluminium en kunststof, schuwen zij het experiment 
niet en wordt iedere nieuwe vraag als een uitdaging 
aangepakt. Hun gemotiveerde technische  
productieteam, met een jarenlange ervaring  
maakt er een sport van om steeds weer het  
optimale te presteren. Daarbij beschikken zij  
over een uitgekiend machinepark en groot gamma  
clustergereedschappen van de meest voorkomende 
perforaties. De eventuele nabewerkingen zoals  
zetwerk, laswerkzaamheden, verzinken of coaten kan 
Perfo Tech ook voor u verzorgen. Zo bieden zij een 
compleet pakket aan waardoor zij scherpe prijzen en 
levertijden kunnen hanteren.  
Op de website van Perfo Tech (www.perfotech.nl) 
vindt u meer informatie over hun mogelijkheden. 
Heeft u specifieke vragen? Neemt u dan contact op 
met Perfo Tech. Zij geven u graag vrijblijvend advies. 

 Nieuwe hoofdsponsor Perfo Tech tekent contract 

Hanno en Tom 
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Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem 2020 

Aanlegjaar velden 1975. 
 
Hoofdveld voor het laatst gerenoveerd in 1989.  
 
Het hoofdveld van de v.v. Woudrichem stond al in  
de planning om gerenoveerd te worden maar er 
kwam maar niets van. Uiteindelijk na 31 jaar is het  
er van gekomen maar wel op veel aandringen van  
de v.v. Woudrichem.  
 
Wij zijn jaren aan het lobbyen geweest bij de  
gemeente Woudrichem maar toen kwam de fusie  
met alle kernen. Uiteindelijk is het Altena geworden. 
Deze fusie heeft ervoor gezorgd dat er wederom  
vertraging kwam in het proces. 

De eerste contacten met de gemeente Woudrichem 
stammen uit 2016/2017. In 2018 heeft de  
v.v. Woudrichem het initiatief genomen om een  
technisch rapport te laten maken door Antea,  
deze heeft het 2e veld, met kunstgras, aangelegd.  
 
De noodzaak om te renoveren is de kwaliteit  
van waterberging (regenwater). De normen zijn  
tegenwoordig aangepast i.v.m. klimaatverandering.  
 
Het technisch rapport is door de gemeente  
goedgekeurd en daarna is de begroting door Antea 
ingediend, in november 2018, echter wel voorlopig.  
In de tijd erna is weinig overleg geweest.  

Op veler verzoek een uitvoerig verslag van Ben van Eeden. Opgetekend 15 juli 2020. 

De memo van Antea uit 2018 
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Eind 2019 is er weer overleg geweest tussen  
de v.v. Woudrichem en de gemeente Altena  
over de procedure, hoe gaan we verder.  
Begin 2020 zijn er positieve gesprekken geweest  
over de begroting.  
 
Door het Coronavirus is het onderwerp een  
aantal weken opgeschoven, maar op 28 april  
is het in  de raad geweest en deze heeft toen  
een positief  besluit genomen.  
 
Op 12 mei 2020 heeft de aannemer de  
opdracht ontvangen van de Gemeente Altena.  

Eindelijk kon de eerste paal de grond uit 

De verlossende brief van de Gemeente 
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In al die maanden dat we in gesprek waren met de 
gemeente Altena hebben wij als v.v. Woudrichem niet 
stil gezeten en hebben we de zaken met de aannemer 
zowel in uitvoering als technisch geregeld, plannen 
gemaakt en onderaannemers benaderd.  
 
Het hele proces met gemeente en aannemers heeft 
Ben zelf uitgevoerd. Begrotingen, plannen, kortom 
alles. Volgens de gemeente een genot om op deze 
manier te werken. Zij hoefden geen gemeentelijke 
opzichter op dit werk los te laten.  
Het gaat wel over een gemeentelijke begroting van  
€ 85.000,- excl. BTW en een eigen inbreng van  
€ 22.000,- voor o.a. de beregeningsinstallatie.  
 
De vrijwilligers zijn gestart met het ontmantelen  
van het hoofdveld direct na de opdracht 12 mei.  
De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de 
reclameborden en het staalwerk van het leunhekwerk 
rondom het veld verzorgd door Jan van Straten,  
Heinz Verwoerdt, Jan Baardman en nog een  
aantal vrijwilligers die elders zijn vernoemd.  
Een week later heeft de gemeente Altena de  
groenstrook aangepakt langs het hoofdveld.  
 
Mede door Ronald van der Stelt Aannemersbedrijf 
uit Almkerk die vele uren machines beschikbaar  
heeft gesteld, is dit alles mogelijk gemaakt. Hij heeft 
alle horizontaal transport verzorgd en wel tot heden.  
Veel dank hiervoor namens de v.v. Woudrichem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aannemer is gestart op 25 mei 2020 met zijn  
werkzaamheden en heeft zoals de planning  
aangeeft de werkzaamheden door het mooie  
weer goed kunnen uitvoeren. Slecht weer konden  
we niet gebruiken gezien de vele bewerkingen die 
nodig waren om een goed veld te krijgen.  
 
