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En zo staat de winterstop al weer voor de deur. De Sint is met zijn helpers weer vertrokken na eerst uiteraard 
de kantine aangedaan te hebben. Onder andere daarvan in deze uitgave een verslag. Onze teams hebben  
wisselende resultaten behaald. Maar de stemming is positief zo valt te lezen in de diverse bijdragen. Niet alleen 
bij de spelers maar ook bij de scheidsrechters. Het bestuur is wat bezorgd. Terecht? Of worden de poppetjes 
weer gewoon ingevuld in 2018? Afijn, er valt weer genoeg te lezen deze editie. Ook zijn er wat nieuwe  
advertenties bijgekomen dankzij de sponsorcommissie! Triest nieuws bereikte ons vlak voor het ter perse gaan. 
Izaäk van Vuuren (gewaardeerd lid van onze onderhoudsploeg) en Karel van der Kruit (jarenlang jeugdleider) 
zijn ons helaas ontvallen. Vanaf deze plaats wensen wij hun familie en vrienden heel veel sterkte toe.  
De volgende clubkrant verschijnt in maart, bijdrages en foto’s blijven zeer welkom.  
Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!       
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Een woord van de voorzitter 

In de donkere dagen 
voor de Kerst zit ik 
over mijn voorwoord 
gebogen. En een  
beetje te somberen. 
Vorige keer schreef ik 
over Variatie. En dat 
houdt bij onze club 
maar niet op. Onze 
succestrainer Leon 
Elands gaat op zoek 
naar een nieuwe  
uitdaging.  
Voor ons had het niet 

gehoeven, maar we begrijpen het wel. Veel dank 
zijn we verschuldigd voor de prachtige 6 seizoenen 
die we met elkaar hebben beleefd, met als  
hoogtepunt afgelopen seizoen 2016-2017, het 
mooiste seizoen in onze 85 jarige clubhistorie.  
We gunnen Leon van harte een mooie nieuwe  
club waar hij zijn successtory voort kan zetten.  
 
In de laatste Algemene Vergadering kozen we voor 
een nieuwe bestuursvorm. De vacature bestuurslid 
Voetbalzaken werd nog niet ingevuld.  
Penningmeester Stephan van Leeuwen en voorzitter 
Kees Braat hebben om uiteenlopende redenen  
aangeven in 2018 te stoppen/niet herkiesbaar te 
zijn. Ook de wedstrijdsecretarissen jeugd Angélique 
de Bok en Henk van Giessen hebben aangegeven, 
na een langdurige periode deze taak met succes te 
hebben volbracht, einde van het seizoen 2017-2018 
te stoppen. Verderop in deze Stormvogel hebben 
we dus een Vacaturebank ingericht. Lees het eens 
goed door en als je je geroepen voelt een functie  
te gaan invullen, meld je aan bij een van de  
bestuursleden en we gaan graag met je in gesprek. 
Samen zijn we sterker. 
 
De kascontrolecommissie heeft in de laatste AV  
terecht aandacht gevraagd voor de financiering van 
investeringen en de druk op het operationele  
resultaat. Staan we er dan zo slecht voor? Ja en nee. 
De bouw van 2 kleedkamers is betaald uit de 
opgebouwde reserve MCD. De eenmalige bijdrage 

van 22.780 euro voor de aanleg van het  
kunstgrasveld kon worden betaald uit de liquide 
middelen. Voor een bedrag van 60.000 euro werd 
een renteloze lening verstrekt door de gemeente,  
af te lossen in 10 jaar. De jaarlijkse aflossing kan 
worden gedekt uit de contributieverhoging.  
De reserves zijn daarmee uitgeput. We konden  
weliswaar een mooi positief resultaat presenteren 
van 14.300 euro, maar dit resultaat werd beïnvloed 
door de vrijval van voorzieningen. Eigenlijk was het 
resultaat licht negatief met een bedrag van 2.000 
euro. Het bestuur heeft in de AV een  
inspanningsverplichting op zich genomen het tekort 
om te buigen in een positief saldo. Simpelweg door 
de uitgaven te verlagen en de inkomsten te  
verhogen. Dat klinkt simpel, maar daar hebben we 
wel alle leden bij nodig.  
En dat kan soms ook simpel, door bv. de verlichting 
op tijd te doven, niet te vroeg aan te doen en de 
douches wat korter te gebruiken! 
 
Deze donkere en sfeervolle kerstperiode is ook een 
periode om weg te dromen. 1-1-2019 een nieuwe 
gemeente Altena met 13 voetbalverenigingen.  
Hoe mooi zou het zijn als er 9 clubs in één  
competitie spelen met allemaal gemeentelijke  
derby’s. Kozakken Boys en Achilles Veen zijn  
buitencategorie. Be Ready en Dussense Boys zijn 
zondagclubs. Maar met degradatie van GRC’14, 
geen promotie voor Almkerk en wel voor Altena, 
GDC, NOAD’32, Sleeuwijk en Sparta’30, samen  
met Wilhelmina’26 en Woudrichem alleen maar  
gemeentelijke derby’s??? 
Het wordt tijd voor een nieuwe voorzitter!!! 
 
Ik wens u allen veel leesplezier, fijne Kerstdagen  
en jaarwisseling toe en tot ziens op onze  
Nieuwjaarsreceptie zaterdag 6 januari 2018,  
aanvang 16.00 uur.  
 

Kees Braat 
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Welkom in de 2e klas! De 1e periode 
Na een rommelige  
voorbereiding waarin we 
nauwelijks in de gewenste 
samenstelling konden  
spelen is de competitie 
eindelijk begonnen. Met 
veel verwachting hadden 
we hiernaar uitgekeken 
want na een prachtig vorig 
seizoen startten we weer 
gewoon op nul en waren 
we ook benieuwd waar  
we zouden staan op een 
niveau hoger. 

De 1e test was gelijk de derby bij Wilhelmina. Na een 
onwennige start vochten we ons in de wedstrijd en 
kregen we de overhand maar helaas konden we ons 
zelf niet belonen en bleef de 1e helft zonder goals.  
We hoopten in de 2e helft het verschil te maken maar 
kwamen van een koude kermis thuis want door even 
net iets minder kort dekken kregen we binnen 10  
minuten 3 goals tegen en was de wedstrijd verloren. 
Een slotoffensief leverde nog een strafschop op die 
helaas door Danny werd gemist. De wedstrijd ging 
met 3-0 verloren en we hadden een lesje in  
effectiviteit gehad, welkom in de 2e klasse! 
 
Onze 1e thuiswedstrijd was tegen SVW dat nog  
verrassend gepromoveerd was. Deze wedstrijd moest 
gewonnen worden om de valse start van de week  
ervoor goed te maken. SVW had een paar handige 
mannen en al snel lag de 0-1 binnen maar toen  
toonden we onze kwaliteit en bogen we de  
achterstand om naar een voorsprong. Via Tim en Bori 
kwamen we op 2-1 maar we vergaten de wedstrijd te 
beslissen en misten de mooiste kansen waardoor met 
deze stand de rust werd gehaald. Na rust werd het 
rommelig en Dillis werd gevloerd binnen de zestien. 
Danny scoorde nu wel. Ook SVW kreeg een pingel 
maar Lex pakte deze knap. Toch werd het spannend 
met de 3-2 van SVW. De beslissing viel toen de goed 
ingevallen Niek werd neergelegd en Danny zijn 2e 
maakte vanaf de stip.  
4-2 gewonnen en de 1e driepunter binnen! 
 
De volgende wedstrijd was het lastige Heukelum uit 
dus wisten we dat we er gelijk moesten staan.  
Heukelum startte fel en we werden compleet  

overdonderd en mochten van geluk spreken dat Nick 
de bal nog uit het doel kon glijden. Na 20 minuten 
kwamen we onder de druk vandaan en was het Bori 
die de 1e kans gelijk scoorde waardoor we onverdiend 
op voorsprong kwamen. De wedstrijd was hierna in 
evenwicht en na een geweldige steekbal van Wim kon 
Dillis alleen met een wilde tackel worden gestuit wat 
weer een strafschop opleverde die door Danny weer 
super werd ingeschoten waardoor de rust met 0-2 
werd gehaald. Na de rust kwam Heukelum met een 
offensief maar we waren nu wel bij de les en anders 
was er altijd een geweldige Lex die ons overeind hield. 
Toch werd het een kwartier voor tijd 1-2 maar we  
reageerden direct met een geweldige counter die 
door Tim snoeihard werd binnen geschoten.  
Hiermee was de wedstrijd beslist en gingen de punten 
mee naar Woerkum! 
 
Het puntloze Hardinxveld was de volgende  
tegenstander die we op het Bolwerk mochten  
ontvangen en of het onderschatting was of niet maar 
na 6 minuten stond het 0-2 door matig verdedigen.  
De achtervolging moest worden ingezet en de kansen 
kwamen al snel maar het vizier stond niet scherp bij 
onze jongens. Zelfs een strafschop werd door Dillis, bij 
afwezigheid van Danny, gemist en aan de andere kant 
werd het net voor rust zelfs 0-3. Na rust probeerden 
we de opgelopen schade te herstellen en na een rode 
kaart voor Hardinxveld en de snelle 1-3 van Dillis  
kregen we hoop maar verder dan de 2-3 van Corné 
kwamen we helaas niet en werden 3 dure punten  
onnodig verspeeld. 
 
