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De vorige editie was een maandje later als vooraf gepland. Deze editie is weer mooi op tijd. Is er in die korte  

periode dan wel weer wat gebeurd om over te schrijven en te melden in de clubkrant? Jazeker! Iets dunner als 

de vorige uitgave maar nog steeds goed gevuld met leuke verslagen, mededelingen en interviews. De dagen zijn 

kort momenteel, de kerstvakantie staat voor de deur, buiten is het fris, binnen bij de kachel aangenaam.  

Mooi moment dus om deze december editie eens op het gemak door te nemen.  Mis je wat? Is er iets waar je 

graag wat van had gelezen? Geef het door! We zullen proberen hier in de maart editie, tevens jubileum editie, 

aandacht aan te schenken. Echter alleen kunnen we het ook niet volschrijven. Dus pak zelf gerust de pen er  

eens bij en schrijf op wat je hebt meegemaakt, volg het voorbeeld van Torsten!  

Je hebt nog even, de volgende deadline is 1 maart. 

  

Fijne feestdagen gewenst!  

  

De redactie 
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Een woord van de voorzitter 

Als deze Stormvogel 

verschijnt zitten we 

alweer halverwege  

de maand december 

2016. Sinterklaas,  

met al dan geen echte 

Zwarte Pieten achter 

de rug en het 

Kerstfeest en de  

Jaarwisseling nog in 

het verschiet. De jeugd 

van vv Woudrichem 

heeft ook een mooi Sinterklaasfeest in de kantine 

gehad. En we hebben nog een Kerstbingo op  

16 december en een Oliebollen Klaverjastoernooi 

op 30 december tegoed.  

In de jaarvergadering aandacht voor de bouw van 

twee nieuwe kleedkamers en de aanleg van  

kunstgras op het 2e veld. Een enorme verbetering 

van onze accommodatie onder de bezielende  

leiding van Ben van Eeden. Zaterdag 17 december 

vindt de officiële opening plaats met een toernooi 

voor alle leden en een grote draaimiddag. Met een 

feestelijke afsluiting, tot misschien weer in de late 

uurtjes?? Iedereen is daarvoor van harte  

uitgenodigd. Vrijdagavond 9 december een  

bedankje aan de vele vrijwilligers (tussen 50 en 60) 

voor hun vele inspanningen, bij voornamelijk de 

bouw van de kleedkamers. De Zwaaibraai van  

slager van der Linden uit Brakel is nu ook bij de  

vv Woudrichem bekend en bemind geworden. 

We zijn wel erg geschrokken van het nieuws  

rondom de granulaatkorrels, die kankerverwekkend 

kunnen zijn. Net na de eerste wedstrijden op  

zaterdag kwam de uitzending van Zembla, gevolgd 

door veel publiciteit. In nauwe samenwerking met 

de gemeente Woudrichem volgen we de adviezen 

van RIVM en KNVB op. Er kan gevoetbald en  

getraind worden, maar maak je spullen goed schoon 

en speel niet met korrels. Met spanning wachten  

we de uitslag van het RIVM onderzoek af.  

Misschien dat we op 17 december al meer weten? 

Om de vereniging in goede financiële banen te  

leiden moeten er nog de nodige acties gevoerd  

worden om de bijdrage ineens aan de gemeente op 

tijd te kunnen betalen. Iedereen met goede ideeën 

mag bij het bestuur aankloppen.  

Dirk Pellicaan heeft zich bereid verklaard weer in 

het bestuur plaats te nemen. Daarmee zijn er nog 2 

bestuursfuncties vacant. Misschien zijn er twee  

leden opgestaan tijdens de jaarvergadering?  

Anders bij deze de oproep voor kandidaten,  

waar we graag mee in gesprek gaan. 

Ja, met ons 1e ELFTAL staan we er florissant voor.  

Bij het schrijven van dit voorwoord: met 10  

wedstrijden, 30 punten, doelsaldo 37 – 2 gaan we 

riant aan kop in de competitie. Met de wedstrijden 

thuis tegen Haaften en de slotwedstrijd uit tegen 

Sleeuwijk kan het (winter-) kampioenschap ons  

bijna niet ontglippen. En met 9 punten voorsprong 

kunnen we zeker vol optimisme het nieuwe jaar in. 

Maar ook alle bekerwedstrijden (m.u.v. buurman 

GRC’14) en de EM Cup werden gewonnen.  

Het 1e elftal, vrouwen 1, JO17-1 en JO13-1  

gaan deelnemen aan het dit jaar vernieuwde  

zaalvoetbaltoernooi om de Proxsys Cup in de  

Oosterbliek in Gorinchem. Kijk voor het  

programma op de website www.vvwoudrichem.nl.   

Het nieuwe jaar 2017 willen we met jullie allemaal 

inluiden op zaterdag 7 januari, vanaf ca. 16.00 uur 

de Nieuwjaarsreceptie, met voorafgaand de nodige 

sportieve activiteiten op Het Bolwerk. Iedereen is 

daarvoor van harte uitgenodigd. 

Kees Braat, voorzitter v.v. Woudrichem  
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Woudrichem 1 als een komeet uit de startblokken! 

De redactie van dit mooie 

magazine vroeg me om niet 

te positief te zijn met mijn 

verhaal over de start van 

dit seizoen want dat was 

Jur wel…nou dat is ook wel 

anders geweest maar toch, 

het valt niet mee om iets 

negatiefs te verzinnen op 

onze geweldige start! 

Na 3 overwinningen in de 

beker werd in de volgende 

ronde in een waar spektakelstuk GRC’14 vooral in  

begin van de wedstrijd van het kastje naar de muur 

gestuurd. Kans op kans werd gecreëerd maar slechts 

1x haalde Dillis de trekker over waardoor we ze in  

leven lieten. De 2e helft mocht GRC 2x in  

buitenspelpositie scoren maar tussendoor hadden wij 

ook weer prima kansen gehad maar helaas niet  

afgemaakt. We lieten onze kop niet hangen en toen 

wij een vrije trap kregen op een meter of 20 wist de 

man van het scorebord het al zeker want voordat Tim 

zijn aanloop nam stond het bord al op 2-2!!! Niet  

onterecht bleek achteraf want met een mooie boog 

verdween de bal in het zijnetje. Nadat Niek in de  

laatste minuut de 3-2 binnen schoot dachten we dat 

er toch gerechtigheid was in het voetbal maar weer 

speelde de scheidsrechter een negatieve rol want ver 

in de blessuretijd gaf hij GRC ten onrechte een penalty 

die voor ons helaas benut werd waardoor  

strafschoppen de beslissing moest brengen. Lex pakte 

werkelijk schitterend de 1e 2 pingels maar alleen onze 

penaltykiller Danny wist de keeper van GRC te  

verschalken en de rest mistte jammerlijk dus eindelijk 

kunnen we ergens over zeiken want het was werkelijk 

dramatisch hoe deze strafschoppen werden  

ingeschoten! Maar elk nadeel heeft zijn voordeel 

heeft ooit iemand gezegd die ook wel aardig kon  

ballen want tot de winterstop zijn de kratjes bier niet 

meer aan te slepen… 

Over de competitie kunnen we eigenlijk kort zijn maar 

dat zijn we natuurlijk niet! 11 wedstrijden 11  

overwinningen dus 33 punten zou je denken maar na 

het terugtrekken van TGG staan we toch op 30 punten 

uit 10 wedstrijden wat natuurlijk ook fantastisch is.  

We begonnen bij Zuilichem met een 0-4 overwinning 

waar de vrije trappen van Tim de wedstrijd open brak 

en Chris van Drunen foutloos Lex verving. Hierna werd 

Asperen in de 1e helft alle kanten opgespeeld met een 

3-0 ruststand als gevolg waarna hun keeper in de 2e 

helft ons van een monsterscore afhield. De 3e  

wedstrijd was uit bij TGG wat als voetballiefhebber 

een nachtmerrie was omdat het hier niet om voetbal 

maar randzaken ging in een vervelende sfeer van 

agressie en intimidatie. Compliment aan het team en 

de begeleiding, inclusief de scheidsrechter met  

assistent, dat we hier rustig in zijn gebleven en niet 

zijn ingegaan op dit verwerpelijke gedrag. Oh ja we 

wonnen ook nog met 1-2 maar deze wedstrijd werd 

door het terugtrekken van TGG na meerdere  

incidenten nietig verklaard.  

De 4e wedstrijd was thuis tegen NEO en dat werd een 

ware galavoorstelling met onze blanke Keniaan Tim 

Saaman als dirigent. Met onder andere 4 goals van 

Tim werd het uiteindelijk 8-1 wat nog geen eens  

geflatteerd was en met wat geluk had het zelfs  

dubbele cijfers kunnen worden maar hier werd  

achteraf natuurlijk door niemand over getreurd.  
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Hierna volgde de uitwedstrijd bij Unitas. De 1e helft 

gingen we voortvarend van start maar zeker 10 grote 

kansen gingen onverklaarbaar de mist in totdat Danny 

Schaap het zat was en met links vanaf een meter of  

20 de bal achter de keeper van Unitas pegelde.  

De 2e helft was stukken minder en we werden slordig  

waardoor Unitas zelfs nog gelijk kon komen maar 

weer was het Danny die van afstand wist te scoren  

en zo de verdiende 1-2 overwinning op de borden 

schoot. De 6e wedstrijd was thuis tegen NOAD’32  

en dat werd de wedstrijd van de weergaloze goals.  

Nadat Jamy vanaf ruim 30 meter met een streep  

de bal in de kruising had gejaagd volgde het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekeken lobje van Tim waarna we deze pot ook  

met 4-0 over de streep konden trekken. 

In de 7e wedstrijd was de 1e prijs van het seizoen al te 

behalen want bij winst was de 1e periodetitel een feit. 

Leerdam Sport was met een verdedigende tactiek 

naar het Bolwerk gekomen en wist lang stand te  

houden. Geduldig bleven we druk zetten en met het 

nodige geluk bleven ze overeind maar langzaam werd 

de Leerdamse muur gesloopt en een kwartier voor tijd 

viel dan toch de beslissing. Na een handsbal mocht 

Danny van 11 meter aanleggen en zoals we inmiddels 

weten faalt Danny dan nooit! Even later besliste Roy 

met een mooie lob de wedstrijd definitief en met een 

verdiende 2-0 overwinning was de 1e prijs van het  

seizoen binnen wat natuurlijk tot zeer laat gevierd 

moest worden door de boys van groen en wit!  

Details zullen we u verder besparen maar in de  

Flash Back zijn er tegenwoordig heel veel Woerkum 

fans te vinden, wat een feest!!! 

Na zo’n 1e prijs is het altijd afwachten hoe de ploeg 

hierop zou reageren en de volgende opdracht was 

niet eenvoudig.  

Capelle was thuis nog ongeslagen en de meeste van 

ons waren de 4-0 oorwassing van een half jaar eerder 

nog niet vergeten. Toch startten we niet goed en  

verscheen de spits van Capelle binnen het kwartier  

2 keer oog in oog met Lex. Lex is nog niet zo vaak  

genoemd en dat is logisch want heel veel kreeg hij tot 

op heden niet te doen maar Lex had zich dit seizoen al 

ontpopt tot een geweldige keeper die ook nog lekker 

kan meevoetballen en beide keren dat hij in actie 

moest komen waren zijn reflexen van zeer hoog  
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niveau. Zo ook nu; de 1e kans kreeg de spits van  

Capelle niet over de goed uitgekomen Lex heen  

en bij de 2e kans schrok hij zo van Lex dat de bal  

bij de cornervlag belandde. 