In het veld zijn 24 stuks sproeiers opgenomen die  
automatisch worden aangestuurd. Op de kop van het 
veld staat een nieuw pomphuisje met een elektrische 
pomp. Het water wordt onttrokken uit de watergang 
ten oosten van het hoofdveld d.m.v. inlaat.  
Rokus van Vugt heeft om niet tijdelijk een  
beregeningspomp beschikbaar gesteld om na  
het inzaaien direct het veld te kunnen beregenen. 
Half juli is de definitieve pomp operationeel.  
Rokus ook hiervoor vriendelijk dank.  

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn we een  
pomphuisje aan het bouwen voor de  
beregeningsinstallatie voor het veld. Wim van den 
Berg en Steef Joosten hebben het mede gebouwd. 
Wim van Steenbergen heeft de beton weer gedraaid 
voor de fundering, Piet Baks gaat metselen en  
Wout Baks gaat opperen. Hierdoor ontstaat er  
een fraai gebouwtje.  
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Er zijn verder schenkingen gedaan zoals  
isolatieplaten en daktrimmen voor het pomphuisje, 
bedankt Daan Potters en Amari Metals uit Vianen.  
 
Naast de werkzaamheden van het veld zijn er ook al 
voorzieningen getroffen voor de zonnepanelen die 
volgend jaar geplaatst gaan worden, kabels en data 
kabels zijn aangelegd en de stroomvoorziening naar 
het pomphuisje. André Bouwman en Frank Bulthuis 
hebben de werkzaamheden uitgevoerd, dank!  
 
De bestrating wordt op dit moment aangelegd. De 
bestaande tegels worden weer teruggelegd door een 

groep vrijwilligers uit de senioren elftallen 1e, 2e, 3e, 
4e en niet te vergeten de oudjes van onze vereniging 
die met hun respectabele leeftijd een steentje  
hebben bijgedragen. Jan Secrève en Ym van Straten 
hebben samen met Hans Kant veel tegels weggelegd.  
Het verwijderen van de tegels is op een  
zaterdagmorgen met ca 35 man uitgevoerd  
en alles netjes op pallets gezet ca 7500 stuks.  
Ook hiervoor dank.  

De aannemer heeft de opsluitbanden en  
zandaanvulling verzorgd van de tegelpaden rondom 
het veld, dit was een onderdeel van het contract.  
De hoeveelheden zijn in het onderstaande overzicht  
aangegeven: 



26 

De Stormvogel seizoen 2019/2020 

De bermen rondom het veld worden in augustus  
aangevuld en onder profiel gebracht en ingezaaid,  
het leunhekwerk en ballenvangers in september,  
de dug-outs 2 stuks van 6 m1 worden in oktober  
geplaatst, de doelen worden weer terug geplaatst in 
januari 2021, dan kan het veld weer bespeeld worden, 
eerst met de pupillen en geleidelijk door de hogere 
elftallen.  
 
De afwerking langs de tribune wordt uitgevoerd  
in een klinkerverharding van ca 3 m1 breed ook  
bestemd als toegang voor vervoer naar achter en 
voorzien van straatkolken voor het regenwater.  

De bestaande verharding deels om de kantine wordt 
vervangen en in hoogte aangepast, ook hier komen 
betonklinkers en straatkolken.  
 
Alles bij elkaar nog veel werk te doen maar dan  
staat er ook iets moois voor de komende 25 jaar  
waar jong en oud weer heerlijk kan voetballen.  
 
Dank aan de gemeente Altena voor de positieve  
inbreng. Mede hierdoor is dit alles mogelijk gemaakt 
en uiteraard het bestuur van de v.v. Woudrichem  
die mij het vertrouwen hebben gegeven om dit te 
kunnen en mogen regelen.  

Toeschouwers pad, een machine brengt de drainage aan en compost wordt aangebracht  
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Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem 2020, nog wat foto’s 

Van bijna Vissekop van het jaar naar volleerd tegelaar  

Tijdlijnfoto’s; © Twitter @MichaelKoedam  

© Jurgen Braat  
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Na het wegvallen van Jakko Sport gaat  
v.v. Woudrichem rechtstreeks zakendoen met  
importeur SD Sportswear voor onder andere  
de voetbaltenues. SD Sportswear verkoopt  
een ruim assortiment sportkleding, onder  
meer van ons favoriete merk Acerbis.  
De unieke Woerkumse kledinglijn zal verder  
worden uitgerold binnen de vereniging en  
ook de merchandise wordt verder uitgebreid.  
 
Acerbis Italia S.p.A. kent zijn oorsprong in productie 
van motorsportkleding- en materialen en is op dit  
gebied één van de grootste merken wereldwijd.  
In 2006 ontstond de eerste samenwerking met  
destijds een serie-B vereniging waarvan de oprichter 
Franco Acerbis voorzitter en hoofdsponsor is.  
Inmiddels is het merk niet meer weg te denken uit  
de sport. De businessunit Acerbis Football is dan  
ook omgedoopt tot Acerbis Sport in 2016 dat een  
wereldwijde distributie kent met 4 eigen (productie) 
vestigingen. Belangrijkste kenmerken van Acerbis  
zijn de stijlvolle afwerking, het design en een  
extreem hoge kwaliteit/levensduur.  
 