Weer een thuiswedstrijd, nu tegen Meerkerk en  
we hoopten op een betere start dan de voorgaande 
wedstrijden maar helaas stond het na een kwartier al 
weer 0-2 en kon de achtervolging weer beginnen. We 
merkten dat de teleurstelling groot was na weer zo’n 
dramatische start en kwamen maar moeizaam op 
gang. Toch werden we steeds gevaarlijker en kregen 
we net voor rust de aansluiting te pakken door een 
strafschop van Danny. Na rust gingen alle remmen  
los en de keeper van Meerkerk haalde de meest  
onmogelijke ballen uit zijn doel maar moest  
uiteindelijk bezwijken op een rebound van Wim.  
Verder kwamen we helaas niet maar de veerkracht 
gaf hoop voor de toekomst 2-2. 
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Drechtstreek was onze volgende tegenstander en we 
hadden ons systeem aangepast naar 4-4-2 om iets 
meer zekerheid in te bouwen. Tegen deze goede  
tegenstander zag je dat we geleerd hadden van de 
voorgaande wedstrijden en dat we er gelijk stonden. 
Hoewel wij de voorsprong verdienden viel de goal 
ongelukkig aan de andere kant maar het was Bori die 
snel een corner binnen kopte. Hierna wilden we meer 
en dat kregen we ook. Tim soleerde fantastisch door 
de verdediging en zijn stift was super maar viel helaas 
tegen de paal maar dan is er altijd de attente Bori die 
alsnog de verdiende 1-2 binnen tikte. Hiermee werd 
de rust gehaald en ook na de rust waren we de  
bovenliggende partij. Met keihard werken werden 
mooie kansen gecreëerd maar de wedstrijd werd pas 
5 minuten voor het einde beslist door Danny die met 
links binnen schoot na een fraaie actie. 1-3 gewonnen 
na een geweldige teamprestatie, echt super! 
Onze 7de wedstrijd was thuis tegen het voor ons  
onbekende Brederodes uit Vianen. De 1e helft waren 
we gelijkwaardig en kwamen via een prima actie van 
Dillis op 1-0 maar helaas kwam Brederodes via een 
mooie kopbal al snel op 1-1. In de 2e helft drongen 
onze goed spelende gasten aan waar wij slechts 1  
prima aanval tegenover konden zetten maar helaas 

ging deze er niet in en viel de goal terecht aan de  
andere kant 1-2. Hierna kreeg Dillis onterecht zijn 2e 
gele kaart en liepen de gasten uit naar 1-4.  
Verdiende nederlaag en we staan weer met beide 
benen op de grond. 
De laatste wedstrijd in de periode was uit bij koploper 
Roda Boys dat bij winst de 1e periode zou opeisen. 
Deze goede tegenstander had pas 1 keer gelijk  
gespeeld en de rest gewonnen maar werd direct  
stevig maar fair benaderd door onze mannen en  
er waren nauwelijks kansen al kopte Harjo wel op  
fantastische wijze de bal van de lijn. Net voor rust viel 
uit het niets de ongelukkige 1-0 binnen en dacht Roda 
Boys op rozen te zitten. De 2e helft deden we er nog 
een schepje bovenop en werd de koploper  
teruggedrongen. Toen Tim als enige in een diepe bal 
geloofde en de bal nog kon voor slingeren was daar 
natuurlijk Bori die de verdiende 1-1 binnen werkte. 
Wij wilden meer en Roda Boys moest terug maar 
kwam zeer onsportief toch weer op voorsprong. Waar 
bij een blessure van Tim iedereen erop rekende dat 
de bal uitgeschoten zou worden ging Roda Boys laf 
door en stonden we voor de enige keer de 2e helft 
verkeerd en prompt lag de 2-1 binnen. Het was knap 
dat we ons niet afreageerden op de tegenstander 
maar juist met alles wat we waard waren voor de  
gelijkmaker gingen en die kwam er! In de 94ste minuut 
zochten we weer de aanval en kopte Yoeri de meer 
dan verdiende 2-2 binnen wat massaal door ons en 
de in grote getalen meegekomen supporters werd 
gevierd en het punt was binnen! 
Al met al een keurige start van de competitie waar 
nog wel wat meer had ingezeten maar we zijn niet 
ontevreden. We merken dat het niveau behoorlijk 
hoger ligt dan in de 3e klasse en dat er geen makkies 
meer zijn maar dat we ook voor niemand hoeven te 
vrezen. Als we wekelijks de teamgeest zoals tegen 
Drechtstreek en Roda Boys boven kunnen halen dan 
wordt het nog een heel mooi seizoen. Wel is het  
belangrijk dat zowel spelers, staf als supporters met 
beiden benen op de grond blijven staan en ook met 
teleurstellingen kunnen omgaan en het team en het 
clubbelang laat prevaleren. Als we dat kunnen  
opbrengen wordt het weer een mooi seizoen waar 
we straks met zijn allen trots op terug kunnen kijken. 
We zijn benieuwd! 
 
Fred van Straten  
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Na een pittige voorbereiding met diverse wedstrijden 
die zowel met winst als met verlies werden  
afgesloten, werden veel spelers uitgeprobeerd en  
ook gekeken met welke speelstijl we de competitie 
zouden gaan spelen. 
Dat het een pittige voorbereiding was, was wel te zien 
aan de diverse spelers die geblesseerd de start van de 
competitie moesten missen. Maar door de grote  
selectie konden we dit goed opvangen. De opkomst 
bij de training is wekelijks erg hoog want soms wordt 
er getraind met 24 tot 26 man. 
 
De competitie kon niet mooier beginnen want de  
eerste competitiewedstrijd was gelijk een derby  
en wel uit tegen Sleeuwijk 2. 
Vooraf wisten we al dat dit een lastige wedstrijd zou 
gaan worden. Maar door een goede start kwamen  
we op een 0-1 voorsprong, maar Sleeuwijk wist voor 
de rust nog de gelijkmaker te maken waardoor we 
met een 1-1 de rust ingingen. 
Door een sterke start kwamen we op een 1-2  
voorsprong maar we moesten wel blijven knokken  
tot aan het laatste fluitsignaal, dit lukte waardoor we 
de 3 punten mee naar Woerkum konden nemen. 
Doelpunten 2x Aron Timmer. Ook in deze wedstrijd 
raakten we weer een paar spelers kwijt door  
blessures: Mark (hamstring) en Luca (pols breuk). 
 
De volgende wedstrijd was de  eerste thuiswedstrijd 
tegen Sliedrecht 3, de tegenstander waarin werd  
afgerekend in de nacompetitie. Goede wedstrijd 

waarin we weinig weggaven en met rust leiden met  
2-0 door doelpunten van Thijs en Wilty. Na de rust de 
wedstrijd door een doelpunt van Aron in het slot  
gegooid. Laatste kwartier zakten we weg waardoor 
Sliedrecht 3-1 kon maken.   
Door deze mooie overwinning beleefden we een 
droomstart van het nieuwe seizoen. 
 
Tegen Groot-Ammers hoopten we de goede 
competitiestart door te zetten maar dit liep anders 
dan verwacht. Op een winderig en nat sportpark  
gaven de spelers niet thuis waardoor Groot-Ammers 
door middel van een 2-0 overwinning  abrupt een  
einde maakte aan de goede start. 
 
De volgende haltes waren HSSC’61 en Stedoco.  
De wedstrijd tegen HSSC werd door eigen toedoen 
verloren met 2-3 doordat we vele kansen onbenut 
lieten. Doelpunten Niek en Alaa. Bij Stedoco werd er 
als team gestreden om elke meter en bal. Ook hier 
kwamen we op voorsprong maar uiteindelijk geven 
we het in de laatste 10 minuten weg en verloren we 
met 2-1 van een hele goede ploeg. Doelpunt Niek. 
 
Na 3 verloren wedstrijden kwam Ameide die mee  
bovenaan stond. Dit was een wedstrijd van uitersten. 
Een eerste helft die we dit seizoen nog niet hadden 
gezien, en de iets mindere 2e helft maar uiteindelijk 
was daar eindelijk weer een zeer verdiende 4-1  
overwinning. Doelpunten Thijs, Roy, Martijn en de 
van een blessure teruggekeerde Mark. 

v.v. Woudrichem 2: Te wisselvallig 
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Dit seizoen speelt ook Woudrichem 2 met wedstrijdballen die gesponsord zijn: 

In de wedstrijd die volgde uit bij Schelluinen werd 
het niveau van de week ervoor niet gehaald.  
Door foutjes en het niet afmaken van de paar kansen 
was het de thuisploeg die deze wedstrijd - waarin de 
scheidsrechter zich belangrijker voelde dan de  
rest - wist te winnen met 2-0. 
 
Na de onverwachts verloren uitwedstrijd van  
11-11-17 was het Streefkerk die op bezoek kwam op 
het eigen Bolwerk. Op deze dag speelden we zonder 

Hein en Martijn maar wel weer met Mark en Luca. 
Deze wedstrijd stond bol van de spanning door de 
vele kansen die niet verzilverd werden, hierdoor 
bleef de tegenstander in de wedstrijd.  
Maar uiteindelijk wist Luca in de 65e minuut te  
scoren waardoor de 1-0 op het bord kwam.  
Door veel inzet en strijd van de boys konden we deze 
stand vasthouden tot aan het einde van de wedstrijd.  
                                      
Leider v.v. Woudrichem 2 
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Woudrichem-Spijk 

Zo dan. Op weg naar het  
Bolwerk op de fiets.  
Korte mouwen want was het 
mooi weer. De start van de  
competitie was aanstaande. 
De 1e test voor het echte 
werk. Nadat alle  
voorbereidingen waren  
afgewerkt konden we  

beginnen aan de wedstrijd. Na ongeveer 10 minuten 
mocht Denise een vrije schop nemen. De bal kwam bij 
Demi die gelijk de 1-0 scoorde. De wedstrijd verliep 
moeizaam wat vrij normaal is vind ik. Plus dat Spijk 
een taaie tegenstander is die met een fraaie goal na 
20 minuten op 1-1 kwam. Al snel na de 1-1 scoorde 
Lindy een prachtig doelpunt. Dat was tevens de rust-
stand. Ook de 2e helft begon moeizaam. Totdat  
Emma een dieptepass op Demi gaf. Dat was 3-1  
en het ijs was gebroken. Wij bleken sterker wat  
resulteerde in meer doelpunten. Eerst nog een  
penalty gescoord door Demi en als slotstuk ook nog  
5-1 door Demi. Dat zijn dus 4 goals voor onze spits.  
Zo dames, het 1e karwei zit erop. De rest volgt  
vanzelf. We gaan wel zien wat het wordt. Succes. 
 
Woudrichem-Peursum 

Peursum, 1 van onze tegenstanders van vorig seizoen. 
Toen uit verloren en thuis gewonnen. Na het 1e  
fluitsignaal kon de wedstrijd beginnen en het begon 
wederom moeizaam. Na 11 minuten gaf Els de bal op 
Demi die daarna de 1-0 scoorde. Het spel werd beter 
omdat wij vat kregen op Peursum. Het resultaat was 
dat Chienne vanaf de linkerkant een prachtig  
doelpunt scoorde. 2-0 was de ruststand. Na de rust 
werd er goed gespeeld. Na 40 minuten in de 2e helft 
kwam de 3-0 en daarmee de eindstand op het bord. 
Een prachtige goal van Demi. Tot slot kan ik zeggen 
dat ik tevreden ben met die groei van onze dames. 
Langzamerhand gaat het zelfs erg goed worden.  
Dat weet ik zeker. 
 
Lekvogels-Woudrichem 

Lekvogels uit Lexmond, een geheel nieuwe en  
onbekende tegenstander. Na het gebruikelijke ritueel 
kon de wedstrijd beginnen. Al snel werd duidelijk dat 
dit een tegenstander was van gelijke waarde. Al snel 
werd het 0-1 door een prachtig doelpunt van Demi. 
Een mooie opsteker. De wedstrijd was er 1 van 2  
ploegen die werklust toonden en ongeveer hetzelfde 

speltype hanteerden. Dan de 2e helft. Een zelfde 
beeld als helft 1. De wedstrijd werd kort voor tijd  
beslist door Emma op aangeven van Els. 0-2. En daar 
kon de late goal van Lekvogels niets meer aan  
veranderen. 1-2 einduitslag met de vermelding dat 
Eva ons vandaag meer dan eens heeft gered.  
Fantastisch gedaan. 
 