Onder aanvoering van Danny kwamen we in de  

wedstrijd en hij versierde voor zijn maatje Tim een 

vrije trap op een meter of 20 van het doel en dan  

weten we het inmiddels, 0-1 en de wedstrijd was  

onder controle en voor rust was het al beslist met  

een 0-3 ruststand tot gevolg. Rustig werd de wedstrijd 

uitgespeeld en Yoeri pakte ook nog zijn belangrijke 

goal mee wat de eindstand op 0-4 bepaalde.  

Hierna volgde de beladen wedstrijd uit bij SVW waar 

het erg onrustig was door een interne machtsstrijd. 

Waar het aan lag was onduidelijk maar we speelden 

onze slechtste helft tot op heden maar wederom  

bewees Lex zijn waarde en in de 2e helft besliste  

invaller Dillis met een goal en assist de wedstrijd die 

we daarna als team zeer professioneel uitspeelden 

waardoor een directe concurrent met een verdiende 

0-2 overwinning op 10 punten achterstand werd  

gezet.  

De 10e wedstrijd werd een voetbalshow waar nog 

lang over werd nagepraat. Sparta’30 kwam op bezoek 

en ook daar hadden we na vorig seizoen nog een  

appeltje mee te schillen. Als een wervelwind werd 

Sparta’30 helemaal zoek gespeeld en kans op kans 

werd gecreëerd met oogstrelend voetbal maar  

doelpunten bleven uit. Lat, paal, ballen van de lijn en 

onnavolgbare reddingen van de keeper hielden ons 

van scoren af in de 1e helft maar goals konden  

gewoonweg niet uitblijven. Toch was het weer een 

vrije trap van Tim die eindelijk een bres in verdediging 

wist te slaan waarna het in een mum van tijd 4-0 was 

wat ook de eindstand werd van deze promotie van 

het voetbal. De 11e wedstrijd was de lastige  

uitwedstrijd tegen de nummer 3 van de ranglijst,  

SSC, wat vooraf wel heel nadrukkelijk in de rol van 

underdog kroop. Achteraf bleek  dit terecht want  

nadat de zeer koningsgezinde assistent een vroege 

belangrijke treffer van Yoeri nog had weten af te  

vlaggen was het Danny van de Matten die zijn samba 

bewegingen op de mat toverde en alleen met een 

overtreding binnen de zestienmeter kon worden  

gestuit en was het vanaf 11 meter via onze andere 

Danny al snel 0-1. In de 2e helft liepen we snel uit naar 

0-3 na 2 treffers van Dillis op telkens een assist van 

Danny Schaap en bepaalde Bori de eindstand op 0-4. 

Dit betekent dus dat we al weer 15 keer ongeslagen 

zijn in officiële wedstrijden met in de competitie 30 

punten uit 10 wedstrijden met het indrukwekkende 

doelgemiddelde van 37 goals voor en slechts 2 tegen. 

Waar gaat dit naar toe? We zijn zeker op de goede 

weg en alleen Sleeuwijk kan nog een beetje in de 

buurt blijven maar heeft al wel 6 verliespunten meer. 

Tot de winterstop krijgen we nog Haaften thuis en de 

derby tegen Sleeuwijk uit. De spelvreugde is groot en 

ook het voetbal is van heel hoog niveau wat echt een 

teamprestatie is waar we met alle selectiespelers  

keihard aan werken om dit nog verder te verbeteren. 

Onze grootste tegenstander is dan ook niet Sleeuwijk 

maar zijn wij zelf maar als wij dit elke week op de  

trainingen en in de wedstrijden kunnen opbrengen 

dan rest er niets anders dan een kampioenschap en 

eindelijk de terugkeer naar de 2e klas! 

Mannen hou dit vast en ga zo verder en blijf vooral 

genieten van dit succes! 

Leidertje 
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Trainer dames 1 aan het woord 

De eerste competitiewed-
strijd thuis tegen de dames 
van Schelluinen ging niet 
door, vanwege personele 
problemen bij onze  
tegenstander. Dan een 
week later. De 1e 
competitiewedstrijd tegen 
Sleeuwijk op ons nieuwe 
kunstgrasveld. De eerste 

helft was redelijk gelijk opgaand. Alleen Sleeuwijk was 
iets fanatieker dan Woerkum. Wat een 0-1  
voorsprong opleverde net voor rust. Dus eigenlijk nog 
niet zoveel aan de hand. Maar ja, dan is er ook nog 
een tweede helft. En  wat gebeurt er dan? Het wordt  
0-2, 0-3 en 0-4. Omdat er te veel speelsters van ons te 
passief waren. Dus een dik verdiende overwinning 
voor Sleeuwijk.  
De tweede competitiewedstrijd uit tegen Noordeloos. 
Een leuke tegenstander die prima voetbal liet zien. 
Maar ook wij speelden goed. Na ongeveer 20 minuten 
kregen wij een strafschop tegen. Na een handsbal  
buiten de zestien. Dat was 1-0.  Afijn, je kan je er druk 
om maken maar je moet gelijk weer bij de les zijn en 
dat gaat steeds beter. Even later weer een handsbal 
maar nu binnen de 16 van Noordeloos. Iedereen was 
het erover eens dat het een strafschop was voor ons, 
behalve de scheidsrechter. Das pech hebben. Kort 
voor de rust wordt het dan ook nog eens 2-0. De 
tweede helft een goed spelend Woerkum, Noordeloos 
kwam niet meer over onze helft. Alleen we hebben 
ons zelf niet beloond met een doelpunt want als het  
2-1 was geworden hadden wij een gelijkspel eruit  
kunnen halen. Maar helaas. Het werd 3-0 in de laatste 
minuut. Toch ben ik tevreden over de inzet en het 
spel. Daar kunnen we verder mee en de punten  
komen straks vanzelf. Dat kan niet uitblijven.  
Competitiewedstrijd nr. 3 thuis tegen koploper  
Heukelum. De eerste helft begonnen zoals wij vorige 
week eindigden. Dus met goed voetbal wat vooral 
door hard werken van heel het elftal tot stand kwam. 
Na ongeveer 20 minuten kwam Heukelum op een 0-1 
voorsprong. Er ging een foutje aan vooraf, maar de 
draad werd snel weer opgepakt en zo moet het zijn. 
De beloning waar we het vorige week nog over  
hebben gehad kwam 10 minuten later. Denise kwam 
goed door over de rechterkant en binnen de 16  

scoorde zij heel fraai. De 1-1. Onze eerste goal was 
geboren.  Nu we het toch over geboortes hebben.  
Als coach van deze dames zit je op de bank in goed 
gezelschap. Ze kunnen werkelijk waar de gehele  
wedstrijd praten. Vandaag veel geleerd over het  
verloop van diverse zwangerschappen.  
Mooi meegenomen. Afijn nu weer de wedstrijd. Na de 
eerste goal volgde even later een vrije trap voor ons. 
Met Joyce achter de bal een mooi schot in de kruising. 
Dat was 2-1. Na de rust was het nog steeds goed en 
werd het zelfs nog beter. Na 15 minuten scoorde  
Joyce haar 2e en onze 3e goal… 3-1. Nog even later 
een prachtige actie van Demi. Vanaf links ging ze er 
een stuk of 3 voorbij en knalde de 4-1 binnen. De 1e 
drie punten was een feit. Dit door een hele goede 
teamprestatie. Goed gedaan meiden! 
Zo, de werkweek zit er weer op. Dus het voetbal op 
de zaterdag gaat weer van start. De dames moesten 
vandaag de uitwedstrijd spelen tegen Arkel. Die hun 
veld hebben langs het spoor aan de parallelweg. Na 
alle voorbereidingen stond dezelfde basis als vorige 
week in het veld. Alleen Lindy werd vervangen door 
Carline. Het was vandaag een moeizame wedstrijd 
van twee kanten. Niet slecht maar zeker niet goed.  
De beste kansen waren toch voor ons. Dus kwam de  
0-1 van Joyce niet geheel onverwachts. Maar echt 
verdiend omdat we iets beter waren vond ik niet want 
beide teams kregen niet echt grip op de wedstrijd. 
Dan het 2e bedrijf waar al na 1 minuut de 1-1 werd 
gescoord. Dus aftrappen, bal terug leggen. Winnie 
diep sturen. Voorzet geven en een tikkie van Demi. 
Dat was dan 1-2. Deze stand zou niet meer verande-
ren want het verloop van de 2e helft was niet veel 
anders dan de 1e helft. Maar goed. De 2e driepunter 
was binnen op basis van werklust. Niet door goed 
voetbal. We kunnen het wel maar het heeft gewoon 
tijd nodig.  
VVAC Ottoland. Daar moesten de dames deze  
zaterdag voetballen. Na de voorbereiding kon het los. 
Al snel bleek dat het een geduchte tegenstander  
was met een goed middenveld en een laatste vrouw 
die bij balbezit ook mee ten aanval trok.  
Na een kleine aanpassing kregen wij grip op de  
situatie wat na ongeveer 10 minuten resulteerde in 
een prima goal van Zoë na een voorzet van Denise. 
Dat was 0-1.  
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Helaas was de voorsprong van korte duur want een 
schot van afstand betekende 1-1. Het beeld liet 2 
strijdvaardige ploegen zien. Gelijkwaardig aan elkaar 
alleen kreeg ons middenveld steeds meer de  
overhand. Tien minuten na de 1-1 was daar Carline 
met de 1-2. Een goal op basis van inzet met deze 
stand gingen we rusten. Ook de 2e helft was weer 
goed maar was Woerkum toch wat sterker. Dat kwam 
door voor elkaar veel arbeid te willen verzetten en dat 
resulteerde dan weer in een doelpunt met de kop van 
Zoë. Nadat Carline met een knallend schot de  
onderkant lat raakte verdween de bal tegen het net. 
Dat was 1-3. Even later komt Myrna door over links. 
Wordt gevloerd met als gevolg een penalty. En als een 
echte aanvoerder neemt Mariska de pingel. Dat was 
de 1-4. Maar ongeveer 20 minuten voor het eind 
werd het 2-4. En dan moet je nog even maar we  
hebben het beheerst uitgespeeld. Met nog een  
wapenfeit en dat was een bal op de paal van Carline. 
Tevreden met dit prima resultaat en dat het  
langzamerhand beter wordt. Dat kan ik nu al zien.  
Woudrichem dames-GRC14 dames. Uitslag 1-4.  
Doelpunt Jayne.  
Woudrichem dames-S.V.S.65. Uitslag 3-1.  
Doelpunten Denise en Joyce.  

Woudrichem dames-Schelluinen dames. Vandaag 
Schelluinen op bezoek. De ploeg met 0 punten en 
voor het eerste jaar een damesteam in een  
competitie. Tegen deze tegenstander werd keurig  
beheerst gespeeld. Met een keurig scoreverloop. 1-0 
Joyce. 2-0 Melanie. 3-0 Lindy. 4-0 Rachelle. Na de rust 
werd de score vergroot naar 5-0 door Els, een prima 
debuut. 6-0 een eigen goal. 7-0 Myrna. 8-0 Lisa. Ook 
goed bezig en 9-0 door Carline. Daarna een kratje bier 
van een aantal jongens van het 1e en op naar de  
volgende wedstrijd na een leuke middag.  
Vandaag uit tegen Peursum. En hoe anders kan het 
soms zijn. Mijn gevoel met wat ik zie laat me eigenlijk 
nooit in de steek. Dit gevoel is niet vatbaar maar na 
afloop van de wedstrijd was er weer de bevestiging 
van wat ik al heel veel heb mee gemaakt. Op allerlei 
gebieden. Het zij zo. Het verlies van 2-1. Dus de winst 
van Peursum was terecht en op deze manier verliezen 
kan altijd maar probeer er wijzer van te worden. Dat 
proberen we dan allemaal.  
 