SD Sportswear werd als één van de eerste importeurs 
aangesteld binnen Europa.  
De redactie van de Stormvogel belde even met de 
oprichter en eigenaar, Burns Deinum, die onlangs  
samen met voorzitter Hanno de Joode een  
handtekening zette onder een nieuwe 3-jarige  
overeenkomst tussen beide partijen. Want hoe is het 
zo gekomen? “Na een jarenlange managementfunctie 

bij een multinational besloot ik in 2011 om van mijn 
hobby mijn werk te maken. SD Sportswear startte  
zoals veel bedrijven vanaf de ‘keukentafel’ en al snel 
werden de eerste samenwerkingen gesloten met 
voornamelijk voetbalverenigingen die tot op de dag 
van vandaag nog tot ons klantenbestand behoren, 
zoals een aantal 2e en 3e divisieclubs.  
Inmiddels werken er vijf mensen bij SD Sportswear  
en leveren we aan ongeveer 100 sportverenigingen  
in Nederland.”  
 
Het klanttevredenheidsonderzoek laat zien  
dat de samenwerking met SD Sportswear  
vooral gewaardeerd wordt op basis van  
leverbetrouwbaarheid, snelle opvolging en creatief 
meedenken. Burns Deinum: “De samenwerking  
met v.v. Woudrichem stamt uit 2013 en wordt nu 
aanmerkelijk uitgebreid. SD Sportswear zal visueel 
zichtbaar zijn op alle nieuwe custom-made  
wedstrijdtenues met op de achterkant de skyline  
van Woudrichem. Daarnaast zullen wij regelmatig 
aanwezig zijn op het sportpark met diverse  
aantrekkelijke acties, mits de coronacrisis het  
natuurlijk toelaat. Via de club webshop kunnen  
leden de nieuwste collectie vinden tegen scherpe  
prijzen. Ook de merchandising lijn krijgt met partner 
SD Promotion een flinke boost. Naast de hoodies  
zullen meer v.v. Woudrichem gadgets via de webshop 
beschikbaar komen. Wij willen v.v. Woudrichem 
graag bedanken voor de samenwerking en zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.”  

Contract verlengd met SD Sportswear  

Hanno en Burns 
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Bericht van ‘Vrienden van v.v.W.’  

Ook voor ons is het vreemd om terug te blikken  
op het afgelopen seizoen. Laat ik beginnen met dat 
wij hopen dat al onze leden en hun familie in goede 
gezondheid verkeren en dat wij ze snel weer op het 
sportpark mogen begroeten.  
 
Terugkijkend hebben we een geweldig eerste  
seizoenshelft gehad waar we gelijk de competitie  
begonnen met een mooie thuiswedstrijd tegen Arkel. 
Het weerzien met oud trainer Leon Elands, de 5-0 
overwinning en de aanwezigheid van DJ duo  
ThijsenJesper maakte dit tot een geweldige eerste 
speeldag dat nog in de late uurtjes gevierd werd. 
 
Op 9-11-2019 zette ons eerste een prachtige prestatie 
neer door met een gelijkspel tegen Roda-Boys de 1e 
periodetitel binnen te slepen. De feestavond werd 
afgetrapt door Showgun en later doorgezet door  
wederom DJ duo ThijsenJesper. Helaas heeft ons  
eerste door de coronacrisis dit sportieve succes  
geen vervolg kunnen geven. We rekenen er dan  
ook op dat ze deze prestatie volgend seizoen  
evenaren zodat we volgend jaar wel van de  
nacompetitie kunnen genieten.  

 
Tussen deze 2 feestavonden door hebben we op  
5 oktober een geslaagde dart avond gehad waar  
wederom 28(!) koppels aanwezig waren.  
Op 26 oktober was er de miraculeuze ontsnapping 
tegen GJS  (0-2 achter, 3-2 winst) en zette DJ Arie Hak 
en zanger Marco de kantine nog verder op zijn kop.  
 
Op 30 oktober stond ons Novemberfest op de  
planning. Ondanks dat het eerste een mindere  
wedstrijd speelde in de derby tegen Altena mocht  
dat de pret niet drukken. Onder aanvoering van  
DJ d’n Ballie en het genot van de vele pullen bier  
was deze wedstrijd al snel vergeten. Ook ditmaal  
waren de shotjes rad en de ‘winterse’ cocktails een 
groot succes.  
 
Al met al een eerste seizoenshelft waarin we op zowel 
sportief gebied (waarin het eerste periodekampioen 
werd, het tweede ongeslagen bovenaan stond en de 
JO-19 een laatste overwinning nodig had voor het 
kampioenschap) als in sfeer niks beters konden  
wensen. Uiteraard hadden ook wij dit heel graag een 
vervolg willen geven met de prachtige agenda  
die we nog open hadden staan met o.a. de  
derby’s tegen Wilhelmina en uiteraard Sleeuwijk,  
de beachparty en de afsluitdag.  

De dartavond werd druk bezocht 
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Ook zijn er het afgelopen jaar wat mutaties geweest 
in de samenstelling van “Vrienden van v.v.W”.  
Helaas heeft begin dit jaar Andreas Nederveen  
aangegeven te stoppen na vele jaren trouwe dienst. 
Andreas, enorm bedankt voor je inzet de afgelopen 
jaren. Je hebt aangegeven altijd klaar te staan  
mochten we je hulp nodig hebben en we zullen daar 
ook gretig gebruik van maken. Buiten de afmelding 
mochten we ook 4 nieuwe leden toevoegen aan ons 
team te weten, Peter van Ballegooijen, Jasper van  
Ballegooijen, Jayne van Vuuren en Max Hoorenman.  
 