Schelluinen-Woudrichem 

Vandaag Schelluinen als tegenstander, 1 waar je  
altijd rekening mee moet houden ook al hebben zij  
de status van gemakkelijke tegenstander. Nooit  
onderschatten. Dan de wedstrijd. Het overwicht van 
ons betaalde zich al snel uit want Demi scoorde na 10 
minuten 0-1. Even later scoorde Emma op aangeven 
van Myrna een prachtige goal. Want vooral de acties 
van Myrna over rechts betaalden zich uit.  
Na ongeveer een half uur spelen raakte Lindy  
geblesseerd. Er moest gewisseld worden en kwam 
Marlene centraal te spelen. Toen Marlene kort voor 
de rust een steekbal op Demi gaf werd de eindstand 
geboren. 0-3. De 2e helft was prima. Alleen de goals 
bleven uit. Maar langs de kant was het gezellig met 
een aantal jongens van het 1e, een zwangere  
speelster, geblesseerde speelsters en Kees Schriek  
die bij Schelluinen op de bank was gaan zitten. Hij had 
niks te doen. Rest mij nog Yane te bedanken voor 
haar inzet als verzorgster. Wij zijn er blij mee.  
Tot de volgende wedstrijd dames.  
 
Woudrichem-Noordeloos 

Vandaag begonnen met de zon en niet verloren maar 
ook niet gewonnen. Noordeloos is een tegenstander 
waartegen strijd geleverd moet worden. De 1e helft  
waren wij de laatste 20 minuten iets beter maar  
zonder echt gevaarlijk te worden. De 2e helft was  
helemaal gelijk opgaand met aan beide kanten kleine 
kansjes. Al met al was de 0-0 de einduitslag, een  
uitslag waar ik tevreden over kon zijn.  
Vooral de werklust was enorm goed. Dus op naar de 
volgende wedstrijd. 
 
Woudrichem-Altena 

Een klinkende 0-5 nederlaag. Ik hou mezelf een  
spiegel voor en weet dat ik het niet goed heb gedaan. 
Punt!  
 

Henk Struik  

Trainer dames 1 aan het woord 
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Het gaat de goede kant op met het 3e!  
Het laatste stukje over het 3e in de vorige clubkrant 
had een redelijk negatieve ondertoon door de  
personele problemen die we elke week hebben  
moeten overwinnen afgelopen seizoen.  
Dat was voor de technische commissie reden om het 
team een keer bij elkaar te roepen en te bespreken 
hoe verder te gaan om het 3e te behouden.  
 
In dit gesprek kwamen we tot de conclusie dat deel 
uitmaken van het 3e te vrijblijvend werd gezien.  
Tuurlijk kan iemand wel eens een keer wat hebben  
of door werk niet aanwezig zijn maar in basis heeft 
iedereen een verplichting naar het team om er elke 
zaterdag te zijn. Als je er zelf niet bent kunnen je 
teamgenoten tenslotte ook niet voetballen. 
Dit gaat dit jaar een stuk beter! Mede doordat een 
aantal jongens ook op zeer regelmatige basis met het 
2e meetrainen is er een stuk meer beleving naar de 
zaterdag toe. Helaas is dit in de resultaten nog niet 
helemaal terug te zien, maar daarbij moet ook wel 

worden gezegd dat we een aantal keer dikke pech 
hebben gehad en ook thuisfluiters zijn er helaas nog 
in onze klasse. 
 
De laatste wedstrijd die gespeeld is voordat dit stukje 
werd geschreven was een 3-5 overwinning bij 
Peursum uit die door team spirit is behaald, aange-
zien we thee gingen drinken met een 2-0 achterstand. 
Mede door de goede communicatie met de staf van 
het 2e (Jan, Frans en Stefhan) kan het 3e tot nu toe 
elke week met +/- 14 man op het veld verschijnen. 
Aangezien we zelf maar 8 jongens op papier hebben 
zijn we hier erg blij mee. 
 
Dit jaar spelen we nog 2 wedstrijden en dan gaan we 
lekker genieten van de feestdagen.  
Als we hierna zo doorgaan als nu komt het  
helemaal goed met het ons! 
 
Het 3e  

Grote Clubactie 2017  
Zoals ieder jaar heeft v.v. Woudrichem ook nu weer 
mee gedaan aan de Loten Verkoop van de Grote  
Clubactie. De jeugd heeft zich ingezet door loten te 
verkopen en een aantal seniorenteams (1e, 2e, 4e en 
5e) hebben, evenals de jeugdcommissie, hun bijdrage 
geleverd door een superlot aan te schaffen. 
 
Allereerst natuurlijk hartelijk dank aan alle leden die 
zich hiervoor hebben ingezet en niet te vergeten aan 
Patrick van Beest die alles weer keurig netjes in goede 
banen heeft geleid. 
 
De drie beste lotenverkopers zullen door de club nog 
extra worden beloond. Op het moment dat dit stukje 
geschreven werd, was de actie echter nog niet  

 
 
 
afgelopen. Daarom houdt u die namen nog tegoed!  
De uitslag zal op 13 december bekend worden  
gemaakt. Houd daarom de website van  
v.v. Woudrichem en van de Grote Clubactie of de  
Bolwerkkoerier goed in gaten. 
 
Wat al wel bekend is, is dat de netto opbrengst dit 
jaar ongeveer uit zal komen op € 2.800,-. Dit is een 
fantastisch bedrag en daarom bedanken we iedereen 
nogmaals hartelijk voor zijn/haar bijdrage. 
 
De Jeugdcommissie 

                  1e                                             2e                                             4e                                                5e                                Jeugdcommissie  
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Woerkum 4 en de vliegende start 
Na onze bijdrage in de september editie van ‘De 
Stormvogel’ werd de laatste transfer van dit seizoen 
al snel wereldkundig. Gerjan besloot na een  
succesvolle carrière bij het 3e zijn geluk te gaan  
beproeven bij het 4e. Het kost wat Jills, maar dan heb 
je ook wat! Met 19 man op papier (waarvan Kevin het 
1e half jaar afwezig i.v.m. studie in Portugal) stond het 
seizoen op het punt van beginnen… 
 
De eerste competitiewedstrijd stond genoteerd op  
23-9. Door een vol thuisprogramma kon er geen 
scheidsrechter gevonden worden en daardoor floot 
Leon deze 1e wedstrijd. De tegenstander was Well 4, 
een geduchte tegenstander waar voorgaande jaren 
vrijwel altijd een nederlaag volgde. Niet deze  
wedstrijd! Een uitgerust en gretig 4e stond aan de 
aftrap en door 3 doelpunten van Kris eindigde de 
wedstrijd in een 3-0 overwinning. Vanuit diverse  
hoeken kwam er commentaar hoe dit nu mogelijk 
was. Wij snapten het zelf ook niet… Feit was wel dat 
de 3e plaats in de competitie werd ingenomen (zie 
foto). De eerste protocollen voor een kampioensfeest 
werden al opgesteld in de derde helft. Een week later 
was Kerkwijk uit de volgende wedstrijd. Na 2 keer op 
achterstand te zijn gekomen was het uiteindelijk onze 
laatste aanwinst Gerjan die de gelijkmaker binnen 
kopte. Ook hierna konden we opgetogen verschijnen 
op het Bolwerk. Om onze taak binnen de vereniging 
ook in te vullen hebben we het eerste elftal op  
scherp weten te zetten met de opmerking dat wij op 
dat moment meer punten hadden dan het eerste…  
een situatie die overigens niet heel erg lang heeft  
geduurd… 
 
Nadien werd het wat lastiger voor het 4e. GRC uit ging 
verloren. De plaatselijke scheidsrechter speelde zijn 
rol met verve waardoor het bij GRC opvalt dat de 
thuiswedstrijden worden gewonnen, terwijl er uit 
vaak verloren wordt… De wedstrijd daarna was Roda 
Boys de tegenstander. Dit is één van de ploegen, net 
als Sparta 30 en NOAD die eigenlijk niets te zoeken 
hebben in de 5e klasse reserve. Vaak goede  
voetballers die ook nog eens conditie hebben,  
5e klasse onwaardig! Deze wedstrijden werden dan 
ook met ruime cijfers verloren.  
De wedstrijd Wilhelmina zat hier nog tussen.  
Op papier een opponent die verslagen moet kunnen 
worden. Dat bleek ook het geval. Helaas was die dag 
het geluk niet met ons. Twee keer lat en één keer  
paal zorgde ervoor dat Wilhelmina lang de nul kon 

houden. Twee schoten op doel van de tegenstander 
vielen er wel in, waardoor er een nederlaag dreigde. 
Erger was nog het uitvallen van Justin. Liggend op de 
grond kon Thomas nog wel de 2-1 tegen te touwen 
werken, maar met de ambulance werd Justin uit  
voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.  
Gelukkig bleek er geen (permanente) schade, maar  
de wedstrijd bleef wel steken op 2-1 waar de tweede 
helft (zeker gezien de nog bij te tellen blessuretijd) 
wel heel kort was… 

De laatste wedstrijd voor de deadline van deze 
‘Stormvogel’ was de uitwedstrijd bij BLC.  
Altijd gezellig in het betondorp onder het  
provinciehuis van onze (behalve voor Chris,  
onze Bliek) prachtige provincie. Een jonge groep  
voetballers tegenover ons die vol op de aanval  
speelden. Wat weer enige ruimte voor onze  
aanvallers betekende. Na een snelle 2-0 achterstand 
werd de aansluitingstreffer gemaakt door Freek.  
De marge werd wat krap volgens de scheidsrechter 
dus deze besloot maar een penalty te geven: 3-1. Kort 
na rust wederom de aansluitingstreffer door Freek.  
En wederom een discutabele pingel erachteraan om 
de marge weer op 2 te houden. Na enig commentaar 
mocht Joram de wedstrijd vanaf de kant gaan  
bekijken. Een zelfde situatie waar de eerste helft  
een penalty werd gegeven voor BLC leverde voor 
Woerkum geen penalty op. Na een wat wilde sliding 
van Thomas (wel op de bal) mocht hij het voorbeeld 
van Joram volgen, hierop was de maat vol en besloten 
we de wedstrijd de wedstrijd te laten en het veld te 
verlaten. Uiteindelijk is 4-2 als uitslag genoteerd. 
U ziet het, het leven van een Woerkum 4 voetballer 
gaat niet over rozen. Menigmaal moet de rug gerecht, 
nederlagen geslikt en frustraties overwonnen  
worden, maar in de strijd en zeker tijdens de 3e helft 
zijn we vaak de uitslag al weer vergeten…  
 
Wordt vervolgd! 
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Hoe staat het met ons 5e? 