Succes verder! 
 
Henk Struik  

Van links naar rechts: Kees, Henk, Demi, Marlous, Jayne, Tamara, Myrna, Rachelle, 
Mariska, Carline, Lindy, Winnie, Zoë, Anniek, Denise en Marlene. 
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‘t Vijfde. De kop is er weer af!! 
Na een goede basis te hebben gelegd door middel  
van training en het sinds vele jaren weer mee doen 
met de beker is er een begin gemaakt aan de  
competitie voor  Woerkum 5. 

Onder leiding van aanvoerder Ton worden de  
trainingen zeer professioneel benaderd en is er zelfs 
grote belangstelling van niet-Vijfde spelers om  
hieraan mee te mogen doen. Ook onze sponsor  
“Wim van ‘t Hoekske” heeft de gehele zomer zijn  
best gedaan om een groot gedeelte van de selectie in  
goede conditie te houden.  
Mocht het dit jaar dan echt gaan gebeuren, zal een 
groot deel van de winst aan hem te danken zijn.  

Ondanks de grote selectie hebben we helaas  
regelmatig te maken met blessures en andere  
verplichtingen. Gelukkig hebben we dit kunnen  
opvangen door diverse gastspelers. Hierbij willen we 
ze dan ook hartelijk bedanken en hopen we wanneer 
nodig wederom een beroep op ze te kunnen doen! 

Na zeer welvarend te zijn begonnen met 5x winst en 
2x gelijk in de eerste zeven wedstrijden is de eerste 
dip van het seizoen een feit: 2x verlies op rij. 

Na een zeer pijnlijke nederlaag thuis tegen onze  

 
 
blauw witte “vriendjes” hebben wij ook in de laatste 
minuut een punt weggegeven uit tegen Altena.  

We zijn sterk gestart door zeer eenvoudig en met 
mooie doelpunten GRC14 met 3-1 te verslaan (GRC14 
een team waar je volgens Benno rekening mee moet 
houden dit seizoen). Vervolgens werden Zuilichem en 
Sleeuwijk met respectievelijk 7-1 en 9-0 opzij gezet. 

Hierop volgde het eerste puntverlies 1-1 uit tegen 
Peursum. Gelukkig had Jan wel wat plastic kannen 
bier kunnen organiseren. 

Waar we bij Spijk met een zeer krappe selectie een 
ingekorte wedstrijd hebben gespeeld i.v.m. een  
knieschijf uit de kom bij een van de tegenstanders 
hebben we daar toch redelijk eenvoudig drie punten 
kunnen bijschrijven. 

Tegen Everstein 3-3 bleken we allemaal een offday te 
hebben en is onze tijdelijke dip echt begonnen.   
Hierna volgden zoals reeds gemeld 2 verliespartijen 
tegen de niet nogmaals te noemen clubs bij ons uit  
de buurt. 

Ewout Borg scoort weer eens. Foto v.v. Altena 
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De assistent-scheidsrechter 
Grensjager. Grensrechter. Tegenwoordig heet de  

man met de vlag 'assistent-scheidsrechter'.  

Graag wil ik u meenemen naar een zaterdag van de 

assistent-scheidsrechter van het eerste elftal van de  

vv Woudrichem. Zaterdagochtend of zo tegen de  

middag: tas inpakken. Wat is of wordt het weer  

vanmiddag? Korte zeker, maar moet ook de lange 

broek in de tas gestopt worden? Shirt met lange mouw 

ook mee? Spullen voor het badderen. Schoenen niet 

vergeten. Misschien nog een broodje in de tas? 

Op een gegeven moment is de tas klaar.  

Op naar het voetbalveld. 

Bij thuiswedstrijden en vaak ook bij uitwedstrijden 

even m'n gezicht laten zien in de bestuurskamer. En 

dan kennismaken met de scheidsrechter van dienst. 

Vaak is het een bekend gezicht. Nog even de vorige 

wedstrijd in herinnering roepen en daarna wordt 

meestal de afspraak gemaakt dat de assistent zich  

een minuut of 10 voor de wedstrijd meldt in de  

kleedkamer van de scheidsrechter. Na een korte  

warming-up op het veld, richting scheidsrechter.  

De assistent van de tegenpartij is er ook. Na wat  

uitleg over een paar regeltjes, gaan de assistenten  

terug naar hun eigen team. 

De scheids haalt de beide teams op en we gaan het 

veld op. De pasjes worden gecontroleerd en de toss 

gedaan. De wedstrijd kan beginnen. 

Langs de lijn kan het heel 'gezellig' zijn. Gezellig in  

positieve zin is meestal met het eigen publiek. Of er 

wordt contact gezocht vanaf de tribune met de grens, 

of aan de andere kant van het veld kan er een beetje 

bijgepraat worden met de buurmannen, Geer en Jan. 

Het uitpubliek is vaak niet zo van de gezelligheid. In 

Zuilichem staan er ter hoogte van de kantine altijd 

heel veel 'vrienden'. Opmerkingen over bril,  

haardracht, rechterarm, vlag, Koningsdag zijn niet  

van de lucht. Dit alles is nog in alle redelijkheid. 

Maar dan TGG uit. Vooropgesteld, ik kan het me wel 

eens voorstellen dat je het niet eens bent met de 

scheidsrechter of een vlagsignaal van de assistent. 

Maar wat daar geroepen werd, gaat echt te ver.  

Diverse malen het K-woord gebruiken en  

doodsbedreigingen aan het adres van de assistent. 

Zelfs het publiek van Woudrichem moest het verbaal 

ontgelden. Op zo'n moment is het plezier in de  

voetbalsport heel erg ver weg. Een van de leukere  

opmerkingen tijdens een andere wedstrijd was of de 

assistent al een bezoek had gebracht aan dokter Tinus. 

Die kon dan eens de ogen van de assistent  

controleren, want daar was iets heel erg niet goed 

mee. Ook aanwijzingen om wel te vlaggen worden  

regelmatig geroepen. Waarschijnlijk met het idee  

om maar vooral niet te vlaggen? 

De wedstrijd is gespeeld. De vlag moet ingeleverd  

worden bij de scheidsrechter. Na een ferme handdruk 

aan scheids, assistent van de tegenpartij en een aantal 

andere personen die op het veld lopen, wordt er  

richting kleedkamer gegaan. Na ook nog wat  

handdrukken in de kleedkamer na een gewonnen 

wedstrijd, wordt er onder de douche gegaan met een 

flesje in de hand. Na afloop soms nog even in de  

bestuurskamer om, zeker de scheidsrechter nogmaals 

de hand te drukken en hem veel succes te wensen. 

Het spel met de scheidsrechter moet gespeeld wor-

den, want over een aantal weken kunnen we elkaar 

weer treffen. Daarna moet er over de wedstrijd nog 

even nagepraat worden in de kantine. En dit kan best 

wel eens paar uur duren … Maar na gedane arbeid is 

het ook wel weer lekker om naar huis te gaan.  

Tas legen. Wat eten en nog wat bijpraten in huiselijke 

sfeer. Op naar de volgende wedstrijd. 

 

De assistent-scheidsrechter 
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Even voorstellen: de nieuwe penningmeester 

Mijn naam is  

Stephan van 

Leeuwen, 23 jaar 

geleden als  

Woerkummer  

geboren (helaas 

geen ‘echte 

Woerkummer’  

uit de vesting) en 

direct op voetbal 

gegaan toen ik 

hier de leeftijd 

voor had (6). Tot m’n 20e heb ik met veel plezier  

gevoetbald, waarop ik na een blessure helaas  

genoodzaakt was om te stoppen.  

Dit was voor mij tevens de aanleiding om te kijken 

wat ik nog meer kon betekenen voor de voetbal.  

Mijn voetbalkwaliteiten moesten ze helaas missen bij 

Woerkum 4 (ter info, het jaar erop werden ze bijna 

kampioen..). Al snel kwam ik in contact met Ewout, of 

ik misschien mee wilde helpen met het bijhouden van 

de administratie van de vereniging. Aangezien dit 

mooi aansloot bij de opleiding die ik volgde, had ik de 

keuze snel gemaakt! 

Na een aantal jaar de administratie samen met Ewout 

geregeld te hebben, besloot Ewout onderlaatst helaas 

om op te stappen als penningmeester. Hoewel het 

voor de hand lag om de functie over te nemen,  

besloot ik hier niet op in te gaan. Inmiddels was ik  

fulltime aan het werk bij een accountantskantoor en 

volgde ik de opleiding tot Register Accountant,  

waardoor ik niet de tijd had om het  

penningmeesterschap op een juiste  

manier te kunnen invullen. 

Aan het eind van het seizoen begon ik toch weer  

te twijfelen. Ewout had zijn laatste project als  

penningmeester afgerond (overgang naar  

ESJ Accountants), waardoor de werkzaamheden  

voor het penningmeesterschap zouden afnemen.  

Daarnaast droeg Ewout steeds meer werkzaamheden 

over aan mij, waardoor ik praktisch al als (interim) 

penningmeester de werkzaamheden aan het  

verrichten was.  

Toen Kees op een mooie zaterdagmiddag vroeg of ik 

het nog steeds niet zag zitten om de toekomstige  

penningmeester te worden, besloot ik toch om de 

functie te aanvaarden (mits ik door de ALV benoemd 

word tijdens de ledenvergadering van 12-12-2016). 

Een functie die me veel interessante uitdagingen gaat 

bezorgen! Ik heb er zin in! 

Stephan  

Stephan van Leeuwen, (kandidaat) penningmeester vv Woudrichem. Sinds november 2013 betrokken bij het  

financiële reilen en zeilen van de vereniging en voornaamste aanspreekpunt voor de financiën binnen de  

vereniging nadat Ewout Borg eerder dit jaar het penningmeesterschap op heeft gezegd.  

Tijd om nader kennis te maken!   

Elftalfoto met een jeugdige Stephan.  
 

Achterste rij: Piet Saaman en Corjo Secréve 
Middelste rij: Jarno Timmer, Danny vd Matten,  
Stephan van Leeuwen, Sarmand Morat en Dillis de Vries 
Voorste rij: Richard Verhoeven, Tim Saaman,  
Roy van Sonsbeek en Bori Secréve 
Liggend: Kevin van Veen 
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Dreamteam v.v. Woudrichem: 

Op 15 december 2014 zijn we als club op zoek gegaan 

naar het DNA van onze vereniging, aan de hand van 

een spiegelbijeenkomst, die onder leiding stond van 

twee KNVB-verenigingsadviseurs. Samen met deze 

adviseurs hebben we op basis van een aantal  

werkvormen de volgende vragen beantwoord: 

 

1. Wat kenmerkt onze vereniging? 

2. Wat onderscheidt onze vereniging van anderen? 

3. Wat zal nooit veranderen?  

 

De spiegelbijeenkomst was een groot succes en  

leverde een goed beeld op van de kernwaarden van 

onze vereniging. Uit deze bijeenkomst is op dezelfde 

avond nog een werkgroep ontstaan;  

het Dreamteam, bestaande uit Carline Gelderblom, 

Martijn van den Heuvel, Stefan Baks,  

Thijs van Rookhuizen en Dillis de Vries. 