We stellen deze nieuwe leden graag even aan jullie 
voor:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Peter van Ballegooijen, 55 jaar en woon in  
Oudendijk. Al 27 jaar getrouwd met Marleen en vader 
van 4 zonen. Ik ben ondernemer en o.a. eigenaar van 
diverse winkels in Sleeuwijk en daar heb ikzelf dan 
ook 6 jaar gevoetbald. Helaas smoorde mijn carrière 
in goede bedoelingen in de A2. Mijn passie ligt bij  
Retail omdat dit een wereld is met veel dynamiek  
die op dit moment razendsnel aan het veranderen is. 
Het mooie aan het wonen in Oudendijk is, los van de 
gezelligheid, dat ik precies tussen mijn 2 belangrijkste 
marktgebieden in woon. Mijn betrokkenheid bij  
v.v. Woudrichem ontstond doordat al mijn jongens 
vanaf hun 6e jaar bij deze club zijn gaan voetballen, 
en ondertussen voetballen ze daar allemaal nog. 
Vooral toen was de bijdrage van Marleen in het  
voetballen van onze jongens veel groter dan de  
mijne doordat zij jarenlang bijna de gehele zaterdag  
in de auto zat om onze jongens te brengen waar ze 
moesten spelen. Mijn gevoel en betrokkenheid bij de 
club groeide naarmate de jaren vorderden en niet in 

het minst door de gezelligheid in de kantine en de 
band die we daarmee met een groep mensen  
opbouwden. Vorig jaar werd ik benaderd voor de 
Raad van Advies en ik vond dat ik dat moest doen om 
mijn steentje bij te dragen aan de club maar vooral 
om iets terug te doen voor al die trainers en leiders 
die onze jongens jarenlang begeleid hebben waarvoor 
ik hen dankbaar ben. Omdat ik nogal van een  
feestje houdt en omdat organiseren in mijn bloed  
zit was het maar een kleine stap om ook in  
de “Vrienden van v.v.W.” te gaan om hen zo veel  
mogelijk te proberen te ondersteunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Jasper van Ballegooijen, ben 18 jaar oud  
en speel in de JO19. Ik ben in de “Vrienden van 
v.v.W.” gekomen nadat ik in de kantine met Mark een  
gesprek heb gehad wat de “Vrienden van v.v.W.”  
precies inhoudt. Dit sprak mij erg aan, ik wilde via  
deze manier graag een steentje bijdragen aan de club.  
Ik vind het vooral leuk dat je samen wat kunt  
organiseren, uitvoeren en dan zien hoe iedereen  
geniet van een leuke avond/middag. Tot nu toe  
bevalt het me heel goed en ik hoop nog vele jaren  
lid te zijn van de “Vrienden van v.v.W.”.  
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Hi, ik ben Jayne van Vuuren en sinds vorig jaar  
aangesloten bij de ‘Vrienden van v.v. W.’.  
Ik vind het leuk om naast mijn verzorgingstaken ook 
op deze manier een bijdrage te leveren aan alles  
wat onze club te bieden heeft. Ik ben met een warm 
welkom ontvangen en terecht gekomen in een fijne 
groep mensen, boordevol creativiteit en gezelligheid. 
Als enige vrouw van het gezelschap lijkt het me onwijs 
leuk als er andere meiden/vrouwen bij ons willen  
aansluiten. Weet dat je van harte welkom bent!  
Tot slot hoop ik dat we weer snel met z’n allen bij  
elkaar mogen komen en samen onvergetelijke  
herinneringen kunnen maken!  
 
Mijn naam is Max Hoorenman, ik ben 18 jaar en speel 
al voor v.v. Woudrichem sinds de F3. Tot de JO17 heb 
ik altijd in de spits gevoetbald alleen heeft een zware 
knieblessure roet in het eten gegooid. Na mezelf te 
hebben teruggeknokt van deze blessure heb ik me  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gericht op het keepen en sinds vorig jaar ben ik dan 
ook keeper van de JO19. Ik heb me aangesloten bij  
de “vrienden van v.v.W.’’ omdat ik het leuk vind om 
feestjes en activiteiten te organiseren.  
 
Het mag duidelijk zijn dat met deze toevoegingen  
aan ons team wij klaar zijn om van het volgende  
seizoen een topseizoen te maken met veel plezier  
en gezelligheid.  
 
Als laatste willen wij al onze leden bedanken voor hun 
bijdrage en enthousiasme het afgelopen jaar en we 
hopen iedereen spoedig in goede gezondheid op het 
sportpark te mogen begroeten.  
 
Groeten,  
“Vrienden van v.v. W.” 

Scheids gezocht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere zaterdag zijn er ook bij onze vereniging  
voldoende wedstrijden waarbij een scheidsrechter 
nodig is maar het is niet altijd gemakkelijk daar 
(voldoende) mensen voor te vinden.  
 
Ben je lid van onze vereniging en lijkt het je leuk om 
een opleiding te krijgen tot scheidsrechter en daarna 
met enige regelmaat een wedstrijdje te fluiten?  
 