Inmiddels staat koning winter voor de deur en zo ook 
de winterstop. Nog twee wedstrijden te gaan deze 
maand en dan mogen we genieten van een  
welverdiende stop tot 24 februari! Als we naar de 
ranglijst kijken moeten we concluderen dat er nog  
voldoende werk aan de winkel is voor onze leiders en 
onze captain, Ton. We staan 5e op de ranglijst waar 
niets minder dan de titel de doelstelling is. December 
is de maand van evaluaties en beoordelingen. Thuis, 
op het werk en dus ook bij het 5e. Oudgedienden  
hebben inmiddels een contract voor onbepaalde tijd 
dus daar moeten we het “gewoon” mee doen maar 
onze nieuwe aanwinsten worden streng doch  
rechtvaardig beoordeeld. Om de doelstelling te gaan 
bereiken moeten de puntjes op de i worden gezet.  
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om 
hier vast een voorschot op te nemen. 
Michel Vink; 
Aanwinst uit de koker van één van onze leiders en  
gelijk degene die een matige voldoende op het evalu-
atieformulier ziet. Kan wat vaker aanwezig zijn maar 
als hij er is dan heeft het 5e er een prima kerel bij! 
Pierre Secréve; 
Nog iemand uit de koker van diezelfde leider en ook 
hier mogen we een kleine voldoende noteren. Pierre 
staat zijn (laatste) mannetje maar gezien de blessures 
gaan de jaren tellen. Hier moet aan gewerkt worden. 
Noël Versteeg; 
Helaas moeten we onze eerste onvoldoende noteren. 
Noël dacht aan het begin van het seizoen nog steeds 
dat hij 25 was. Eerste 20 minuten van de eerste  
training dachten we bij het 5e er een atleet bij te  
hebben. Hij liep de 100 meter net zo snel als Churandy 
Martina maar helaas bleek al snel dat Noël net als 
Martina in alle rust moet herstellen. Noël, wij kijken 
uit naar de dag dat je fit en hersteld weer bij ons op 
het veld staat. Op naar de voldoende. 
Jari Sack: 
Misschien wel de grootste verassing uit de koker van 
onze leidert. Sak Noel een speler die ons kwam  
versterken in gelukkige tijden. Net een woning in de 
vesting betrokken met zijn liefde! Inmiddels struint hij 
in het weekend de Flash Back in Gorinchem af op zoek 
naar een herdershond met lippenstift, Sack is  
werkelijk overal voor in. Zo ook in het veld, hakjes, 
pirouettes je kan het zo gek niet bedenken of Sack 
heeft het in huis. Leuk maar net niet goed genoeg  
 

voor een voldoende, misschien de 2e seizoenshelft! 
Zet hem op. 
Martin Molhoek; 
Een aanwinst uit de koker van onze Sleeuwijkse  
enclave. Een middenvelder die een aantal jaar afwezig 
is geweest op de regionale velden maar langzaamaan 
weer op stoom komt. We belonen je inzet met een 
krappe voldoende en hopen de 2e seizoenshelft te  
genieten van je passing en inzicht.  
Edwin Gutteling; 
Tijdens de zomer niet gepresenteerd maar later  
alsnog aangetrokken. En met succes, Edwin is onze 
sleur- en trekspits. Trekken doet hij graag en hij pikt 
zo nu en dan ook nog wat mee hebben we begrepen. 
Een goaltje of iets anders, vraag het Edwin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we de laatste drie wedstrijden evalueren dan  
beginnen we met de thuiswedstrijd tegen Sleeuwijk, 
deze wedstrijd werd met 6-3 gewonnen en dit ging 
gepaard met fantastische vrije trappen, inzet van het 
gehele team en de goed geparkeerde bus (volgens de 
analisten van Sleeuwijk). Daarna volgde de  
uitwedstrijd tegen SSC. In een regenachtig en koud 
Sprang Capelle hebben we als collectief ook  3 punten 
aan ons saldo kunnen toevoegen. Afgelopen weekend 
stond Olympia op het programma. Geheel tegen de 
verhouding in kwamen we op een 0-1 achterstand. Dit 
was niet nodig geweest als onze spitsen Marinko en 
Edwin het vizier niet thuis hadden laten liggen. In de 
tweede helft maakte Marinko nog wel de 1-1 uit een 
vrije trap maar het bleek uiteindelijk zo’n wedstrijd 
waarin haast alles mislukt. Het enige dat dan over 
blijft mannen is kei- en keihard werken met z’n allen 
en dat vergaten we.  
 
Als we dat elke wedstrijd wel kunnen gaan opbrengen 
dan weet ik zeker dat het een fantastisch seizoen gaat 
worden waar we uit tegen Almkerk al mee starten! 
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JO-19 2017/2018 

Dit jaar bestaat de A-jeugd of JO-19 zoals dat heet uit 
1 team, samengesteld uit tweedejaars en eerstejaars 
spelers en ook nog een aantal tweedejaars  
JO-17 spelers. 
Mede vanwege meespelende zoons bestaat de  
begeleiding dit jaar uit Rick de Jong als trainer/coach 
en Erwin de Bok als leider. 
 
We zijn ingedeeld in de tweede klasse en spelen  
redelijk in de regio met Den Bosch en Meteren als 
uitersten. 
 
Aan het begin van het seizoen hebben we een paar 
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en een  
toernooi om als team aan elkaar te wennen.  
Vanwege de vakantie was het team nooit compleet 
in die periode, daarom hebben we de drie  
bekerwedstrijden ook gebruikt als oefenperiode. 
 
De eerste wedstrijd tegen Groot-Ammers werd  
nog dik verloren met 5-1, waarbij zij alle doelpunten 
hebben gescoord. De tweede wedstrijd tegen  
De Zwerver ging in de eerste helft verloren met 3-0.  
In de tweede helft van die wedstrijd lukte het de  
spelers om het door Rick bedachte systeem uit te 
voeren en werd er verder niet meer gescoord.  
Tegen Oosterhout werd het bekerprogramma  
afgesloten met een ruime 7-1 overwinning, waarna 
we vol goede moed de competitie zijn ingegaan. 
 
De eerste wedstijd tegen Emplina gaf voldoende  
kansen op een overwinning, maar we kwamen  
niet verder dan een gelijkspel. 
Thuis tegen Altena wisten we wel overtuigend te  
winnen, 5-1, met doelpunten van beide Mike’s,  
Casper, Sam en Björn. 
In en tegen Brakel verloren we met 6-2, waarbij de 
score werd geopend door Sam waardoor we gelijk 
achter kwamen, maar Seth en Wessel redden nog  
een beetje eer voor ons. 
Tegen Lekvogels begon de tegenstander al met een 
achterstand aan de wedstrijd, want de keeper  
blesseerde zich tijdens de warming-up. Hoewel de 
speler die toen ging keepen het goed deed moest hij 

toch 6 keer de bal uit het net vissen voor doelpunten 
van beide Mike’s, Tristan, Seth en Casper.  
Tristan scoorde twee keer. Zijn eerste doelpunt was à 
la Ronaldo, eerst 4 man uitspelen en dan van afstand 
de keeper verrassen. 
 
Tegen Asperen hadden we een goede scheids met 
een slechte dag. Een aanval op de keeper werd niet 
bestraft, maar wel de overtreding van Wessel op de 
aanvaller. Een penalty bracht Asperen aan de leiding. 
Wessel moest eraf met een gele kaart.  
Asperen profiteerde van de verwarring in de  
organisatie achterin en binnen een minuut stonden 
we 2-0 achter en toen moesten er nog 86 minuten 
worden gespeeld. We lieten Asperen tot 4-0 uitlopen 
voordat we in staat waren het tij te keren. Björn,  
Casper, Fabian en Seth wisten te scoren, maar dankzij 
nog een doelpunt tussendoor van Asperen wisten  
zij 5-4 te winnen. 
 
Ook tegen Noad gingen we erop, deze keer met 3-0. 
Tegen GDC uit wisten we weer een punt te scoren.  
De scheidsrechter kon het niet allemaal volgen  
waardoor het meer een schoppartij dan een potje 
voetbal was. Casper wist tegen het einde van de 
wedstijd de bal in het doel te frommelen en zo een 
puntje mee naar huis te nemen. 
 
Thuis tegen GRC zorgden Seth en Fabian voor een 2-0 
ruststand, waar 5-0 ook als ruststand mogelijk was 
geweest. In de 2e helft lieten de gasten zien dat ze 
niet voor niets boven in de top van de competitie 
meedraaien. De eindstand was 2-5. 
 
In de uitwedstrijd tegen HSSC ’61 maakten beide 
ploegen het de scheidsrechter niet makkelijk met (te) 
harde overtredingen over en weer. In eerste instantie 
had HSSC daarvan het voordeel met een doelpunt en 
een onterechte penalty, maar die laatste werd cool 
door Thom gestopt. 
 
 
     Vervolg op pagina 14 
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Vervolg van pagina 13 
 
Toen de scheids het gedrag van de thuisclub ook zat 
werd scoorde Merlijn tijdens de man meer situatie, 
nadat invaller Mats met een mooie voorzet liet zien 
ook op een hoger niveau goed mee te kunnen komen. 
Casper bracht ons na rust op voorsprong.  
Een correcte sliding van Wessel betekende een vrije 
trap voor de thuisclub, waaruit 2-2 werd gescoord. 
Ondanks de wind, regen en hagel zetten de spelers 
nog een keer de schouders eronder en wist Sam de 
winnende treffer te scoren. 
 
We zitten in een leuke klasse, waar de  
niveauverschillen niet groot zijn. 

Halverwege de eerste helft van de competitie  
staan we zesde van de elf. 
In principe moet het mogelijk zijn om in de tweede 
helft van de competitie nog iets te klimmen. 
Zeker als de jongens geloven in eigen kunnen. 
Met een beetje hulp van supporters als 12e man  
moet het zeker goed komen. 
 
Het scoreverloop van onze wedstrijden is ook via 
Twitter te volgen @WoudrichemJO19 
 
Allemaal prettige feestdagen toegewenst door  
de spelers en leiding van de JO 19-1. 

Even voorstellen: Pascal Smits, trainer JO17-1 

Mijn naam is Pascal Smits. Ik ben 26 jaar, woon in 
Giessen en heb een relatie met Martine.  
In 2015 ben ik afgestudeerd als leerkracht  
basisonderwijs. Nadat ik in Andel, Giessen, Rijswijk  
en Woudrichem voor de klas had gestaan, ben ik mijn 
heil in Utrecht gaan zoeken. Hier ben ik op dit  
moment met veel plezier fulltime leerkracht van 
groep 6 op basisschool 'De Boemerang'.  
 
Toen ik 5 jaar was ben ik gaan voetballen. Ik heb de 
jeugd van v.v. Giessen doorlopen en op mijn 16e 
maakte ik mijn debuut in het eerste. Rond mijn 18e 
jaar ben ik hier een vaste waarde geworden als  
centraal verdedigende middenvelder. Vervolgens 3 
jaar in het eerste van Grc14. Vanaf mijn 16de ben ik 
trainer. Eerst bij v.v. Giessen, GRC'14 en sinds het  
afgelopen seizoen bij v.v. Woudrichem. Nadat ik las 
op de website dat v.v. Woudrichem een trainer zocht 
voor de JO17-1, leek mij dit een mooie uitdaging.  
In augustus zijn we gestart met de trainingen. 
 