 

Waar de spiegelsessie inzicht gaf in wat voor soort 

vereniging we zijn, was de daaropvolgende  

droomsessie bedoeld om vast te stellen wat voor  

vereniging we willen worden. Het Dreamteam heeft 

tijdens deze droomsessie bepaalde doelen besproken 

en deze kenbaar gemaakt aan alle andere leden.  

Een aantal van deze doelen zijn al behaald: 

 

* Organiseren van jaarlijkse vrijwilligersavond 

* Grote jaarlijkse schoonmaak ’t Bolwerk 

* Vervangen Pupil v/d Week door Team v/d Maand 

* Invoer nieuw inschrijfformulier leden 

Er staat natuurlijk ook nog het één en  

ander op de planning: 

 

* Organiseren feestweek 85-jarig  

    bestaan vv Woudrichem 

* Welkomstpakket nieuwe leden 

 

Op het moment zijn we druk bezig met het  

organiseren van de feestweek. Wanneer het grootste 

deel van die organisatie geregeld is gaan we weer  

verder kijken naar nieuwe doelen. Heb je een idee of 

een droom voor de club laat het ons dan weten. Op 

zaterdag kun je ons vinden langs de velden of stuur 

een e-mail naar dreamteam@vvwoudrichem.nl. 

Het Dreamteam 

“Wij hebben niet liggen slapen, maar liggen dromen!”  

Maatschappelijke stage bij v.v. Woudrichem 
Bij een maatschappelijke stage maken leerlingen  
van het voortgezet onderwijs kennis met  
vrijwilligerswerk. Door het uitvoeren van  
vrijwilligersactiviteiten leren zij allerlei aspecten van 
de samenleving kennen en werken zij aan hun eigen 
vaardigheden. Zo ontwikkelen zij zich op het gebied 
van sociale omgangsvormen, waarden en normen,  
en krijgen ze meer verantwoordelijkheidsgevoel.  
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn ver-
plicht 30 uren te besteden aan deze stage.  

Ook bij onze voetbalvereniging komt heel veel werk 
voor dat uitsluitend door vrijwilligers wordt gedaan. 

Eigenlijk iedereen die zich inzet voor onze vereniging 
is als vrijwilliger bezig. 

Onze voetbalvereniging kan dan ook veel jongens en 
meisjes de gelegenheid geven tot het doen van een 
maatschappelijke stage; je kunt als scheidsrechter 
wedstrijden begeleiden, je kan meehelpen trainingen 
te geven, je kan helpen om activiteiten te organiseren 
of helpen bij het onderhouden van de gebouwen. 

 Aanmelden voor een maatschappelijke stage kan via 
de Jeugdcommissie:  
jeugdcommissie@vvwoudrichem.nl 

mailto:jeugdcommissie@vvwoudrichem.nl
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Vrienden van v.v. Woudrichem 

Hierbij een terugblik op de georganiseerde  
activiteiten en tevens een vooruitblik op wat er de 
komende maanden georganiseerd gaat worden bij  
vv Woudrichem, deels mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van v.v. Woudrichem. 

Zaterdag 29 oktober heeft er een koppel darttoernooi 
plaatsgevonden in de kantine van vv Woudrichem. 
Voor het eerst dit jaar werd er gewerkt met 2 speciale 
poules waarin vader-zoon een koppel vormden. Dit 
was een groot succes aangezien er hierdoor heel wat 
meer koppels waren als bij voorgaande edities.  
Uiteindelijk gingen wederom Patrick de Rover en  
Gerard Visser ervandoor met de eerste plaats, maar 
het belangrijkste was wel dat het wederom een erg 
gezellige avond was. Hiervan volgen zeker meer  
edities! Speciaal woord van dank gaat nog uit naar 
Cees en Annemarie van Bavel voor het perfect  
organiseren van de avond. Top! 

Zaterdag 12 november heeft het jaarlijkse  
Novemberfest plaatsgevonden.  
Ook dit was weer een prachtige avond! DJ D’n Bally 
was een goede tip van DJ Arie Hak en het feest ging 
tot in de late uurtjes door, waarbij een prima omzet 
werd behaald voor de v.v. Woudrichem!  

Hieronder een kleine sfeerimpressie, de foto’s van 
hoe de kantine er zondag 13 november bij lag  
besparen we jullie..;-) 

 
Tot slot willen we iedereen uitnodigen voor de  
opening van het kunstgrasveld en de nieuwe  
kleedkamers welke op zaterdag 17 december zal 
plaatsvinden. Hierbij zal DJ Arie Hak vanaf een uur of 
16.00 achter de draaitafel plaatsnemen.   

Daarnaast zal op zaterdag 7 januari de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden met dit jaar  
wederom een muzikale omlijsting door de band 
Showgun. Zet deze datum allemaal in jullie agenda, 
want op 7 januari zullen  “de vrienden van”  weer bij 
iedereen langskomen voor een jaarlijkse donatie.  
Het wordt zeer gewaardeerd als jullie (huidige leden) 
het donateurschap weer een jaar willen verlengen. 
Natuurlijk mogen niet leden dan ook lid worden! 

Tot snel! 

Vrienden van v.v. Woudrichem 
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Stichting Autocross Woudrichem (1980 – 2016) is niet meer 

Na 36 jaar is besloten te stoppen met de autocross in 

Woudrichem. Een mooie traditie verdwijnt hiermee. 

Hierbij een reactie van de voorzitter, Bert van Tilborg. 

De Autocross Woudrichem is begonnen in 1980 met 

drie organiserende verenigingen, te weten de muziek, 

de voetbal en mac altena (Meeuw van Wijk). De  

muziek en voetbal kregen 40 % uitgekeerd, mac  

altena 20%  van de opbrengst. Dat kwam omdat mac 

altena minder medewerkers had, vandaar die deling. 

De samenwerking heeft maar twee jaar geduurd, toen 

viel mac altena af. Vanaf 1982 zijn de muziek en  

voetbal samen verder gegaan en vanaf 1983 ben ik, 

Bert van Tilborg, lid geworden van het comité dat 

toen bestond uit drie leden van de muziek en drie van 

de voetbal. In al die jaren is het verval niet groot  

geweest. De meeste commissieleden hebben er jaren 

in gezeten. Op de crossdag hadden we altijd 50  

medewerkers. Dat was wel nodig ook om alles goed 

te laten verlopen, denk aan de kassa's, parkeren,  

verkeersbegeleiding en de frietkramen voor als de 

cross afgelopen was. Het opruimen met zijn allen  

verliep altijd goed, omdat iedereen wist wat ze  

moesten doen. We hadden een prima draaiboek en 

waren als het ware een grote familie.  

In 2002 ben ik voorzitter geworden van het comité 

omdat de vorige er mee stopte. We hebben in al die 

jaren aardig wat crossterreinen gehad, volgens mij 8. 

De problemen begonnen in 1995 We reden voor het 

6e jaar bij Arie Snoek aan de Almkerkseweg, een mooi 

terrein van 7 hectare groot, maar er lag een grientje…  

Toen kregen we te maken met Altena Natuur die  

vonden dat wij in mei daar precies in het broeiseizoen 

crossten en dat mag niet volgens de flora en fauna 

wet. Dat jaar mochten we er nog rijden, maar in 2006 

moesten we een terrein gaan zoeken binnen de  

bebouwde kom. Dat lukte. We kwamen bij Bas  

terecht aan het lage eind op den Oudendijk. Het was 

aardig kleiner maar we konden weer rijden. Alleen 

hadden we daar ook niet veel geluk. De eerste cross 

moesten we wegens het slechte weer afgelasten en in 

2012 ook weer. Dus van de 8 jaar hebben we er 6  

gereden.  

Hierna kregen we steeds meer moeite met de  

vergunningen brandveiligheid van de kramen, het  

alcoholbeleid, de veiligheid publiek, etc. Vroeger  

stonden alle vergunningen op een A4’tje, nu zijn er al 

70 A4’tjes voor alle regels. Er zijn zo veel eisen bij  

gekomen om alles veilig te laten verlopen. Dus  

hebben we in 2014 besloten als comité om de stekker 

eruit te trekken. Helaas, maar het kon niet anders.  

Wij hadden in al die jaren een goede reservepot  

opgebouwd, zelfs bij die twee afgelaste crossen heb-

ben ze nog 2000 euro pp gehad. De laatste drie jaar 2 

keer 2000 euro pp en nu de laatste in 2016 5000 euro 

per vereniging. Nu is de pot leeg en heb ik  

uitgerekend dat ze 153 duizend euro van 1980 tot 

2016 hebben gehad per vereniging, een mooie  

opbrengst!  

Wij als commissieleden willen alle medewerkers  

hartelijk bedanken voor de goede samenwerking  

al die jaren!  De groeten!  
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Geld verdienen voor je team bij Travel XL ’t Woerkums Reisbureau 

Op vrijdagavond 11 november was het een drukte van 

belang op Travel XL ‘t Woerkums Reisbureau. 

Zoals inmiddels wel bekend is, kunnen leden hier bij 

het boeken van een reis geld verdienen voor onze 

club en wel heel eenvoudig; je hoeft alleen maar te 

melden dat je de reserveringskosten (€ 29,50) aan de 

voetbal wilt schenken. Zelfs voorkeur uitspreken voor 

een team is mogelijk. 

Vorig seizoen heeft dit het mooie bedrag van € 650,- 

opgeleverd, als volgt te verdelen: 

JO7   2 x = € 59,- 
JO9-2  1x = € 29,50 
JO10   2x = € 59,- 
MO17 3x = € 88,50 
JO19   1x = € 29,50 
Vr1   1x = € 29,50 

1e  2x = € 59,- 
2e 2x=  € 59,- 
3e  1x= € 29,50  
4e  1x= € 29,50  
5e  6x = € 177,- 
  
De cheque voor dit bedrag is op deze 11e november 
door een afvaardiging van leid(st)ers en trainers in 
ontvangst genomen op het reisbureau.  
Inmiddels heeft Hans aangekondigd de actie dit 
seizoen door te willen laten lopen. Daarnaast heeft hij 
aangegeven dat het team met de hoogste bedrag aan 
reserveringskosten een bonus krijgt van € 200,-! 
 
Uiteraard danken wij, namens alle teams, Hans heel 
hartelijk voor deze mooie vorm van sponsoring en we 
hopen dat er nog veel reserveringskosten mogen  
volgen!! 

Van links naar rechts: Gerrit van het Einde, Martin Schaap, Stefhan van den Hil, Hans van der Matten,  

Monique van Leijsen, Leon van der Meer en Fred van Straten 
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ESJ accountants & belastingadviseurs: “Op de lijn is in.” 

Onlangs heeft v.v. Woudrichem een nieuwe sponsor 

mogen verwelkomen. En daar zijn we heel blij mee, 

want ESJ heeft niet alleen een reclamebord langs  

de lijn, ze buigen zich ook over de financiële  

administratie van v.v. Woudrichem. De redactie ging 

op zoek naar de link tussen ESJ en onze club en sprak 

op een ijskoude zaterdagmorgen met Susanne Tiel 

over wat ESJ voor ondernemers kan betekenen. 

ESJ is met 6 vestigingen in Nederland, ruim 35 jaar 

ervaring en een nationale en internationale klanten-

kring een deskundig en ambitieus bedrijf. Kwaliteit en 

betrouwbaarheid staat voorop. Het MKB kan er  

terecht voor belastingadvies, corporate finance,  

hrm advies, mkb accountancy en salarisadvies. 