Geef je op bij Remco Pronk of via  
scheidsrechterzaken@vvwoudrichem.nl 
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 Zo kan het ook 

Wat een drama. Eind februari viel alles ineens stil.  
Zo maar, midden in de competitie. De ene week denk 
je nog dat het kampioenschap een kwestie van weken 
is en een week later denk je drie weekenden met de 
vrouw te moeten gaan winkelen. Bedankt K.N.V.B. 
 
Maar drie weken later werd de noodgedwongen stop  
verder verlengd. Weliswaar werd winkelen ook ten 
zeerste afgeraden. Op zich een kleine meevaller maar 
met alle horeca op slot en geen mogelijkheden om 
lekker een balletje te trappen en een biertje te  
doen met je maten schoot dat ook niet echt op.  
 
Het duurde en het duurde. Uiteindelijk ontstonden er 
toch wat mogelijkheden. De competitie was inmiddels 
geschrapt. 12 Wedstrijden voor niets druk gemaakt, 
geschopt en gescholden. Er mocht weer getraind gaan 
worden! Eerst de jeugd, later ook de wat ouderen.          
Met 1 kleine maar. Er moest anderhalve meter  
afstand bewaard blijven onderling. En er mocht niet 
op de club omgekleed of gedoucht worden. Laat staan 

een biertje gedronken. Een hoop eisen die bij velen  
ergernis opwekte, hoe kan je zo toch lekker sporten?  
 
Op bovenstaande foto (met Daz linksonder, hij trainde 
ooit vele donderdagavonden met het vijfde mee) zie 
je hoe het ook kan. Ergens in de binnenlanden van 
Portugal. Hier geen Bolwerk met vlak veld, aluminium 
doelen, kantine, kleedkamers met warme douche of 
gesponsorde tenues. Hier een paar takken als doel, 
een grasveldje, een bal en een samengeraapt team 
met Hollanders, Duitsers, Engelsen en Portugezen, 
allen in hun eigen tenue, zelfs hesjes niet present. 
 
Maar kijk ze eens blij en trots de camera in kijken.  
Het teamgevoel is er. Ze hebben zojuist alles gegeven 
en de tegenstander het bos ingestuurd.  
Plezier in het spelletje daar gaat het om!  
Ongeacht de omstandigheden. 
 
Hopelijk hebben we dat weer komend seizoen. 
Het kan wel eens een raar jaar worden. 
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De renovatie van de kinderspeeltuin   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.v. Woudrichem scoort tijdens de VriendenLoterij 
belactie voor;  
"De renovatie van de kinderspeeltuin op de club"  
 
Onze club doet mee aan de belactie, een initiatief van 
de VriendenLoterij waarmee clubs en verenigingen 
een beroep doen op hun achterban om een specifiek 
doel te realiseren. De Vriendenloterij is een  
organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om 
structureel geld in te zamelen voor goede doelen.  
De Vriendenloterij steunt goede doelen die zich  
richten op gezondheid en welzijn.  
 
Op woensdagavond 3 september bellen leden van 
onze club andere clubleden en hun aanhang met de 
oproep mee te spelen met de VriendenLoterij.  

Minimaal 40% van ieder verkocht lot komt direct  
ten goede aan de renovatie van de kinderspeeltuin. 
Als bijvoorbeeld: 50 deelnemers met één lot een  
heel jaar voor de club meespelen, dan levert dit  
ruim € 3.900,- op voor de renovatie van de  
kinderspeeltuin. En daarnaast maken de clubleden  
als deelnemers van de VriendenLoterij maandelijks 
kans op grote (geld-)prijzen.  
 
Martijn van den Heuvel: "V.v. Woudrichem heeft  
al heel lang de wens om de renovatie van de  
kinderspeeltuin te realiseren. Met dit project kunnen 
we onze jongste (potentiele) leden beter en veiliger 
faciliteren. Oftewel, een club voor jong en oud.  
De renovatieplannen worden op dit moment  
uitgewerkt. De financiering hiervan trachten we o.a. 
te bewerkstellingen door deze belactie.”  
 
Mocht u niet gebeld worden en toch een lot  
willen kopen of een donatie willen doen, kunt u dat 
kenbaar maken aan Dirk Pellicaan. Hij is bereikbaar 
via telefoonnummer: 06-55847770.  
 
Voor alle informatie over de VriendenLoterij, kijk op: 
https://www.vriendenloterij.nl. Alvast bedankt voor 
uw medewerking.  
 
Sponsorcommissie v.v. Woudrichem  

Emigreren 

Het is moeilijk voor te stellen maar sommige van onze 
leden hebben besloten niet in ons mooie stadje te 
(gaan) wonen. Hoewel ons clubblad ‘De Stormvogel’ 
alleen in Woerkum (en directe omgeving) bij onze  
leden wordt bezorgd willen we deze “geëmigreerde” 
leden het clubblad toch niet onthouden.  
 
Ben je lid van onze v.v. Woudrichem en woon je  
ergens waar de Stormvogel niet bij je in de bus valt, 
dan kun je op de volgende manieren toch in het bezit 
komen van ons clubblad: een hardcopy exemplaar 
afhalen aan de bar in onze kantine, online de pdf  
lezen óf een exemplaar laten bezorgen bij familie  
of vrienden die in Woerkum of Sleeuwijk wonen.  