Mijn eerste indruk van het elftal is dat het een  
gezellige groep jongens is, die goed kunnen voetballen 
wanneer ze er voor de volle 100% samen voor gaan. 
Het seizoen is voornamelijk gericht om stappen te  
maken in het positiespel en om het taakgericht  
voetbal er steeds meer in te gaan krijgen.  
Door mijn leider, ouders, andere trainers/vrijwilligers, 

maar ook zeker door de groep ben ik snel opgenomen 
bij v.v. Woudrichem en voel ik mij volledig thuis hier. 
Voetbalvereniging Woudrichem is een ontzettend 
warme club. Ik ben trots dat ik trainer van de JO17-1 
mag zijn. 
 
Groet Pascal 
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Van de bestuurstafel 
Op 9 oktober jl. werd de Algemene Vergadering  
gehouden. Een bijzondere vergadering vanwege de 
agendapunten. De statuten werden met algemene 
stemmen gewijzigd. Daarmee maakten we een sprong 
in de tijd van bijna 40 jaar. De statuten van 1978 zijn 
nu aan de hand van een KNVB model weer helemaal 
up to date. De opmerkingen van de leden uit de 1e 
Algemene Vergadering op 13 september 2017 zijn  
in de aangepaste statuten verwerkt. Op 24 oktober 
2017 is de notariële akte bij de notaris gepasseerd.  
In de statuten staat onder andere dat in zijn eerste 
bestuursvergadering na een benoeming van  
bestuursleden, het bestuur in onderling overleg de 
taken van de bestuursleden vaststelt en hiervan in  
het clubblad mededeling aan de leden doet.  
En het bestuur benoemt uit zijn midden een  
dagelijks bestuur.  
 
In de Algemene Vergadering is ook een nieuwe  
bestuursstructuur vastgesteld. Het bestuur bestaat 
voortaan uit zes bestuursleden; voorzitter, secretaris, 
penningmeester, bestuurslid voetbalzaken,  
bestuurslid facilitaire zaken en bestuurslid  
sponsorzaken. De functie van jeugdvoorzitter bestaat 
niet meer, dus heeft Remco Pronk nu de taak  
bestuurslid facilitaire zaken op zich genomen.  
Een bestuurslid voetbalzaken is niet gevonden dus 
hebben we een vacature. Penningmeester Stephan 
van Leeuwen en voorzitter Kees Braat hebben  
aangegeven in 2018 te moeten en gaan stoppen.  
Er ligt dus een forse uitdaging drie nieuwe  
bestuursleden te vinden. Verderop in het clubblad 
meer daarover. Dillis de Vries en Martijn van den 
Heuvel werden in het Dreamteam benoemd. En in de 
persoon van Marina Zwaan hebben we nu ook een 

vertrouwenspersoon kunnen benoemen.  
We willen nu ook een aantal commissies gaan  
bemannen/bevrouwen.  
Ook daar meer over verderop in deze clubkrant. 
 
We kregen wat opmerkingen over het tijdig kunnen 
inzien van verslagen en notulen. Voortaan zullen we 
het jaarverslag van het bestuur en de notulen van de 
Algemene Vergaderingen op de website publiceren. 
Als het goed is staan zelfs de notulen van dit jaar er al 
op.  
De kascontrolecommissie heeft terecht extra  
aandacht gevraagd voor de financiële stand van zaken 
bij v.v. Woudrichem. De aanleg van het kunstgrasveld 
en de bouw van twee nieuwe kleedkamers heeft een 
forse aanslag op onze investerings- en  
financierings-capaciteit gelegd. Het bestuur heeft 
zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd het  
begrote nadelig saldo om te buigen in een positief 
saldo, door simpelweg de inkomsten te verhogen en 
de uitgaven te verlagen. Dit klinkt simpel maar dat 
kunnen we niet alleen, daar hebben we alle leden en 
vrijwilligers bij nodig.  
Zie ook verderop nog in het clubblad.   
 
De traditionele huldiging van onze jubilarissen op de 
nieuwjaarsreceptie gaan we volgend jaar combineren 
met de vrijwilligersavond op vrijdag 12 januari 2018 in 
de kantine. Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar 
wordt traditioneel de nieuwjaarsreceptie gehouden,  
6 januari 2018, aanvang 16.00 uur.    
 
Namens het bestuur 
Voorzitter Kees Braat 

In Memoriam: Karel van der Kruit 

Karel (46) is na een dappere strijd op 8 december 
2017 komen te overlijden. Hij is 10 jaar lang  
jeugdleider geweest van het team van zijn zoon Rik, 
van de mini’s tot de JO-17. 
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Tankstation Romeijn 

Almkerkseweg 3c  WOUDRICHEM 

Tel: 0183 – 303430 

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

Wasstraat / aanhangwagenverhuur 
 

IEDERE ZONDAG OPEN!!! 
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Scheidsrechterszaken 
Dat binnen onze club 

scheidsrechters op  

meerdere plaatsen actief 

zijn is bij de meeste leden 

wel bekend. Zo is een deel 

van onze scheidsrechters 

actief als speler/speelster 

van één van onze junioren- of seniorenteams, het  

andere deel van ons scheidsrechterskorps is actief  

binnen de diverse commissies of als leider van één 

van de jeugdteams die onze vereniging rijk is.  

Een enkeling is zelfs ook nog actief als scheidsrechter 

voor de knvb.  

Ten slotte hebben we enkele fluitisten binnen de  

onderhoudsploeg en één persoon is zelfs bij twee  

verenigingen actief als vrijwilliger. Al met al dus een 

actief volkje de club scheidsrechters. Op 8 september 

j.l. ging een groot deel van onze scheidsrechters naar 

een bijscholingscursus in verband met de  

veranderingen binnen het arsenaal van spelregels.  

De cursus werd gehouden in het clubhuis van de  

Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging in  

Gorinchem. Het werd een leerzame avond waar elke 

deelnemer veel van opgestoken heeft; de cursus was 

zeker voor herhaling vatbaar.  

 

In de week van 7 tm 14 oktober vond de "week van de 

scheidsrechter" plaats. Buiten een kleine attentie die 

alle scheidsrechters mochten ontvangen van de KNVB, 

werden ook bij ons alle scheidsrechters die op één van 

deze twee zaterdagen (of allebei) actief waren door 

middel van een bloemetje bedankt voor hun vrijwel 

wekelijkse inzet. Een enorm pluspunt deze competitie 

is zeker het initiatief van het jeugdbestuur, in het  

kader van de slogan "Samen doen Samen meedoen". 

Hierbij kunnen geheel op vrijwillige basis spelers van 

de jo 17 en de jo 19 ingezet worden als  

scheidsrechter/spelleider voor de pupillenteams. In 

het kader van dit initiatief werd op dinsdag 17 oktober 

j.l. speciaal voor deze groep een spelregel introductie 

avond gehouden in ons eigen clubhuis. De avond 

stond onder leiding van KNVB docent en GSV lid Ron 

Collé uit  Leerdam. Op deze avond kwamen vele  

spelregelvragen en spelsituaties voorbij. De gehele 

avond had een ontspannen en leerzaam karakter en 

de aanwezigen vonden het een avond die zeker had 

bijgedragen aan het bevorderen van hun  

spelregelkennis en zeker voor herhaling vatbaar was. 

Jammer was wel dat vrijwel de complete selectie van 

de jo19 zich had afgemeld met reden als werk en  

studie. Waarschijnlijk zal ook de intentie van de avond 

een rol hebben gespeeld in hun besluit, want het  

bevorderen van spelregel kennis is nu eenmaal een 

wat saaie kost maar daarom zeker niet minder  

belangrijk. Met het voortdurend toenemen van het 

aantal meisjes- en damesteams zouden wij het als 

scheidsrechterscommissie bijzonder op prijs stellen  

als wat meer meisjes junioren en leden van het  

damesteam bereid zouden zijn de wedstrijden van de  

(meisjes) pupillen te leiden. Voor (scheidsrechters) 

kleding wordt uiteraard gezorgd. Dus lijkt het je wat, 

wij vernemen het heel graag. Zoals jullie misschien 

wel weten hebben wij als scheidsrechterscommissie 

een samenwerkingsverband met verenigingen uit de 

regio onder  de naam KWAADS. Deze afkorting staat 

voor Kozakken-Boys, Woudrichem, Almkerk, Altena,  

Dussense boys en Sleeuwijk. Dit gezamenlijk collectief 

heeft het voornemen om in januari of februari 2018 

een cursus te gaan organiseren voor  

pupillenscheidsrechters. Het geheel staat nog in de 

steigers maar zo gauw als er iets concreets is zullen 

wij dat zeker via de site laten weten met dingen zoals 

de vereniging die het organiseert, op welke avond het 

gehouden wordt, hoeveel avonden de cursus duurt en 

de eventuele kosten. Rest mij nog iedereen die onze 

vereniging een warm hart toedraagt namens de 

scheidsrechterscommissie heel prettige feestdagen  

te wensen. 

 

Wim van den Berg.  
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Scheidsrechters ontvangen een bloemetje 
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De legendarische bekerfinale 
Allereerst even een kleine voorgeschiedenis. 
In 1960 degradeerde Woudrichem van de derde naar 
de vierde klasse. Let wel, toen was de tweede klasse 
de hoogste van het zaterdagvoetbal. In het volgende 
seizoen, 1960-61 werd meteen het kampioenschap 
afgedwongen, ongeslagen nog wel!!! 
 
Het seizoen 1963-64 werd degradatie op het  
nippertje voorkomen en werd na afloop van de  
competitie deelgenomen aan de wedstrijden om  
de KNVB beker afdeling zaterdagvoetbal. 
Niemand gaf er een cent voor gezien de  
competitieresultaten. Er werd begonnen tegen  
Dinteloord met winst. Vervolgens Arnemuiden (3-1), 
SVV Oosterhout, RVVH uit (2-4), MFB Rotterdam uit 
(3-3), winst na strafschoppen, ZCFC Zaandam (1-0), 
Quick-Boys op het terrein van Heerjansdam (1-2) en 
ten slotte de finale tegen Huizen in Rijnsburg. Deze 
werd helaas met 4-3 verloren, maar niemand in 
Woerkum die hier nachten van wakker gelegen heeft.  
 