Susanne is getrouwd met Andreas Nederveen, voor-

malig speler van het vijfde van Woudrichem en lid van 

het organisatiecomité van De Vrienden van...  

Samen hebben ze twee lieve meiden. Susanne werkt 

als accountant bij ESJ in Oosterhout. “Al ruim 12 jaar, 

en de laatste tijd ook als teamleider. Het contact met 

ondernemers is ontzettend leuk. Ze zien ons als een 

soort huisarts of vertrouwenspersoon. Behalve  

informatie en advies geven, denken wij met ze mee. 

We bieden oplossingen voor financiële vraagstukken 

en zoeken daarbij graag de grenzen op. Op de lijn is 

in.”  

Behalve een persoonlijke aanpak staat ESJ bekend om 

haar diverse specialismen. Susanne: “Het uitfaseren 

van het pensioen in eigen beheer bijvoorbeeld, wat 

voor april 2017 op de agenda staat van  

staatssecretaris Wiebes. De pensioenspecialisten  

volgen de ontwikkelingen op de voet en geven  

ondernemers advies op maat.” 

Interessante eindejaar tips zijn te vinden op de  

website: https://esj.nl/actueel/361/sluit-2016-fiscaal-

optimaal-af  

Susanne, geflankeerd door haar twee dochters, krijgt uit handen van  

voorzitter Kees Braat  een mooi boeket na het tekenen van het contract. 
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Hoe is het met….. Jan Ruis 
Het is 1960 als een 6-jarig ventje voor het eerst zijn 
voetbalschoenen aantrekt.  
Eigenlijk mocht je toen pas voetballen op je 8ste,  
maar gedreven als hij is en door het voetbalvirus  
aangestoken door zijn vader begint kleine Jan met 
voetballen. Stevig zal hij nooit worden maar fanatiek 
des te meer. 
Geboren in 1953 als jongste zoon van Tine en Dinie 
Ruis. Vader was vaste kracht in het eerste samen zijn 
broers Gerrit en Joop, dus kon het niet anders of Jan 
werd voetballer.  
Via de junioren, pupillen bestonden toen nog niet, 
klom Jan op naar het 1ste elftal. Met zijn 16de werd hij 
in de “selectie” opgenomen en heeft hij het 10 jaar 
volgehouden. 
Zijn eerste wedstrijd zal hij nooit vergeten. Hij mocht 
mee naar Axel. Woerkum voetbalde toen vaak in 
Zeeland. Jan stond in de basis en Adam van Straten 
(Witte Adam) stond reserve. Jan was nog maar 16 en 
klein van stuk en werd door gelouterde spelers van 

Axel onder de voet gelopen. Vooral de snelle spits was 
een lastige tegenstander. Na de rust kwam Adam in 
het veld en zei: “Opletten Jantje, hoe je die spits kunt 
afstoppen”. Adam kwam de spits tegen en werkte de 
man letterlijk en figuurlijk over de lijn. Ze hadden 
geen kind meer aan hem. 
Uit bij Arnemuiden voetbalde Jan als voorstopper  
tegen Joost de Ridder, een grote sterke visser. Na 
afloop kwam Joost hem de hand schudden en zei: 
“Manneke, manneke, wat heb jij goed gevoetbald”. 
Uitslag 3-6. Na afloop met de bus naar huis en “even” 
langs het Vinkennestje op d’n Oudendijk. Groot feest 
en Hendrik Kant trakteerde op biefstuk met brood. 
In die tijd stonden mannen als Siem, Huib, IJm, Jan en 
Henk van Straten, Ab den Tek en Chiel Smits nog in 
het elftal. Na dat jaar stopten zij bijna allemaal met 
voetballen. Jammer natuurlijk want Woerkum zakte 
weg na een hele tijd op het hoogste niveau gespeeld 
te hebben. 

 

Staande vlnr: Kees Viveen, Adrie Vink, Cor v.d. Weijden, Hennie Kilwinger, Kees van Straten, Bernard Boulonois 
en trainer Pietersen.  
Zittend vlnr: Jan Baks, Jan van Straten, Jan Ruis, Geer Gremmen, Chiel Smits en grensrechter Adam van Straten. 
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Een mooie herinnering heeft Jan aan wedstrijden  
tegen RVVH. Thuis kreeg Woerkum klop met 5-1, 
maar uit dacht RVVH, dat om het kampioenschap 
speelde, even de winst te pakken. Fotografen zaten 
bij het doel van Woerkum, maar Bart Hartman  
waarschuwde ze dat men aan het andere doel moest 
zitten. Hoongelach, maar Bart had gelijk. 2-1 voor ons. 
Doelpunten van Wout de Punt (uit Rijswijk) en  
Bernhard Boulonois. Woerkum bleef er in en RVVH 
werd geen kampioen. In de 10 jaar dat Jan in het  
eerste voetbalde passeerden trainers als: Adam van 
Straten, Pietersen, Joop Herwich en Teus Blokland. 
Momenteel beschikt Woerkum over een  
kunstgrasveld, maar tot verleden jaar was trainen in 
de winter altijd een probleem. Drassig en nat. Bijna 
niet op te trainen. De club was net verhuisd van het 
veld aan de Burgemeester van der Lelystraat, achter 
Rob Wijnbelt nu Wim de Graaf, naar de huidige  
locatie. Nieuwe velden zou je denken, maar trainen  
in de winter bleef een ramp.  
Toenmalig leider van het eerste, Wim van Vark,  
bedacht een list. Er ligt een groot parkeerterrein voor 
het voetbalveld. Hij werkte bij een groot  

aannemersbedrijf en had diverse connecties. Hij  
zorgde ervoor dat het grootste gedeelte van het  
parkeerterrein volgegooid werd met zand. Een  
geweldige oplossing. Er kon niet alleen getraind  
worden maar het zand kon ook gebruikt worden op 
de velden. Zodoende diende het twee doelen. 
Toenmalig ploegmaat Cor van der Weijden had een 
hekel aan lopen tijdens de training. In een bepaalde 
hoek van het trainingsveld was de verlichting niet al te 
best. Cor profiteerde daar van en kroop soms achter 
de bosjes om na 2 of 3 rondjes weer aan te sluiten. 
Later heeft Cor de draad opgepakt en na zijn  
verhuizing richting Enschede is hij zelfs marathons 
gaan lopen en bij een bezoek enkele jaren geleden 
vertelde hij dat hij tot geloof gekomen is en veel aan 
hulpverlening doet. Mooi toch? Op 10 januari 1980 
kwam er een abrupt einde aan de voetbalcarrière van 
Jan. Een enorm ongeluk op de Merwedebrug op weg 
naar huis werd hem fataal. Verbrijzelde heup. Einde 
voetbalcarrière. Maar de vechter die hij is begon na 
een lange revalidatie als trainer. Eerst bij de jeugd van 
Woerkum. De reisjes naar Duitsland waren fantastisch 
en gezellig.  

De A1 van toen. Herkent u de generatie? Geheel links staande Jan Ruis de trainer. Naast hem Albert 
Kraaij, Jan van Straten, Jeroen Braad, Andre van Veen, Hanno de Joode, Hans Baks, Patrick Viveen, 
en Marcel Pols. Zittend van links naar rechts: Kees van Bavel, Dietrich Berghout, Jan van Straten, 
Benny van der Wiel, Edwin van Straten, Richard Meeder, Peter Pols en Fred van Straten. 
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Later trainde Jan het 2de elftal. Daarna sloeg hij zijn 
vleugels uit, SVS (Spijk), ASH (Hellouw), NOAD (Wijk), 
Hardinxveld, Streefkerk, allemaal zaterdagclubs en 
een zondag team, White Boys, maar zondagvoetbal 
op z’n niveau vond Jan helemaal niks.  
 
Hij heeft het volgehouden tot hij 47-48 jaar was. Hij 
tenniste er nog bij, maar het lichaam wilde niet meer. 
Golfen en bridgen bleven over en toen hij gestopt was 
met werken kreeg hij nog meer lichamelijke klachten. 
Bult in zijn nek. Onderzoeken en dan de uitslag:  
Hodgkin-lymfoom. Vreselijk bericht, maar Jan zou Jan 
niet zijn als hij niet bij de pakken neer ging zitten. 
Zoon Martin is Osteopaat en via een bevriende  
collega kreeg hij een kuur voorgeschreven.  

Streng dieet en veel bewegen.  
Ik kwam hem tegen tijdens een wandeling.  
Zo gedreven als in zijn beste jaren. Hij ontkomt niet 
aan een chemokuur en zal 7x 3 weken het gevecht 
moeten aangaan. Als het uitkomt tussen het golfen  
en bridgen door is Jan aanwezig met zijn vriend  
IJsbrand Berm bij het eerste en is dan nog steeds  
fanatiek en emotioneel. 
Een gedreven persoon in alle opzichten.  
Sterkte Jan en Anneke. 
 
 
 
 

 

Jan aan de telefoon met het ziekenhuis. 

16 december Bingo 

17 december Officiële opening nieuwe kleedkamers en  

   kunstgrasveld met o.a. grote draaimiddag 

27 december Kerst toernooi E t/m A jeugd, sporthal de Jager  

28 december Kerst toernooi E t/m A jeugd, sporthal de Jager  

29 december Kerst toernooi E t/m A jeugd, sporthal de Jager  

30 december Oliebollen klaverjastoernooi 

  7 januari  Mini’s t/m JO13 onderling toernooi, Rondeel 

  7 januari  Flessenactie E jeugd 

  7 januari  Nieuwjaarsreceptie 

14 januari  Mini’s t/m JO13 onderling toernooi, Rondeel 

17 februari  Trainers– en Leidersoverleg voor de Jeugd   

 

Data om in de gaten te houden 
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Op dit moment zijn wij van de activiteitencommissie 

bezig met het regelen van een aantal activiteiten.  

 

Op vrijdag 16 december a.s. is er weer onze  

maandelijkse bingo, alleen zal het deze keer een  

kerstbingo zijn!! Normaal gesproken draaien wij 11 

rondes met geldprijzen en in de pauze een koop 

ronde. Dit zal bij de kerstbingo ook zo zijn, alleen gaan 

wij in de pauze ook 1 of 2 rondes draaien (rad van  

fortuin) met leuke prijzen! Onze bingo-deelnemers 

worden normaal gesproken verwend met gratis hap-

jes in de pauze. Dat zal natuurlijk tijdens de kerstbingo 

wat uitgebreider zijn!  

Dus kom naar onze kerstbingo voor een gezellige 

avond en steun tegelijkertijd de voetbalvereniging! 

 

Op zaterdag 17 december organiseert vv Woudrichem 

een gezellige dag voor alle leden, met onder andere 

een mixtoernooi voor jong en oud, de feestelijke  

opening van de nieuwe kleedkamers en het  

kunstgrasveld, een draaimiddag en DJ Arie Hak! 

Voor de draaimiddag zijn wij ook al druk bezig met het 

inkopen van prijzen en het zoeken van  

prijzensponsors. Wij hebben inmiddels al een groot 

aantal sponsors gevonden die onze vereniging een 

warm hart toedragen en producten of artikelen  

beschikbaar hebben gesteld. 

 

 

 

Verder zijn wij bezig met het plannen van onze  

huidige maar ook nieuwe activiteiten voor de periode 

na de winterstop, zoals een draaimiddag in het  

voorjaar, activiteiten tijdens de Frietzakkentoernooien 

en kinderactiviteiten! 