Wil je hier gebruik van maken, stuur dan even een 
mail naar clubkrant@vvwoudrichem.nl met daarin 
vanzelfsprekend het adres waarop je in het vervolg 
onze clubkrant wilt ontvangen. 
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Nog `nahijgend` van het Kindercarnaval en in de  
startblokken voor de organisatie van Pupillenkamp 
moest ook het Pupillenkamp eraan geloven.  
Maart 2020 moest het draaiboek, vanwege Corona, 
de koelkast in. Maar niet alleen het Pupillenkamp, 
eerder bleek ook Koningsdag niet haalbaar.  
Op Koningsdag wilden we, als gebruikelijk,  
een Korenmiddag voor de bewoners van de  
Lemmenskamp organiseren en ook de Kinderspelen 
en een Vrijmarkt zouden, in de ochtend, op ´t Bolwerk 
plaatsvinden. Ook nog zonder Bingo brak een periode 
van inactiviteit voor de A-C aan.  
 
We hebben nog wel iets voor de Lemmenskamp  
gedaan. Met medewerking van Jur Froma, die  
ons in contact bracht met mevrouw Romein van  
de gelijknamige Bloemenhandel werden mooie,  
bijzondere bloemen, mede namens v.v. Woudrichem 
geschonken aan het verplegend personeel van de 
Lemmenskamp.  

 
 

Aansluitend op die ochtend kon je ook nog terecht bij 
Propjevol, waar de voorraad vis op dat moment werd 
weg gebakken.  

Met een zak gekochte vis en met een laatste blik  
op het ‘oude’ veld huiswaarts, de visjes thuis in 
‘quarantaine’ opeten. V.v. Woudrichem was ook  
in lockdown, behalve werkzaamheden i.v.m. de  
aanleg van het nieuwe veld dan. Er zat toen niets  
anders meer op dan afwachten op verdere Corona 
ontwikkelingen.  

 
Tot 1 juli, toen werd besloten om de kantine,  
vanaf dan op donderdagavond en zaterdagmiddag 
open te stellen. Daardoor werd het mogelijk om weer 
iets te organiseren. Na maandenlange inactiviteit 
greep A-C die mogelijkheid met beide handen aan. 
Meteen werd draaiboek Zomeravondvoetbal uit de 
kast gehaald. Zodra de A-C groen licht kreeg werd  

 
 

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2020-2021  

Mevrouw Romein overhandigt de bloemen 
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samen met de overige jongens van de organisatie 
( Jurgen, Stefan, Arthur en Gerrit) alles snel opgepakt 
en georganiseerd. Binnen anderhalve week hadden 
we 6 teams en het programma op papier staan.  
We zijn op donderdagavond 16 juli van start gegaan 
met de eerste poule wedstrijden, waarna op 23 juli 
ronde twee en op 30 juli de laatste ronde drie  
wordt gespeeld. Vanwege de deadline van deze 
Stormvogel doe ik verder verslag, met eindstanden,  
in de volgende editie van de Stormvogel. Wil nog  
wel het bestuur v.v. Woudrichem bedanken voor de 
aangeboden consumpties op deze avonden. Ook de 
Activiteiten Commissie hartelijk bedankt voor de 
heerlijke, door Jolanda verzorgde, hapjes na afloop 
van de wedstrijden. Stefan Baks en Jurgen Braat…  
natuurlijk ook bedankt voor jullie fijne medewerking. 
We hopen op een sportief en gezellig vervolg van dit 
Zomeravondvoetbal mixtoernooi.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Omdat het Pupillenkamp werd afgelast wilden  
we toch nog iets voor de jeugd organiseren.  
Al gauw kwamen we op een Jeugdmiddag.  
 
We moesten wel nog even alle zeilen bijzetten, maar 
uiteindelijk kon op 18 juli een gezellige jeugdmiddag 
plaatsvinden. Met en dankzij heel veel hulp van DJ 
Arie Hak (muziek), Sandy Vos (posters) Leiders/
Trainers, Jurgen, Frank, Seth, Romano, Dani, ‘Friet van 
Bert’ en Wouter (Friet bakkers), Anton en Marco werd 
het een GEWELDIGE middag. Jeugd - en ouders aan 
de kant - hebben zich kostelijk vermaakt met Rodeo 
voetbal, Stormbaan, Voetbal flipper en vele andere 
spelletjes.  
 
Nogmaals…. Veel dank aan al die extra vrijwilligers. 
Zonder jullie had de A-C - met ‘kapitein van de dag’ 
Nadieh - niet kunnen terugkijken op zo’n vlekkeloos 
en gezellig verlopen jeugdmiddag.  
 

Na afloop van het mixtoernooi…… gezellig bij elkaar  

Jeugdmiddag met veel frietjes van Bert 



38 

De Stormvogel seizoen 2019/2020 

Wat gaan we verder - 2020 /2021 - doen? 
We denken dat onder de reguliere deelnemers  
veel belangstelling bestaat om weer eens een  
gezellig avondje te bingoën.  
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom 
Corona willen we woensdagavond 30 september weer 
gaan bingoën. Met de beperkingen, op dit moment, 
denken we dan maximaal 35 deelnemers een plaatsje 
te kunnen bieden. Het is nog onduidelijk of de  
Bolwerkkoerier tegen die tijd uitkomt, maar we  
zullen in elk geval via Facebook (Activiteiten v.v.  
Woudrichem) en de website (www.vvwoudrichem.nl) 
aankondiging doen.  