Het kampioensjaar van 2016-17 kun je een beetje  
vergelijken met de euforie van die bekercompetitie. 
Iedereen stond achter het elftal en bussen vol  
supporters reisden mee. Geweldig!! Het elftal had 
zo’n instelling van “kom maar op”. RVVH, ZCFC en 
Quick-Boys voetbalden in de hoogste klasse en  
onderschatten Woudrichem misschien wel, maar 
toch, onze kwaliteiten waren er wel. Mannen als IJm 
en Huib van Straten, IJm Baks konden het doel wel 
vinden. Penalty’s nemen was geen probleem. Vooral 
tegen Quick-Boys werd een puike partij gevoetbald 
op het veld van Heerjansdam. Het was behoorlijk 
warm. Technisch was Quick-Boys beter, maar de inzet 
van onze jongens was geweldig. Cees van Andel, onze 
keeper, was in prima vorm, maar na 35 minuten 
moest hij toch vissen na treuzelen van onze  
verdediging. Gelukkig zetten we net voor rust een  
solo in en met een prachtig schot werd het 1-1 met 
de rust. Quick-Boys bleef wel het beste van het spel 
houden, maar de snelle spitsen van Woudrichem 
zorgden ervoor dat het opletten bleef voor Quick-
Boys. Huib van Straten en Jan Baks waren dichtbij een 
doelpunt. Huib met een kogel net naast en Jan net 
over het doel. Quick-Boys zette ook aanvallen genoeg 
op en in de 30ste minuut na rust was het Cor van 
Straten die op de doellijn redding bracht.  

3 minuten later sprintte Huib op een dieptepass  
en was de keeper te vlug af. 2-1. 
Nog 12 spannende minuten, maar de finale was  
bereikt. Op naar Rijnsburg!!! 
 
Huizen-Woudrichem. 
 
Enkele weken eerder zou niemand geld hebben gezet 
op Woudrichem, maar na die overwinning op  
Quick-Boys zag het er toch iets anders uit. Bussen vol 
supporters gingen richting Rijnsburg. Al snel na het 
begin van de wedstrijd leek het erop dat het mis ging, 
maar een voorzet van Jan de Joode bereikte Siem van 
Straten en zijn schot werd van richting veranderd.  
Een 1-0 voorsprong voor Woudrichem. 
De buitenspelval van Woerkum met Cor van Straten, 
Chiel Smits en Jan Secrève klopte tot nu toe aardig en 
we kregen de zenuwen in bedwang. Een ferm schot 
was echter 10 minuten  voor rust keeper Cees van 
Andel te machtig. 1-1. 
In de 40ste minuut was het Bout die de bal jongleerde 
naar midvoor Baas die de 2-1 hard inschoot. In de 
laatste minuut voor rust kreeg Huib van Straten de 
bal van Siem van Straten. 
Huib op snelheid kon de bal meegeven aan de mee 
opgerukte Jan Baks en gaf keeper Horst geen kans. 
Er werd afgefloten, rust 2-2. 

Deze ogenschijnlijk ongevaarlijke kopbal van Huib  
van Straten, bleek een effectvolle treffer te worden,  
die via de lat en de doelman, de stand op  4-3 bracht. 
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Na de hervatting leverde de eerste de beste  
aanvalspoging van Huizen een doelpunt op.  
Een pass van Visser bracht de jonge behendige  
voetballer  Kriek in vrije positie en die wist er wel raad 
mee.  3-2 achter. Een teleurgestelde ploeg bleef hard  
werken en met vereende krachten sloeg men zich 
door een moeilijke periode heen en juist toen kreeg 
men de genadeklap. Net daarvoor verzuimde Jan Baks 
de bal aan de vrijstaande Huib van Straten te geven, 
jammer. Een voorzet van opnieuw Bout over de hele 
breedte van het veld belandde bij Visser en passeerde 
Cees van Andel... 4-2. Het elftal van trainer Adam van  
Straten bleef echter zwoegen. Siem van Straten  
werkte als een leeuw. IJm van Straten waarschuwde 
Huizen nog met een prachtig schot dat het nog niet 

voorbij was en zowaar vanuit een corner kopte Huib 
van Straten Woerkum naar 4-3.  
 
Huizen bleef de toon aangeven en speelde de  
wedstrijd professioneel uit en Woerkum was  
verslagen. Een prachtige prestatie natuurlijk om de 
landelijke finale te halen en een bekercompetitie.  
Uiteraard groot feest in de kantine. Het enige smetje 
op dit alles was en is dat we als club een lullig klein 
bekertje van de KNVB hebben gekregen en de spelers 
nooit een medaille of een diploma. Misschien moeten 
we het nog eens aankaarten, maar de KNVB is niet zo 
flexibel. 
 
De herinnering blijft natuurlijk mooi……………….  

Het elftal van de finale. 
Staand v.l.n.r.: Jan van Straten, Siem van Straten, Cor van Straten, Chiel Smits, Cees van Andel, Jan Baks, Jan Secrève,  
Adam van Straten IJzn, Adam van Straten Hzn.(trainer) 
Zittend v.l.n.r: Jan de Joode, IJm van Straten, Huib van Straten, IJm Baks en Ab den Tek. 
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Vrienden van v.v. Woudrichem 

Hierbij een terugblik op georganiseerde activiteiten 
en tevens een vooruitblik op wat er de komende  
maanden georganiseerd gaat worden bij  
v.v. Woudrichem. 
 
Zaterdag 4 november heeft er een koppel  
darttoernooi plaatsgevonden in de kantine van  
v.v. Woudrichem. Voor de 2de keer werd er gewerkt 
met 2 speciale poules waarin vader-zoon een koppel 
vormden. Dit was wederom een groot succes  
aangezien we hierdoor toch weer 18 koppels aan de 
dartborden hadden staan. Uiteindelijk kregen we ook 
een keer een andere winnaar dan in de voorgaande 
edities. Patrick de Rover en Gerard Visser verloren dit 
keer de finale van Marcel de Vries en zoon Pedro 
Klijn, zij gingen er dit keer dus vandoor met de eerste 
prijs. Het belangrijkste was wel dat het wederom een 
erg gezellige avond was.  
Het vader-zoon concept gaan we in stand houden, 
want dit blijkt succesvol te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 18 november heeft het jaarlijkse  
Novemberfest plaatsgevonden. Wederom met dj D’n 
Bally, ondanks dat de avond niet zo druk bezocht was 
als voorgaande jaren was het wel een gezellig feest! 
Helaas is het niet altijd mogelijk rekening te houden 
met alle feesten in de regio waardoor je ook wel eens 
wat bezoekers mist. 
Helaas zijn er ook nog wat mededelingen op  
organisatorisch vlak waarbij zowel Jurgen Braat als 

Yannick Kant hebben  
aangegeven te gaan 
stoppen met hun  
werkzaamheden aan het 
einde van dit jaar. Dit is 
natuurlijk erg jammer, 
maar bij deze willen wij 
hen natuurlijk wel enorm 
bedanken voor alle inzet 
de afgelopen jaren. Op een 
later moment zullen wij 
nog op gepaste wijze  
afscheid nemen.   
Dit betekent overigens ook 
dat we wellicht versterking 

kunnen gebruiken, dus lijkt het je wat, geef dat ff aan 
bij één van ons! 
 
Qua bijdrage vanuit de Vrienden van  
v.v. Woudrichem kunnen we melden dat er sinds kort 
een prachtige flatscreen hangt in de kantine waarop 
uitslagen, standen etc. te zien zijn. Het is de  
bedoeling hier ook sponsor boodschappen op te  
tonen. Voor meer info kunt u zich wat dat betreft 
richten tot Dillis de Vries. De TV is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage vanuit de aanplakbiljetten rondom 
het eerste en een donatie van de “Vrienden”. 
 
De planning voor 2018 is nog niet gemaakt. Ga er 
maar vanuit dat er begin 2018 weer een darttoernooi 
zal worden georganiseerd. Daarnaast zullen de  
Vrienden van v.v. Woudrichem binnenkort  
samenkomen om plannen te maken voor een leuk 
feest ergens in maart/april 2018. 
 
Daarnaast zal begin januari weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Deze dag zullen wij 
ook weer bij iedereen langskomen voor de 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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v.v. Woudrichem in actie voor de Hartstichting 

Vier jaar nadat we de samenwerking begonnen  
met de Hartstichting, gaan we ook dit jaar onze  
samenwerking continueren. Als we nog even terug 
gaan naar 2013 was als reden tot deze samenwerking 
het behaalde kampioenschap na de wedstrijd in  
Brakel. Hierbij werd terug gedacht aan Richard  
Verhoeven die aan een hartstilstand op het  
voetbalveld was overleden. In de afgelopen drie jaar 
werden een aantal zaken gerealiseerd. We denken 
aan de wedstrijd tegen RKC die geheel in het teken 
stond van de Hartstichting. Tot op de mouw van het 
voetbal shirt werd aangegeven dat we samenwerken 
met de hartstichting. Ook het toespreken door Henny 
Verhoeven omtrent de gevoelens van ouders die hun 
kind moeten weg brengen, bezorgde ons rillingen. 
Maar wat een kracht spreekt eruit als je dat voor  
elkaar kunt brengen. Een collecte aan de poort die 
dan reeds meer dan 1100 euro opbrengt. De actie van 

de lege flessen van de MCD bracht ruim 200 euro op. 
De wedstrijd tegen Sleeuwijk in de nacompetitie van 
2015 bracht ruim 500 euro op.  
Maar ook nu gaan we op 2 december 2017 opnieuw 
proberen of we de Hartstichting kunnen steunen. De 
streekderby tegen Almkerk werd uitgekozen om in 
actie te komen. Contact werd gelegd met de regionale 
activiteiten begeleidster, Tonny de Wit. Zij was direct 
enthousiast en gaf aan dat zij een standje gaan  
plaatsen voor folders en middels collecte weer steun 
te krijgen voor de Hartstichting. Werd van 2013 tot 
heden reeds een bedrag van 2110,94 euro binnen  
gehaald voor dit geweldige doel, we gaan proberen  
of we de 3000 euro kunnen volmaken.  
Aan de goede wil en inzet zal het niet liggen.  
De vlag van de Hartstichting waait nog steeds boven 
op ons sportpark “Het Bolwerk”. 
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VACATUREBANK 
In de Algemene Vergadering is een nieuwe bestuursstructuur vastgesteld. Er is een vacature voor een  

bestuurslid Voetbalzaken. Penningmeester Stephan van Leeuwen moet vanwege werkomstandigheden  

in 1e helft 2018 zijn functie neerleggen. Voorzitter Kees Braat heeft aangekondigd in oktober 2018 niet  

meer herkiesbaar te zijn.  