 

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, 

meld je dan aan bij Elise de Jong, Mirjam Kamerman 

of Jolanda van der Wiel. 

Activiteitencommissie 18+  

De bingo avonden worden druk bezocht. 
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De laatste loodjes wegen het zwaarst… 
We zijn inmiddels acht maanden verder en we zien 

het eind naderen van de bouw van de kleedkamers, 

de opening staat gepland op zaterdag 17 december 

a.s. 

Als we terugkijken, kunnen we vaststellen dat het  

niet ontbrak aan vrijwilligers uit onze vereniging.  

Via WhatsApp werd elke keer als er iets gedaan 

moest worden een oproep gedaan. Het heiwerk en  

de aanleg van de fundering is in april/mei uitgevoerd, 

daarna zijn de leidingen in de kruipruimten  

aangebracht. De prefab vloerribben en de betonvloer 

zijn keurig gelegd, direct gevolgd door het stellen van 

de metselprofielen voor het binnenwerk, het  

lijmwerk kalkzandsteen groot en klein formaat.  

Elke avond weer en de zaterdagmorgen vroeg op en 

lijmen maar. Ook de timmerlieden hadden het druk 

met stellen van kozijnen binnen en buiten.  

Ook hier geen gebrek aan vrijwilligers. 

Kwaliteit is het toverwoord. Niets ontbrak aan  

materialen, deze waren ruimschoots op tijd.  

Dit moest ook, anders kwam de planning in gevaar. 

Overdag werden de buitengevels opgemetseld en 

gevoed door een opperman, het was niet de  

makkelijkste steen om te metselen. In overleg is  

gekozen om de voegen direct platvol te metselen  

en door te strijken, genoemd het pointeren van de 

voegen. Het opbouwen van de steigers voor het  

binnen en buitenwerk werd overdag uitgevoerd, ook 

door doorgewinterde bouwvakkers. Wederom leden 

van vv Woudrichem. Kozijnen voor binnen en buiten 

zijn kant en klaar aangevoerd inclusief de deuren. 

Aanvoer van materialen zoals stenen zijn per shovel 

of mobilekraan aangevoerd, en verspreid rondom het 

gebouw door middel van een mobiele kraan 45 ton. 

Het kan niet genoeg gezegd worden hoe belangrijk 

het is om vrijwilligers overdag te hebben bij onze 

club. De gemiddelde leeftijd is overdag rond de 62 

jaar, zelfs met leeftijden van 82 jaar en 76 jaar…  

geweldig om dit te zien! 

De kapconstructie, ook wel genoemd lessenaardak, 

bestaat uit prefab aangevoerde sandwichpanelen  

van 13 cm dik voorzien van dakopeningen voor  

dakafvoeren, inclusief de dakgoten die later zijn  

aangebracht door een onderaannemer.   

Na de ruwbouw kwamen de elektriciens. Ook nu 

weer de WhatsApp die zijn werk deed. Geen  

telefoontjes, maar een simpel berichtje. De kwaliteit 

en kennis en inzicht zijn uitstekend, gevoed door  

uitvoeringstekeningen die door derden zijn  

aangeleverd.  

De leidingen van koud en warmwater en de  

cv-leidingen zijn door onze eigen leden aangelegd  

in de avonduren en op zaterdagen. Ook weer op  

kwaliteit gericht en aanwezige kennis. 

Schilderwerk binnenwanden en kozijnen binnen en 

buiten wederom overdag en zaterdagen uitgevoerd 

door trouwe leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwerkvloeren van zand, cementvloeren dik 80 mm 

handmatig gedraaid met de speciemolen en gekruid 

naar binnen en verwerkt  tot een vlakken en  

homogenen vloer. Lichamelijk zwaar werk.  

Na een droogtijd van 10 weken is er een troffelvloer 

aangebracht van ca 8 mm dik, slijtvast voor  

voetbalschoenen. Afbouw zoals tegelwerk toiletten 

en doucheruimten binnen zijn onder kwaliteit  
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Niek Viveen naar Barcelona! 
Groot nieuws uit huize Viveen. Onze linksbuiten heeft 
een contract getekend bij Barcelona.  
Veel voetballers uit de regio tekenen contracten bij 
Kozakken Boys, GRC 14, Achilles Veen, enz., maar  
onze Niek gaat echt naar Barcelona. Neymar, Messi, 
Suarez, wat een droom. Hij logeert in het Arts-hotel, 
een 2 Michelinsterren hotel in Barcelona met een 
prachtig uitzicht over de Middellandse Zee.  
Een gigantische vis voor de deur, dus het wordt een  
Vissekop in Barcelona. Hij zal daar in eerste instantie 
voor een half jaar stage lopen. Natuurlijk niet bij de 
voetbalclub maar bij het hotel. Niek studeert aan de 
Hogere Hotelschool en moet daarvoor ook stage  
lopen vanaf 17 februari tot half augustus. Geweldig 
natuurlijk, maar wij zullen hem bij Woerkum erg  
missen. Het elftal draait goed en meestal moet je aan 
een winning team niet sleutelen. In dit geval is het 
niet anders en we hopen dat deze stage het gewenste 
resultaat zal opleveren. Niek we wensen je heel veel 
succes en hopelijk volgend jaar in de tweede klas  
weer mee voetballen. 

aangebracht. Meubilair zoals zitbanken in de  

kleedkamers zijn zelf aangebracht en de  

staalconstructie (consoles) zijn in een werkplaats in 

Veen samengesteld, kostenbesparend en voorzien 

van een coating. De zitdelen zijn van gerecycled 

kunststof, onderhoudsvriendelijk en kleurecht.  

Kledingkasten in was- en kledingruimte zijn zelf  

samengesteld, voor opslag van kleding senioren  

elftallen. 

Technische installatie zoals gas en koud en  

warmwater in de technische ruimte is uitbesteed,  

inclusief het sanitair. De keuringen op de installaties 

zijn uitgevoerd door derden en in orde bevonden.  

De omgeving buiten de kleedlokalen zoals straatwerk 

is door zelfwerkzaamheid uitgevoerd.   

Voor de start van het werk hebben twee vrijwilligers 

een cursus gevolgd voor BHV Bedrijfshulpverlening en 

met succes geslaagd. Ook voor de start van het werk 

is contact geweest met de gemeente Woudrichem en 

de KNVB voor de aansprakelijkheidsverzekering van 

onze vrijwilligers tijdens de bouwperiode (dekking 

geldt alleen voor leden). 

Terwijl ik dit schrijf moet er nog wat gebeuren om  

op 17 december 2016 de kleedlokalen te openen.  

Ik wil iedereen bedanken die menig uurtje heeft  

doorgebracht op ons sportcomplex om de bouw  

van de kleedkamers mogelijk te maken. 

Tevens bedanken wij de sponsoren die materialen  

en arbeid ter beschikking hebben gesteld. 

De hoeveelheid arbeid verricht door vrijwilligers  

bedraagt ca. 2750 uur, allemaal pro deo, ten bate van 

onze club. 

In bovenstaande artikel zijn geen namen genoemd,  

dit om misverstanden te voorkomen. Binnenkort  

verschijnt er een lijst van sponsoren die ons gesteund 

hebben met de bouw van de kleedkamers.  

Met vriendelijk groet, 

Ben van Eeden 
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In de editie van maart!  
In de maart editie uitgebreid interview met een voormalig 

speler van onze vereniging. Ondanks dat hij al enige tijd 

niet meer voetballend aanwezig is op onze velden  

probeert hij zijn goedlachse gezicht toch nog geregeld te 

laten zien. Hoe gaat het nu met hem? Komt hij nog aan 

voetballen toe of is alles gericht op zijn maatschappelijke 

carrière? Ziet hij zich nog een keer in groen wit lopen of 

hoopt hij wat anders en heeft hij heel andere kleuren in 

gedachten? In maart dus de antwoorden!  

Nieuwe gezichten in het Jeugdhonk  

Ik zal me even voorstellen.  
Ik ben Greta Swart, moeder 
van Joyce Swart speelster 
MO13/invalster MO17  
getrouwd met Nico Swart. 
We hebben 3 dochters.  
Ik ben leidster geweest van 
een meisjesteam. Toen mijn 
dochter naar een ander 
meisjes team ging was  
daar de leiding al perfect  
geregeld. Ik heb aangegeven 

als er een vacature op de club was dat ze mij konden 
benaderen.  Ik ben voor de zomervakantie gevraagd 
of ik Adri van der Aar wilde helpen met de kleding van 

vv Woudrichem, ik heb daar ja op gezegd.  
Voor vragen m.b.t. kleding kunnen jullie die aan mij 
stellen bij voorkeur via mail. Appen of als jullie mij op 
het Bolwerk zien behoort ook tot de mogelijkheden.  
De reserveshirts staan op zaterdagochtend klaar in 
het jeugdhonk met een briefje erop voor welk team  
ze zijn. Leiders/trainers graag voor aanvang van de 
wedstrijd kijken of je reserveshirts nodig hebt.  
Graag de reserveshirts gewassen op de dinsdag na de 
wedstrijd inleveren om 18.15 uur in het jeugdhonk.  
Ook ben ik regelmatig op zaterdagochtend in het 
jeugdhonk aanwezig.  
 
Met sportieve groet en tot ziens op het Bolwerk.  

Hallo sportvrienden,  
  
Ik zal me even voorstellen:  
 Mijn naam is Jenny van Straten, 
getrouwd met Kees en trotse 
moeder van 2 prachtige  
dochters.  Toen ik in  
Woudrichem kwam wonen was 
ik al 20 en heb ik nog een paar 
jaar gevoetbald bij de dames van 
Woudrichem.  Zo leerde ik de 
club kennen en is mijn liefde 

voor de club  ontstaan.  Blij was ik toen onze dochters 
vroegen of ze mochten voetballen. Ik ben jaren  
betrokken geweest bij de meiden van vv Woudrichem  
 

 
als leidster. Toen er teams samengevoegd werden, 
was mijn functie als leidster overbodig.   
De begeleiding van de meiden was al in goede  
handen van Jerry, Kees en Monique.  Toen is mij  
gevraagd gastvrouw te worden voor de jeugd.  
Dit vind ik erg leuk om te doen.  
Mijn taak is daar om het de teams zo prettig mogelijk 
te maken. Ik ontvang de trainers/leiders, wijs ze de 
kleedkamers en zorg dat er in de rust limonade  
is voor de kinderen.  De trainers voorzie ik van een 
lekker bakkie koffie/thee en iets lekkers.  
Ik hoop jullie zo genoeg over mezelf te hebben  
verteld maar mocht je nog iets willen weten,  
vraag het me gerust..  
Tot ziens op het Bolwerk 

Greta Swart 

Jenny van Straten 

Bij deze alvast een (bewerkte) foto van de speler. 
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Grote club actie 
Op het moment van het plaatsen van dit artikel was 

het nog niet bekend wat de opbrengst zou zijn van de 

lotenverkoop. We zullen zo rond de € 2500,00 zitten. 

Dit heeft ook mede te maken met de verkoop van de 

superloten. Deze superloten zijn gekocht door de 

Jeugdcommissie, het 2e, 3e en 5e elftal. Daarbij willen 

wij de lotenkopers en de lotenverkopers alvast  

bedanken voor het realiseren van dit mooie bedrag 

dat ten goede komt aan de jeugdafdeling van  

v.v. Woudrichem.  