Nog steeds afhankelijk van de omstandigheden tegen 
die tijd, staat in december de Pietentraining op de 
agenda. En dan 2021….! hopen we op duidelijkheid 
met betrekking tot de organisatie van Kindercarnaval, 
maar dan zijn we t.o.v. begin dit artikel alweer één 
jaar verder. Het kan verkeren.  

 
 
 
 
 

Activiteitencommissie  
v.v. Woudrichem.  

Fotoverslag Jeugdmiddag 
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v.v. Woudrichem gaat verantwoord loten verkopen voor de Jeugd  

 
 
 
 
 

Zaterdag 19 september start de landelijke  
lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020.  
Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 
verenigingen in heel Nederland gaan aan de slag om 
extra inkomsten te werven voor hun club. Zo ook  
v.v. Woudrichem. De leden van v.v. Woudrichem 
zetten zich dit jaar in voor de jeugd en de club.  
 
Verantwoord loten verkopen 
De leden van v.v. Woudrichem zullen op een  
verantwoorde manier loten gaan verkopen, die  
veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. 
[doormiddel van een QR code]. Meer informatie  
over verantwoord loten (ver)kopen tijdens de  
Grote Clubactie 2020 is te vinden op clubactie.nl.  
 
Extra inkomsten  
Onze leden zetten zich dit jaar in om extra geld op  

te halen voor de jeugd en de club, onder andere  
vanwege minder inkomsten in de Corona tijd. We 
gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel  
te behalen met behulp van de steun van familie, 
vrienden en inwoners uit de omgeving!  
Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.  
 
80% gaat naar de club  
Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee met de 
Grote Clubactie en in totaal halen zij zo’n € 9 miljoen 
op voor het Nederlandse verenigingsleven. Groot, 
klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen  
kunnen extra geld ophalen door loten te verkopen. 
Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) 
direct naar de clubkas gaat.  
 
De trekking van de Grote Clubactie 2020 vindt  
plaats op woensdag 9 december.  
Vanaf donderdag 10 december vind je de  
trekkingsuitslag op clubactie.nl  
 
Coördinator:  
Patrick van Beest  

Even voorstellen: Corné Duijster, trainer JO16  
Woonplaats: Woudrichem  
 

Leeftijd: 26 jaar  
 

Verliefd/verloofd/getrouwd: getrouwd met Isabel  
en samen hebben wij een dochter genaamd Tess.  
 

Werk: vrachtwagenchauffeur bij C. van den Heuvel  
uit Gorinchem  
 

Hobby's: voetbal is mijn grootste hobby, daarnaast 
kijk ik altijd graag Formule 1 en Darten.  
 

Voetbalhistorie: ik heb de gehele jeugdopleiding bij  
vv Altena doorlopen, helaas moeten stoppen door 
een vervelende enkelblessure. Daarna nog een aantal 
jaren jeugdtrainer geweest bij Altena en Haaften.  
 

Waarom ben je trainer van de JO16 in Woudrichem 
geworden? Nadat ik vorig seizoen bij Haaften  
jeugdtrainer was van de JO16 en in januari dit jaar 
onze dochter geboren werd, wilde ik graag wat  
dichter bij huis training gaan geven. Woudrichem  
leek mij een mooie en leuke vereniging om mijn  
trainerscarrière te vervolgen.  

1e Indruk van het team: leuke spontane jongens, die 
leergierig zijn en af en toe ondeugend kunnen zijn.  
 

Voel je je al een beetje thuis bij v.v. Woudrichem? 
Absoluut! Ik ben in de afgelopen weken warm  
ontvangen en hulp wordt geboden waar nodig is. De 
1e indruk van de vereniging is in ieder geval prima!  
 

Wil je verder nog iets kwijt? Ik hoop dat het een  
succesvolle samenwerking wordt en dat we nog vele 
jaren plezier van elkaar mogen hebben.  
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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 :          

Finn de Jong                                                     
01-05-2013 
Gorinchem                           
Basisschool Oudendijk 
JO8-2 
Overal 
Snoek vissen 
1 zus, Puck  
Ja, papa 
SVS ‘65 en Sleeuwijk 
Bart Kloosterman 
Ajax 
Barcelona 
Frenkie de Jong 
Doelpunten maken en winnen! 
Bij Barcelona voetballen 
 
     

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 :                       
       

Jamie Nouwens 
9 juli 2012 
Ikazia ziekenhuis te Rotterdam 
op de Eben-Haëzer 
JO8-1 
meestal op het middenveld 
auto’s, trampoline springen 
1 zusje, Stephanie 
Ja, VV Almkerk, bij het eerste, knap hè!? Mijn vader 
vond het eerst wel moeilijk dat ik bij v.v. Woudrichem 
ging voetballen, maar ik trok hem over de streep. Hij 
geeft nu zelfs af en toe een training.  
Sjoerd den Bok 
Ajax en soms toch ook Feyenoord (net als oma)  
FC Barcelona  
Matthijs de Ligt en daarna papa 
Dat we wedstrijden mogen doen 
Dat ik ooit wereldkampioen mag worden! 
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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 :                          
          