Bestuurslid VOETBALZAKEN  
* Is lid van het dagelijks bestuur  
* Stelt het bestuur op de hoogte vanuit de commissies 
* Is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid van de vereniging 
 - Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het technische beleid 
 - Het aanstellen van een hoofdtrainer, trainer 2de elftal en jeugdtrainers 
 - Het aanstellen van verzorgers/fysiotherapeuten 
 - Het medisch/preventiebeleid 
 - De technische commissie 
 - Het wedstrijdsecretariaat 
* Is verantwoordelijk, in samenspraak met de penningmeester voor de jaarbegroting voetbalzaken en  
    presenteert deze in de bestuursvergadering in juni, voor het komende seizoen. 
* Overlegt (gestructureerd) met hoofdtrainers 
* Overlegt (gestructureerd) met commissieleden 

Bestuurslid PENNINGMEESTER  
* Is lid van het bestuur 
* Is verantwoordelijk voor het beheren van de gelden van de vereniging 
* Is verantwoordelijk voor de administratieve verzorging van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging 
* Draagt zorg voor de inning van de contributies in samenwerking met de ledenadministratie 
* Zorgt voor een jaarbegroting voetbalzaken in samenwerking met bestuurslid voetbalzaken 
* Zorgt voor een jaarbegroting facilitaire zaken in samenwerking met bestuurslid facilitaire zaken 
* Brengt verslag uit op AV over het beheer van de gelden van de vereniging 
* Dient op de AV de begroting in voor het komende verenigingsjaar 
* Geeft de kascommissie inzage in alle bescheiden en middelen en verstrekt de gewenste informatie 

Bestuurslid VOORZITTER  
* Is lid van het dagelijks bestuur 
* Geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven 
* Bepaalt in samenspraak met de andere bestuursleden het verenigingsbeleid 
* Is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging 
* Is verantwoordelijk voor het naleven van voorschriften vanuit de KNVB en andere reglementen en  
    bepalingen van officiële instanties 
* Geeft leiding aan de bestuursvergadering 
* Geeft leiding aan de algemene vergadering (AV) 
* Is contactpersoon naar gemeentelijke instanties 
* Bezoekt KNVB vergaderingen, passend bij de functie als voorzitter 
* Is aanwezig bij thuis- en uitwedstrijden van het 1ste elftal of zorgt voor een adequate vervanger 
* Laat zich informeren door andere bestuursleden 
* Is verantwoordelijk voor het uitdragen van nieuws binnen en buiten de vereniging, naar media  e.d. 
* Draagt zorg voor een kwalitatief goed clubblad, bolwerkkoerier en website, zowel het inhoudelijke  
    als uiterlijke vertoon. 
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Daarnaast willen we ook een aantal commissies gaan invullen. Vacatures voor de verschillende commissies: 

Commissielid Wedstrijdsecretarissen 

Bestaat uit  wedstrijdsecretaris Junioren, wedstrijdsecretaris Pupillen.; 
* De schakel tussen de KNVB en de vereniging t.a.v. teamindelingen en wedstrijden 
* Onderhoudt de contacten met de KNVB, vertegenwoordigt de vereniging t.a.v. wedstrijdzaken 
* Het inschrijven, plannen en coördineren van teams bij de KNVB 
* Houdt toezicht en draagt zorg voor de planning van de wedstrijden 
* Houdt toezicht en controleert digitale wedstrijdformulieren  
* Houdt toezicht op de verplichtingen van de vereniging inzake strafrapporten 
* Organiseert oefenwedstrijden 

Commissielid Scheidsrechterszaken  

* Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief scheidsrechters bestand 
* Stimuleren en aanbieden van opleidingen tot scheidsrechter  
* Organiseren van informatieavonden voor scheidsrechters 

Commissielid Toernooicommissie  

* Is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging gespeeld worden 
* Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien, coördineert de toernooi indeling   
* Organiseert met de overige leden de toernooien, draagt zorg voor de administratieve afhandelingen  
    van de uitnodiging.  
* Zorgt dat trainers en leiders tijdig op de hoogte zijn van de ingeschreven toernooien (zowel intern als extern) 
* Zorgt ervoor dat het programmaboekje tijdig bij de leider aanwezig is 

Kandidaten die interesse in een bestuursfunctie hebben of een commissie als lid willen invullen kunnen  
zich melden bij elk bestuurslid of een e-mailtje naar bestuur@vvwoudrichem.nl sturen.  

Data om in de gaten te houden 
20 december Bingo 

27-29 december Kerstzaaltoernooi 

27 december Eerste dag Proxsys league Gorinchem   

  6 januari  Laatste dag Proxsys league Gorinchem   

  6 januari   Nieuwjaarsreceptie, aanvang 16.00 uur 

12 januari  Jubilarissen– en vrijwilligersavond 

31 januari  Bingo 
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Nieuws van de Sponsorcommissie 
De afgelopen maanden heeft 
de Sponsorcommissie een  
vervolg gegeven aan de  
onderwerpen die in de vorige 
editie aan jullie kenbaar zijn 
gemaakt. Met betrekking tot 
het ontwikkelen van het  
centraal sponsorbestand,  
waarin alle relevante gegevens 
zijn opgenomen, is voortgang 

geboekt. Daarnaast heeft de Sponsorcommissie in 
oktober een informatiebijeenkomst bijgewoond, 
waarbij een online systeem (Sponsit) gepresenteerd 
is, waarin gemakkelijk alle sponsorzaken beheerd  
kunnen worden. Met deze tool kunnen de  
contacthistorie, alle afspraken en openstaande taken 
op eenvoudige wijze worden bijgehouden en kan in 
een handomdraai de facturen voor de sponsors  
worden opgesteld. Een forse (efficiëntie) verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie, voor zowel de 
Penningmeester als de Sponsorcommissie.  
Tijdens de laatste Bestuursvergadering van 2017 zal 
besloten worden of v.v. Woudrichem hiervan gebruik 
gaat maken.  
 
Op 13 september jl. heeft de Sponsorcommissie de 
status van de in behandeling zijnde onderwerpen  
toegelicht aan het Bestuur en is het “Plan van Aanpak 

voor seizoen 2017/2018” gepresenteerd. Aandacht is 
besteed aan de definitieve vaststelling van de  
kerntaken en taakomschrijving van de  
Sponsorcommissie en is stil gestaan bij diverse  
sponsor issues, waaronder het stroomlijnen van de 
sponsortarieven, het uitwerken van een sponsor  
acquisitieplan, het distribueren van sponsorpassen en 
het ontwikkelen van sponsorpakketten. Tevens zijn de 
plannen m.b.t. het aanpassen van de website,  
Merchandising en sportkleding aanbiedingen voor 
leden behandeld.  
 
Op verzoek van de redactie van de “Stormvogel” heeft 
de sponsorcommissie diverse bedrijven in de regio 
succesvol benaderd om te adverteren in ons clubblad. 
Belangrijk voor de continuïteit van de Stormvogel en 
de financiële huishouding van onze club. 
Al met al is er weer veel werk verzet. Noodzakelijk, 
om datgene te regelen wat nodig is voor een gezonde 
vereniging met ambitie. De voortgang, initiatieven en 
resultaten zullen wij bij iedere Stormvogel editie aan 
jullie kenbaar maken.   
Voor vragen, ideeën en of opmerkingen mogen jullie 
te allen tijde contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dirk Pellicaan, Bestuurslid Sponsorzaken 

Lekker blijven dromen… 
Zoals in de laatste algemene ledenvergadering  
besproken krijgt het Dreamteam een officiële positie 
binnen de nieuwe bestuursstructuur. Hierin gaat het 
Dreamteam als denktank voor de voetbalvereniging 
Woudrichem fungeren.  
 
Het Dreamteam gaat over zaken nadenken waar het 
bestuur door hun dagelijkse werkzaamheden niet aan 
toekomt. Vernieuwende, frisse en “out of the box” 
ideeën die voortkomen uit alles wat er binnen de club 
speelt maar ook zeker daarbuiten.  
Denk hierbij aan maatschappelijke en sociale zaken 
die in de maatschappij op ons afkomen.  
Afgelopen seizoen hebben Thijs van Rookhuizen en 
Carline Gelderblom aangegeven te gaan stoppen bij 
het Dreamteam. Thijs heeft het te druk met andere 
zaken waaronder zijn footgolf carrière, Carline is in 

verwachting en verwacht begin volgend jaar een  
kleine spruit.  
 
Namens het Dreamteam willen wij Thijs en Carline 
heel erg bedanken voor hun inzet afgelopen jaren! 
Als Dreamteam willen wij ideeën opperen die alle  
leden van voetbalvereniging Woudrichem ten goede 
komen en daarom willen we ook door allerlei  
verschillende personen in de club vertegenwoordigd 
worden. Lijkt het je nou leuk om mee te denken over 
de toekomst van onze vereniging of heb je andere 
ideeën? Laat het ons dan weten! 
 
Namens het Dreamteam, 
 
Dillis de Vries, Stefan Baks en Martijn van den Heuvel 
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Succesvolle sponsoractie Travel XL ’t Woerkums Reisbureau 
Twee jaar geleden kwam Hans v.d. Matten van het 
Travel XL ’t Woerkums Reisbureau met een ludieke 
sponsoractie. 
 
Ieder lid dat bij hun een reis boekte kon aangeven dat 
hij/zij de reserveringskosten (€ 29,50) naar onze club 
wilde laten gaan. Er kon zelfs worden aangegeven aan 
welk team het bedrag mocht worden geschonken. 
Vorig seizoen leverde dat het mooie bedrag op van  
€ 649,-  
 
De actie werd echter met een heel seizoen verlengd 
en dat leverde voor 2016/2017 het prachtige bedrag 
op van € 1.026,-  , als volgt verdeeld:  
 
1e           € 88,50 
2e           € 59,00 
3e           € 59,00 
5e           € 436,00 (inclusief bonus van € 200,-) 
JO19-1   € 59,00 
MO15    € 147,50 
JO15-1   € 88,50 
JO11-1   € 59,00 
JO10-1   € 29,50 

Onlangs is door Dirk Pellicaan, bestuurslid  
Sponsorzaken, de cheque in ontvangst genomen  
en heeft Hans de bedragen overhandigd aan de  
betreffende teams. 
 
Hierbij willen wij Hans en het Travel XL ’t Woerkums 
Reisbureau nogmaals heel erg bedanken voor deze 
mooie sponsoring! 



28 

De Stormvogel seizoen 2017/2018 

 Activiteitencommissie 

Nadat wij in het afgelopen seizoen een nieuwe  
medewerkster (Nadieh v.d. Bosch) voor de  
kinderactiviteiten mochten verwelkomen, werden  
wij na de zomervakantie blij verrast met nog een  
nieuwe medewerkster; Nadjeska Lourens. 
Nadjeska woont samen met Peter (Ippel), haar 2 
dochters Ruthdjeska en Ruthmara (die beiden bij  
v.v. Woudrichem voetballen) en zoon Gildomar sinds 
enige tijd in Almkerk. Ze werkt bij Evenementenhal 
Gorinchem in de catering en bediening en haar vrije 
tijd besteedt ze graag aan koken, hapjes maken en 
uitstapjes maken met haar gezin. Daarnaast is ze 
graag creatief bezig en natuurlijk is ze sinds een  
aantal maanden lid van de activiteitencommissie. 
 
In de periode na de zomervakantie hebben we weer 
verschillende activiteiten georganiseerd. 

Wij hebben de maandelijkse bingo van de  
vrijdagavond naar de woensdagavond verplaatst  
en dat loopt een stuk beter. Daardoor hebben wij ook 
onze geldprijzen wat kunnen verhogen. 
Op 1 november was er een Halloweendisco voor 
jeugdleden. Vanaf 20 november hebben de spelers  
en speelsters van de JO13 en MO13 weer speculaas 
verkocht en op 29 november jl. was er Sinterklaas-
feest in de kantine voor de jeugdleden t/m JO11. 
Op woensdag 20 december a.s. is de laatste  
bingo-avond van 2017. De eerste bingo-avond in  
2018 is op woensdag 31 januari. 
 