 

 

 

 

De exacte opbrengst en de prijswinnaars (deze  

krijgen persoonlijk bericht) worden later in de  

Bolwerkkoerier en op de website bekend gemaakt. 

M.v.g. Jeugdcommissie v.v. Woudrichem      

Sinterklaas op bezoek bij de jeugd 

Zoals elk jaar kwam ook dit jaar Sinterklaas weer 

langs op onze voetbalclub. Even was het schrikken, 

want Sint was zijn Pieten kwijt! 

Alle kinderen die aanwezig waren (meer dan 30)  

hebben meegeholpen met roepen en zoeken.  

Gelukkig kwamen ze toen al snel tevoorschijn. 

Natuurlijk had Sinterklaas heel veel kadootjes bij  

zich, die de kinderen een voor een bij hem mochten 

komen halen. Pas als iedereen zijn kadootje had, 

mocht dit worden uitgepakt. 

Sint had zijn grote boek bij zich en wist zo van alles 

over onze jongste leden te vertellen.  

Uit de vragen die Sint stelde kon je merken dat hij 

echt wel verstand van voetbal had! 

Tussen het uitdelen door werd er af en toe een  

muziekje gedraaid en moest er worden gedanst.  

Als je op je stoel bleef zitten kwamen de Pieten  

je gewoon halen. Al met al een hele leuke avond.  

Fijn dat Sint en zijn Pieten ons weer met een  

bezoek hebben vereerd en we kijken alweer  

uit naar volgend jaar! 



26 

De Stormvogel seizoen 2016/2017 

Jongens onder 11-1 (voorheen E1) Team van de Maand!! 
Nadat we in de vroege ochtend thuis tegen de Roda 

Boys een versie van het Barca Tikkie Takkie voetbal 

hadden laten zien (7-2 winst, en directe concurrent 

Noad had 3-3 gelijk gespeeld) is de stemming van  

onze jongens opperbest. Ze zijn in de race voor de  

titel, net als de groen/witte vissekoppen van het  

eerste! Drie keer winnen en we zijn kampioen… Het 

eerste nog minimaal 10 keer winnen en dan kunnen 

we ergens in maart/april het Bolwerk op z’n kop 

zetten… 

Team van de Maand, wat is dat? Een nieuwe variant 

van pupil van de week waarbij het hele team de hele 

middag is betrokken bij het 1e elftal. Leuk bedacht zeg, 

Stefan Baks!! Hoef je niet alleen tussen al die grote 

jongens je opwachting te maken, maar met je hele 

team het 1e steunen in woord en geluid!! 

Nadat Fred van Straten ons had opgehaald om 13.45 

uur gingen we z’n allen naar de kleedkamer van het 

eerste, daar mochten we even rondkijken. Vervolgens 

de warming up in de middencirkel. We mogen mee-

doen met verschillende oefenvarianten, waarbij het 

naar het elkaar koppen een behoorlijke uitdaging was. 

Tot slot nog een partijtje onder toeziend oog van de 

fotograaf en scheidsrechter. 

Bijna 14.30 uur. Nog even een mooie foto met z’n  

allen om vervolgens met de spelers het veld op te  

lopen. Daarna snel naar de tribune en VAK V 

(Vissekoppen) onveilig maken. Het 1e was er klaar 

voor en wij ook. Op de voor ons gereserveerde  

stoelen lagen een zakje chips en drinken, goed  

geregeld zeg!! 

De eerste helft leek wel een schiettent… minimaal 15 

kansen maar helaas geen doelpunten Sparta 30 had 

helaas niks in te brengen, zelfs Jurgen Verbeek kon 

het niet meer aanzien, ondanks onze  

aanmoedigingen.   

In de rust mochten we penalty’s schieten op good old 

keeper Fred van Straaten. Fred had het heel lastig en 

moest vaak de bal in het net ophalen… wij vonden het 

superleuk!! De beelden hebben wij ook van een  

grabbelende Fred… 

Achterste rij: Fred van Straten, Bori Secréve, Roy van Sonsbeek, Peter Ippel, Corne Nijhof, Dillis de Vries,  
Niek Viveen, Yoeri Duizer, Nick van Giessen, Danny van de Matten, Wim Holster, Tim Saaman, Danny Schaap, 
Sven Weusthof en Lex Kramers  
Voorste rij: Mika Kant, Jesse Bergsma, Ryan Verbeek, Luke de Jong, Melvin Kamerman, Luca Blom,  
Jesse den Dekker, Boaz Wolters, Jamy Goemaat, en Leon Elands. 
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JO11-3 boekt heroïsche overwinning op Groot Ammers………… 

Frikadellen team slaat toe! 

Zaterdagochtend 19 november 2016. JO11-3 komt 

aan op het sportterrein van Groot Ammers. Na een rit 

door de Alblasserwaard stappen de jongens het  

clubgebouw binnen. Wow, wat een mooie  

verzameling clubsjaaltjes hangt er in de kantine,  

zeker een stuk of duizend! 

Na de juiste kleedruimte te hebben gevonden, nemen 

ze hun plek in op de houten bankjes. Tijdens het  

omkleden is een lichte spanning voelbaar. We spelen 

immers tegen Groot Ammers die ons een paar weken 

geleden nog op ‘t Bolwerk met 2-12 heeft ingemaakt. 

Bovendien moeten we het doen zonder onze solide 

en steeds beter in vorm rakende keeper Gijs  

Schoenmaker. Gijs die tijdens de eerste confrontatie 

met Groot Ammers er persoonlijk voor heeft gezorgd 

dat de uitslag niet nog veel desastreuzer werd door 

een aantal fenomenale reddingen.  

Omgekleed op het veld, fluit de scheids het begin van 

de wedstrijd. Met een bekertje verse kantine-koffie in 

de hand zien we Groot Ammers binnen de minuut 

scoren: 1-0.  

Wat een slecht begin. Aftrap voor Woudrichem, bal 

valt verkeerd, overname door Groot Ammers en het is 

2-0 nog voordat de suiker is opgelost in de koffie.  

Dit lijkt weer een nederlaag in de dubbele cijfers te 

worden. Maar dan zet Woudrichem uit het niets een 

mooie aanval in. Helaas levert dit weinig op. Ons team 

is weer aan de bal en er wordt helemaal niet slecht 

gespeeld; integendeel. Er is druk naar voren en de 

spelertjes weten elkaar goed te vinden.  

Mooie schietkans van Mareno Slagmolen, onze  

aanvallende buitenspeler. Weer valt de bal verkeerd 

en Groot Ammers maakt gebruikt van deze situatie en 

scoort opnieuw: 3-0. Ondanks deze achterstand blijft 

JO11-3 positief en strijdlustig, zonder enig gemor of 

gescheld op elkaar. Opnieuw weten de spelertjes van 

Woudrichem elkaar te vinden en het samenspel is  

onverwacht goed. Mooie pass van Ivar Spaapen, onze 

enorm energieke middenvelder, op onze topscoorder 

Charlie Wijnhoven. Hij maakt de schitterende  

openingstreffer; het is 3-1; meer dan verdiend!  

Opnieuw zetten onze spelertjes Groot Ammers onder 

druk. Weer een schietkans van Mareno, maar hij mist 

helaas. Ondertussen een uitbraak van Groot Ammers; 

schot op ons doel, maar de bal wordt mooi klemvast 

gepakt door onze debuterende inval keeper Nino van 

Oostindie, die een puike wedstrijd keept.  

De tweede helft was het wachten op  

doelpunten.  Met trommels en andere instrumenten 

zijn we achter de goal van Sparta gaan staan, keeper 

was zo onder de indruk dat hij 4 keer moest vissen. 

Vissekoppen Vissekoppen Vissekoppen olé olé…. Tim 

Saaman maakte met een prachtige vrije trap de 1-0, 

vervolgens Dilis, Yoeri en Wim. Zij maakten het  

kwartet compleet..  

Team van Maand kreeg ook nog een training van de 

Leon Elands, helaas door het slechte weer in eerste 

instantie niet doorgegaan. Een week later hebben de 

jongens de trainer alsnog laten zien dat hij over 5/6 

jaar rekening met ons moet gaan houden.  Ook Danny 

van de Matten was erbij wat wij erg leuk vonden.  

Woudrichem 1 ga zo door! En Team van de maand is 

wat ons betreft nu al een succes… Wij komen vaker 

kijken met z’n allen! 

-Vervolg  op pagina 28 
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Opnieuw wordt er door Woudrichem een mooie  

aanval opgezet en Charlie scoort opnieuw van  

afstand! Schitterend: 2-3. 

Vlak voor rust wordt het nog even spannend als  

Groot Ammers de 2-4 dreigt te maken, maar onze,  

inmiddels wakker geworden, linksback  

Flint Eggebeen, zet zijn kopgrotere tegenstander  

eenvoudig weg! Flint is voor niemand bang! Rust.  

Tijdens de rust wordt door onze coach Carlo van 

Oostindie nog eens even goed het tactisch plan 

doorgenomen en hij laat de kinderen geloven in het 

onmogelijke; Groot Ammers moet te verslaan zijn! 

Inzet: een dubbele portie frikandellen.  

In de tweede helft gaat Woudrichem gelijk weer goed 

van start. Maar Groot Ammers neemt over en weet te 

scoren: 2-4. Opeens lijkt Groot Ammers  

onverslaanbaar en maakt de 2-5. Het sprookje voor 

Woudrichem lijkt uit. Dan een aanval van JO11-3 die 

we dit seizoen nog niet eerder hebben gezien. Deze 

resulteert in een schitterend doelpunt van Charlie:  

3-5! Na de aftrap van Groot Ammers weet  

Woudrichem snel de bal te heroveren. Een aanval van 

Charlie en Matteas Ververis verloopt soepel en  

uiteindelijk vindt Matteas het net: 4-5.  

Slim doelpuntje. Dan weet Groot Ammers toch weer 

te scoren en wordt het 4-6.  Hoe is het mogelijk! Maar 

Woudrichem laat zich niet uit het veld slaan en zet 

opnieuw een aanval op. Weer een onmogelijke pass 

van Ivar, deze komt mooi op de voet van Mareno en 

hij maakt de 5-6! Wat een doelpunt! Dan volgt een 

ijzingwekkende passage van de wedstrijd die door 

een aantal ouders niet meer te trekken is. Na het  

innemen van wat Valsdispert Magna Relax en wat 

hartversterkende pilletjes, kunnen de vaders het weer 

aan (moeders waren bij deze groteske wedstrijd niet 

aanwezig; zou het toeval zijn?!). Groot Ammers rukt 

op, maar steeds weet Ruben Stigtermans de aanval 

een halt toe te roepen door een inzet die niet meer 

van deze wereld is. Onze verdediging Flint en Ruben 

zetten uiteindelijk een muur neer die vergelijkbaar is 

met die van Berlijn tijdens de koude oorlog. Weer een 

redding van onze inval keeper Nino; wat een  

invalbeurt! En dan volgt de gelijkmaker ingeschoten 

door Charlie! Wat een opluchting en vreugde! Er  

volgen nog een aantal minuten, waarbij Woudrichem 

alles op alles zet! “Ik ruik de Frikadellen” scandeert 

een hardcore vader-fan! De inzet van dit team van 

deze gedenkwaardige ochtend wordt uiteindelijk  

beloond door een winnende treffer door Mareno! 