Luc Bulthuis       
09-03-2016     
Breda                                     
Basisschool Eben Haezer     
Kabouters     
Overal     
Gymen     
Zus Kyra van 9 en zusje Mila van 9 maanden   
Ja beide 
Papa voetbalt in het 3e elftal van Woudrichem.  
Mama heeft gevoetbald in het dameselftal van  
Klundert en Woudrichem. 
Mijn papa Frank!! 
PSV  
Barcelona 
Mijn papa is de beste.   
Scoren en heel hard schieten 
De beste te worden van allemaal 

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 :                     
         

Melvin Kamerman                                                
13 April 2006 
In het ziekenhuis in Gorinchem                       
Altena College 
JO-14 
Rechts half  
Gamen 
1 Zusje Tessa ( MO-13) 
Ja, mijn vader 
Bij Altena ( Nieuwendijk) 
Tim Saaman 
Feyenoord 
Bayern München 
Lionel Messi 
Winnen / doelpunten maken  
Ooit in het 1ste van Woerkum voetballen 
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JO7-2 Wat was het een gek jaar voor onze voetballertjes!  

Opeens niet meer naar school en tot overmaat  
van ramp ook niet meer naar de voetbal.  
Zowel het voetballen zelf als het sociale aspect 
hebben de kinderen erg gemist tijdens de lockdown. 
Superblij waren we dan ook toen de kinderen onder 
de 12 jaar als eerste weer mochten gaan sporten! 

Wat eerst allemaal normaal was, wordt nu extra 
gewaardeerd. Zeker nu de zomer begonnen is, is het 
heerlijk om weer lekker met elkaar een balletje  
te kunnen trappen. Nu eerst genieten van de 
zomervakantie en hopelijk daarna weer zonder 
problemen verder voetballen!  

 

Afscheid van trainer Rob 
 
Helaas gaat Rob van Herwijnen de JO7-2 na de 
vakantie verlaten vanwege een verhuizing.  
Erg jammer, want het waren altijd leuke trainingen  
en de kids hebben een hoop van hem geleerd.  
Het ergste is nog wel dat hij naar één van de 

concurrenten (we noemen geen namen )  
gaat verhuizen. Desondanks wensen we hem  
wel het allerbeste. Heel erg bedankt voor alles  
en we gaan je missen!  
 

Groetjes van de mannen van JO7-2  

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Dex van Drunen, Bram den Oudsten, Djim Ruis,  

Siem Hoekstra, Trainer Rob van Herwijnen, Devon van Breugel, Romel Mati, Brent van der Stelt en Noël van Wijk.  

Joep Kampert en Ties van Herwijnen ontbreken op de foto.  



43 

Editie augustus 2020 

 

 

Gymmen in de buitenlucht!    

Wij (s.v. Zilvermeeuw- Altena) zijn superblij dat we in 
deze lastige corona tijden gebruik mogen maken van 
de grasvelden op het voetbalterrein. Gelukkig speelt 
het weer ook een goede rol en laat de zon ons niet  
in de steek. Ondanks dat het natuurlijk een beetje 
behelpen is, zo zonder de gymtoestellen, vinden de 
kids (leeftijd van 3-10 jaar) het heel leuk. Alles is beter 
dan niks! Ook de lessen in Sleeuwijk en Giessen  
vinden plaats op de voetbalvelden en nog een  

gedeelte op camping de Mosterdpot. Zo komen we 
allemaal aan onze beweeguurtjes in de frisse  
buitenlucht, heerlijk!!  
 
Wij willen jullie super bedanken voor de gastvrijheid.  
 
Met sportieve groet, Marion, Erika en Jetty.  
Zilvermeeuw-Altena.  

Grote Loterij 2020  

 
 
 
 
 
 
 

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 
2020” georganiseerd. Deelnemers kunnen, evenals in 
2019, in aanmerking komen voor fantastische prijzen. 

De lotenverkoop is reeds gestart op 1 maart jl. en 
wordt verzorgd door Cees. Een lot kost 10 euro.  
De verkoop zal met name plaatsvinden op de club  
en duurt nog een paar maanden.  
 
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.  
 
Cees van Vugt en Sponsorcommissie  
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v.v. Woudrichem Kleurplaat  

Lever je ingekleurde kleurplaat voor 27 september in achter de bar in de kantine en je maakt 

kans op een leuk cadeau aangeboden door de “Vrienden van v.v.W.”  

 

Naam : 

Adres : 

Tel.  : 
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Bestuur 

Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Voorzitter 

Hanno de Joode 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-53382456 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Ledenadministratie 

Christel Borg  

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

06-50994189  

Facilitaire zaken 

Martijn van den Heuvel 

martijn.vd.heuvel@hotmail.com 

06-30055027 

Penningmeester 

Andreas Nederveen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-23188772 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Secretaris 

Marjan van Giessen-Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-51835223 

Voetbalzaken 

Remco Pronk 

r.pronk@rotterdam.nl 

06-30657966 

Colofon 

Contactgegevens 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Bruis de Kock, Mariska Klijn   

Oplage     500 stuks ( & online) 

Vertrouwenspersoon 

Marina Zwaan 

vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl 

06-83447746 



47 

Editie augustus 2020 

 06 - 15 58 45 55 



48 

De Stormvogel seizoen 2019/2020 