Wat een uitbarsting van vreugde; gewonnen met 6-7 

van Groot Ammers; een geweldige prestatie van dit 

team. Na afloop wordt de koffiepot van de ouders 

omgekeerd en de voorraad frikandellen van de 

“sjaaltjes-kantine” opgekocht. Wat er ook gebeurt de 

rest van het seizoen; deze overwinning nemen ze het 

“frikadellenteam” niet meer af! 
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Verslag MO13, najaar 2016 

Dit seizoen is ons team gestart onder een nieuwe 

naam; Meisjes Onder 13 : MO13, vroeger was  

dit de MD1.  

Team: 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van Chaya 

(speelt nu in MO11) en Jolie (gestopt), maar we  

hebben ook nieuwe teamleden mogen verwelkomen: 

Nieuw in ons team zijn Joyce en Lone, ze speelden 

vorig jaar in de MD1 maar dit seizoen komen ze ons 

team versterken. Ook nieuw is Sarah, zij voetbalt voor 

het eerst maar het gaat al hartstikke goed! Joyce,  

Lone en Sarah, welkom bij ons team! 

Het team bestaat nu uit 11 speelsters en we spelen op 

een half veld (veel wissels dus!) 

Trainer: 

De start van dit seizoen was een beetje onzeker voor 

ons, we hadden wèl genoeg meiden maar ondanks 

diverse oproepen op social media, flyers en  

persoonlijke gesprekken nòg steeds geen trainer  

gevonden… We zijn erg blij dat René ons uit de brand 

heeft geholpen, hij wilde ons wel 1x per week trainen 

tot de herfstvakantie! In de tussentijd bleven we  

zoeken naar een trainer, en een week voor de  

herfstvakantie hadden we beet! We hebben  

Ab den Tek weten te strikken voor de trainingen op  

dinsdag- en donderdagavond en we zijn hier erg blij 

mee. Ook is Jayne (vr1) ons komen versterken als  

assistent-trainer op dinsdag. Ab en Jayne, welkom bij  

ons team! René heel erg bedankt voor je inzet  

namens ons allemaal! 

Beker: 

We zijn het seizoen begonnen met bekerwedstrijden, 

we zaten in een poule van 4 teams. Van de 3  

wedstrijden hebben we er 2 gewonnen (8-5 en 1-4) 

en 1 verloren (0-13) we zijn geëindigd op de 2e plaats. 

Het was voor het hele team lekker om zo positief te 

beginnen met het nieuwe voetbalseizoen! 

Competitie: 

Inmiddels zijn we bijna aan het eind gekomen van de 

competitie, deze verliep ook heel goed! We hebben 

veel spannende wedstrijden gespeeld waarvan we er 

(maar) 2 hebben verloren tot nu toe. Doordat we 

"vaste" posities hebben weten de meiden elkaar 

steeds beter te vinden en dat is leuk om te zien. Op 

dit moment staan we op de 3e plaats, als het gek 

loopt kunnen we nog 2e worden maar dan moeten 

we echt álle wedstrijden die nog komen winnen  

(en de nummer 2 de wedstrijden verliezen...)  

We kunnen niet meer ingehaald worden dus 3e zijn 

we altijd. Weer een prima seizoen gedraaid dus! 

Op woensdag 28 december spelen we nog een  

toernooi in Sporthal de Jager, daarna even wat  

gas terug voor iedereen! 

Namens het hele team wens ik iedereen prettige 

feestdagen en een sportief 2017, 

Groeten Sandy (leidster) 
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JO9-2, Torsten stelt zich voor!  
 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Torsten Ermstrang en ik ben 7 jaar.  
Ik ben na de zomervakantie lid geworden van  
vv Woudrichem.  Ik voetbal bij de JO9-2, maar we 
noemen het gewoon de F2. Voor de zomer heb ik al 
wel meegedaan aan het frietzakkentoernooi en dat 
was erg leuk. 

Ik vind het leuke van voetbal dat je lekker rond kunt 
rennen, samen met mijn vriendjes. We hebben een 
leuk team en met de trainingen doen we altijd een 
partijtje. Ik heb ook een paar keer gekeept, maar in 
het veld staan vind ik toch iets leuker.  
De thuiswedstrijden zijn leuker als de uitwedstrijden, 
omdat je dan op je eigen voetbalveld bent en dat 

voetbalt lekker. Het kunstgras voetbalt ook fijn,  
alleen jammer dat we daar niet op mogen.  
Ik hoopte laatst toen het zo hard regende dat we op 
het kunstgras mochten, maar helaas nog steeds niet.  
We waren wel de eerste die op het kunstgras  
een wedstrijd mochten spelen. Dat was erg leuk!  

We hebben nu een héél groot team met 15 kinderen,  
jongens en meisjes door elkaar. Dat is gezellig langs  
de zijlijn, maar daardoor sta je ook veel stil.  
We hebben helaas nog niet veel gewonnen, maar  
we hebben wel steeds minder doelpunten tegen.  

Althans op papier! Mart is nog steeds onmisbaar voor onze club  

en vele uren te vinden in de kantine als vrijwilliger en beheerster.   

En dat is ze al heel wat jaren inmiddels! Zie bovenstaand bewijs, 

in gezelschap van Dien Verheij en 2 vrolijke klanten. 

 

Mart van harte gefeliciteerd met je verjaardag!  

Mart Vonk 5 jaar met pensioen 
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Hier uw advertentie ?
meer info: 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 



33 

Editie december 2016 

Hé Scheids ! Column  
Jarenlang heb je al het gevoel. Dat je het ook wil! 

Goed, het gaat allemaal best. En over het algemeen 

heb je ook geen enkele reden tot klagen, maar toch. 

Om je heen zie je steeds meer dat het gebeurt.   

Al een hele tijd zijn ze met dezelfde. Het lijkt allemaal 

goed te gaan. Maar je ziet dat het gaat kriebelen.  

Ze gaan wat klagen, ze mopperen wat. Ze zeggen dat 

het zo veel mooier zou kunnen zijn. Er zou veel meer 

plezier zijn als… Vaak houden ze het erbij maar de  

laatste tijd gaan ze steeds vaker overstag. Ze kiezen 

voor vernieuwing. Eens wat anders. Het oude  

vertrouwde wordt zonder pardon ingewisseld voor 

het nieuwe onbekende. Het lijkt je soms best wel wat. 

Al voel je onderbewust weerzin. Maar toch. Wat aan 

de horizon schittert, lijkt te mooi om waar te zijn.  

Aan de andere kant, waarom ook niet? Steeds vaker 

denk je, die gezapigheid de deur uit.  

Weg met die dagen waar je je zeer op verheugt en 

waar het dan uiteindelijk op niets uitloopt.  

Gaan voor elke keer bingo, schreeuwt het door je 

hoofd! Je hebt het veel gezien om je heen. Jarenlang 

waren ze met dezelfde. Vaak, erg vaak leek het erop. 

Het perfecte huwelijk! Maar op een gegeven moment 

ging het toch een andere kant op. Verwaarloosden ze 

mekaar? Of waren ze simpelweg, na al die jaren,  

gewoon uit gekeken op elkaar? In ieder geval was het 

einde verhaal en daar eindigde het dan.  

 

Het nieuwe werd met zeer veel bravoure omarmd.  

De omgeving sloeg het, met minimaal lichte jaloezie, 

gade. Wie zou het niet willen? Al die tijd hetzelfde, 

elke keer een ruim zesje. Tijd voor een regelmatige 

negen! Meer en meer zie je het gebeuren. Weg met 

dat zesje, welkom negen! Maar goed, makkelijker  

gezegd dan gedaan. Je doet al tijden je best, zet je 

beste beentje voor maar het lijkt erop dat de negen 

onbereikbaar blijft voor je. Maar toch. Je buurman 

leek het snel geregeld te hebben, die vage kennis had 

er ook niet te veel moeite mee. Dus waarom jij niet? 

Maar hoe ga je het aanpakken? Vlotte babbels doen 

het vaak goed, merk je. Maar dat zit niet echt in je. 

Stoere taal kan je proberen. Komt het ook zo over?  

Je weet wat je wilt, je ziet om je heen dat het kan.  

Nu jij nog. Je lult erop los, probeert een ieder voor je 

zaak te winnen. Je kan helaas niet recht op je doel af. 

Als je dat zou doen wordt je waarschijnlijk hard  

weggehoond met de opmerking “Kan je je dit wel  

veroorloven?” En je weet dat je dat niet kan.  

Dus hoe ga je dit toch oplossen? Hoe ga je er met je  

beperkte middelen voor zorgen dat je grote wens  

werkelijkheid wordt? Goed, je vrienden steunen je. 

Doen een goed woordje voor je. Maar wie zorgt voor 

de beslissende overtuiging?  

Wie trekt jouw geluk over de streep?  

Uiteindelijk gebeurt het dan toch. Een oude bekende 

regelt het. Niet een waar je het van had verwacht.  

Het oude kan je nu ineens inwisselen voor het  

nieuwe. Niet dat het oude je ongelukkig maakte,  

sterker nog, elke keer samen bleek het weer een  

genot.  

 

Het nieuwe. Hoe blij kan je zijn. Niet langer hoef je  

jaloers naar je buren en kennissen te kijken.  

Ook jij bent nu één van hen! Goed, het heeft wat 

moeite en geld gekost maar het resultaat mag er zijn.  

Hoongelach zal snel verstommen! Als je er zin in  

hebt kan jij nu ook doen wat je graag doet.  

Wie maakt je nog wat! Maar dan. Alles geregeld, alles 

voor elkaar. Plots worden er praatjes verspreid.  

Vuige praatjes. Behoorlijke domper op wat je net  

voor mekaar hebt gebokst.  

Er wordt hardop getwijfeld aan de goedheid van je 

nieuwe liefde. Niet wat het lijkt, en zelfs slecht voor je 

gezondheid! Naar men zegt, onderbouwd. Daar geloof 

je natuurlijk niets van. Net nu je van de daken kan 

schreeuwen dat ook jij het hebt bereikt.  

Het oude eindelijk ingewisseld voor het zo vurig  

gewenste nieuwe! Heb jij weer. Goed, sommige zaken 

gaan een ieders pet te boven. Maar dit heb je  

absoluut niet zien aankomen. Je gelooft niet dat wat 

gezegd wordt de waarheid is, maar wat doe je eraan? 

Je gevoel, de vlinders. Weg! Uiteraard laat je een  

onafhankelijke ernaar kijken, verslag doen. Maar de 

betovering is ruw verbroken. Mochten de verhalen  

onwaar blijken, de roddels ongegrond, het gelukzalige 

gevoel is verpest. Maar een weg terug is er niet meer. 

Dus ga je vol gas vooruit!  

Verzenden die uitnodigingen.  

17 december is de grote dag!  

T.H. Guvnor 
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Colofon 

Bestuur 

Contactgegevens 
Postadres     v.v. Woudrichem 

      Postbus 29 

      4285 ZG Woudrichem 

Bezoekadres    Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon Kantine    0183-309059 

Telefoon Bestuurskamer  0183-309058 

Telefoon Jeugdcommissiekamer 0183-309069 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Johan de Boon 

      Ad Fricke 

      Bruis de Kock 

Oplage     500 stuks 

Voorzitter 

Kees Braat 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-37421069 

Secretaris 

Marjan Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-30948318 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secrève 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Jeugdzaken 

Remco Pronk 

jeugd@vvwoudrichem.nl 

06-30657966 

Ledenadministratie 

Christel Borg 

ledenadministratie@vwoudrichem.nl 

0183-311560 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Penningmeester 

Stephan van Leeuwen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-57536879 
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Ga uit je plaatje! 

Ga tot en met het gaatje! 

Perfotech.nl 
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