De Activiteitencommissie wenst alle leden een gezond 
en gelukkig 2018!! 
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Stukje vanuit het webteam: 
Een korte update vanuit het webteam. De huidige 
website in combinatie met onze social media kanalen 
vormt een krachtig verlengstuk van onze club. Dit  
willen we graag zo houden en verbeteren waar het 
kan. Het zal de meeste van jullie niet onopgemerkt 
zijn gebleven, dat de kantine is voorzien van een  
televisiescherm. Deze tv is geschonken door de 
‘’Vrienden van‘’ en het 1ste elftal, waarvoor dank! 
Ook gaat er een bedankje uit naar André Bouwman, 

die er voor gezorgd heeft dat de tv op een mooie  
plek in de kantine hangt.  
Het scherm is gelinkt aan onze website, waardoor  
we bijvoorbeeld programma’s, uitslagen en standen 
kunnen projecteren. Ook zal het scherm gebruikt  
worden voor sponsordoeleinden. Al met al een  
mooie toevoeging aan de uitstraling van onze club. 
 
Het Webteam 

De Activiteitencommissie v.v. Woudrichem wil  
graag haar sponsoren bedanken voor het  
beschikbaar stellen van prijzen en tegoedbonnen 
voor onze draaimiddagen en bingo-avonden. 
 

Restaurant Kruiden en Jasmijn 
Restaurant De Stroming 
Varizon 
Drogist For You 
IJs- en Spijssalon Baks 
Van Wouwen Hairfashion  
Verbeek Bloemengroothandel 
Kapsalon Suzan Braad 
Performance - via Fam. J. Viveen 
Slijterij "De Dikke Pomp" 
De Pannekoekenbakker - Woudrichem 
Van Pelt Hengelsport 
Servicebioscoop Hollywoud - Almkerk 
Axxent Masters in Tea  
Drogist en parfumerie Dio - Sleeuwijk 
Jakko Sport 

Cafetaria ’t Rond 
Vrienden van v.v. Woudrichem 
Hanno de Joode 
Jeroen Bulthuis 

Fred van Straten 
Jurgen Braat 
v.v. Woudrichem 1 (voor het signeren van de  
wedstrijdballen) 
Netten Fashion  
Bouter Ondermode 
Van Egmond Bloemen 
Poeliersbedrijf Schreuders 
Fietsned.nl - de mobiele Fietsenmaker 
Van Tilborg chocoladegeschenken 
De Kaaskoerier 
Sokken en Beenmode 
(allen op donderdagmiddag op de markt!!) 
 
Ook willen wij graag onze twee raddraaiers Cees van 
Vugt en Gerrit van 't Einde hartelijk bedanken voor 
hun medewerking! 
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Mijn stage bij v.v. Woudrichem 

Hoi, ik ben Demi 
Gutteling, 16 jaar 
en voetbal in het 
dames elftal van 
deze vereniging.  

Ook ben ik  
eerstejaars van het 
CIOS Breda/Goes.  
Hier heb ik mij  
opgegeven voor de 
KNVB cursus 

“pupillentrainer”. Om deze cursus met succes te  
kunnen behalen moet ik ook 30 uur stage lopen.  
Gelukkig kon ik deze stage bij mijn eigen club  
doorlopen: 10 uur bij de JO9, 10 uur bij de JO11 en 10 
uur bij de JO13. De eerste 5 weken van mijn opleiding 
gaf ik 4 uur per week training. 

Dat was  zwaar, meteen vanuit school naar de  
voetbal. Ik was 5 dagen in de week op de voetbal te 
vinden. Maar ik heb heel veel geleerd van het training 
geven aan verschillende leeftijdsgroepen.  
Per leeftijdsgroep heb je verschillende teams, maar 
ook onderlinge niveauverschillen in een  team om 
training voor te geven. 

‘s Maandags en ‘s woensdags heb ik, samen met 
Swen Weusthof en hun eigen trainer Rick de Jong, 
training gegeven  aan de JO13-2.  
Dinsdags en donderdags heb ik, samen met hun eigen 
trainers Harold en Ronald, training gegeven bij de  
JO9-1 en de JO9. 

Op dit moment loop ik op maandag en donderdag 
stage bij de JO11-1 en de JO11-2, de teams van  
Martin Schaap en Pieter. Ook geef ik dan training aan 
deze groepen.   
Wat ik graag wil meegeven is dat je bij alle teams  
onder de JO9 geen techniek moet gaan oefenen.  
 
Laat ze maar lekker ballen. Ik krijg iedere week weer 
te horen van m’n cursusbegeleider dat het zonde is 
dat kleine kinderen door trainers op hun techniek 
worden getraind of op het passen. Je moet namelijk 
eerst de baas worden over de bal oftewel controle 
krijgen over de bal.  Ook tijdens wedstrijden heeft het 
geen zin om langs de kant te roepen naar kinderen in 
het veld. Alle goedbedoelde tips… dan gaat het net, 
zoals bij mij, het ene oor in en het andere oor uit. 
Want je bent je aan het focussen op de wedstrijd. 
Dan heeft het echt geen zin om naar iemand die net 
de bal ontvangt, te gillen “passen”. Laat diegene  
lekker lopen en als het niet meer gaat laat hem of 
haar dan pas passen.  
 
Tot slot wil ik nog zeggen dat ik het ontzettend leuk 
en leerzaam vind om training op mijn eigen club te 
mogen geven! Bedankt voor deze kans. 
 
Groetjes, 

Demi  

Mijn naam is Esther Haak. Ik ben 18 jaar oud en  
woon in Woudrichem. Voor mijn opleiding Sport  
en bewegen Mbo niveau 4 op het Koning Willem 1  
College in Den Bosch moet ik stage lopen bij een 
sportverenging. Ik moet in totaal 260 uur maken  
in dit leerjaar. Ik loop stage bij de MO-11.  
 
Ze worden getraind door Fred van Straten en  
Sebastiaan. De meisjes kunnen zeker voetballen en 
zijn een leuk team bij elkaar. Ze trainen op  

dinsdagavond en donderdagavond.  
Op donderdagavond trainen ze samen met de  
MO-13 wat ook zeker goed gaat samen. Op zaterdag 
ga ik meestal ook mee met de wedstrijden. In het 
veld voetballen ze leuk met  elkaar en willen ze ook 
graag winnen.  
Het is leuk om te zien hoeveel plezier ze hebben  
tijdens het voetballen.  
 
Esther Haak.  

Demi Gutteling 

Esther Haak 
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Ik ben Sylven Bras, 16 jaar en wonend in  
Woudrichem. Ik loop stage bij de JO11-2 en de  
JO13-1. Ik doe dit voor school, ik zit namelijk op het 
Koning Willem 1 college in ’s-Hertogenbosch en volg 
daar de sportopleiding niveau 4.  
Op maandag geef ik training aan de JO11-2 deze  
jongens zijn erg spontaan en daar valt dan ook zeker 
een grapje te maken, maar dat wisselen we af met 
hard werk. Ik vind het leuk om deze jongens te  
trainen omdat ik ze echt beter kan maken. Ik zie dan 
ook duidelijke groei bij de jongens.  
Martin Schaap is mijn stagebegeleider en hij traint op 
maandag de JO11-1.  

In totaal moet ik 260 uur stage lopen. Ik registreer al 
mijn gelopen uren en lever die in op school. Ook loop 
ik stage bij de JO13-1. Samen met Sharif Ilahi train ik 
dit team elke woensdagavond.  
 
Op zaterdag ben ik af en toe scheidsrechter en fluit ik 
met name de JO-9.  Dit vind ik ook erg leuk om te 
doen. Hierbij ben ik spelbegeleider en moet ik dus af 
en toe fluiten.  
Hoe minder ik fluit hoe beter.  
 
Sylven Bras 

Sylven Bras 

                                        Demi Gutteling                            Esther Haak                                                   Sylven Bras 

Team van de maand  

December 2017 MO11  
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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 :          

Celeste van Beest                                                         
8 maart 2002        
Gorinchem                                        
de Schans in Sleeuwijk        
MO15-1         
middenveld         
Netflix kijken       
Vincent (broer)        
Ja       
Ma :  Rijswijkse Boys-v.v. Woudrichem-Sparta’30 
Pa   :  Sleeuwijk-Sparta’30 - Schelluinen      
Dillis de Vries    
Nederlands elftal     
geen     
Arjen Robben    
het spelletje op zich en de gezelligheid van het team   
naar Amerika gaan ( Hollywood )     
   

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 :          

Bram Schaap          
10-3-2007        
Gorinchem                                        
’t Ravelijn        
JO11-1        
Links back / half         
Lego, buitenspelen, zeilen, breakdance      
Nienke (zus)        
Pa       
v.v. Woudrichem         
Nick van Giessen    
Ajax     
Barcelona     
Ronaldo     
met elkaar spelen, winnen en plezier hebben     
Een goed leven hebben in de toekomst (huisje,  
boompje, beestje)         
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Team JO9-1 
Dit team bestaat uit 7 spelers. Door de nieuwe regels 
spelen we 6 tegen 6. Bij de start van het seizoen  
bestond dit team uit Jurre Bok, Floyd Welbie, Daan 
van Wijngaarden, Luca Hotzel, Rens van der Stelt, Dirk 
Temminck en Sjoerd den Bok maar na twee weken 
kwamen er al wijzigingen omdat Rens, Dirk en Sjoerd 
overgekocht waren door de JO10! Dus toen hebben 
we van de JO9-2 Beer Dekker, Luca de Kreij en Keano 
Stavast overgenomen.  
 
De eerste wedstrijden speelden we in de 3de klasse 
maar die verloren we allemaal met als dieptepunt 
tegen Nieuw-Lekkerland 15-1. Daarna zijn we naar  
de 4de klasse gegaan. Daar hebben we 4 wedstrijden 
gewonnen en 4 verloren. Het samenspelen gaat 
steeds beter, omgaan met tegenslagen is soms nog 
wat moeilijk, maar ook dat moeten we leren. 

Trainen doen we met de JO9-2 en JO9-3 samen.  
Aan het begin van het seizoen waren er maar twee 
teams maar na een aantal weken waren er al zoveel 
spelers bijgekomen (ondanks het vertrek van 3 spe-
lers naar de JO10) dat er een derde team gevormd is.  
Het zijn nu in totaal 23 spelers. We hebben een paar 
enthousiaste trainers nl. Ronald van der Stelt, Harold 
Bok en Sebastian Kraaijeveld en die worden  
bijgestaan door stagiaires/jeugdleden. Maar ze  
zouden nog hulp kunnen gebruiken van een goede 
trainer met veel voetbalervaring! 
 
Na de winterstop gaan we lekker verder ontwikkelen  
en leuke wedstijden spelen. 
 
John van Wijngaarden, leider JO9-1. 

Achterste rij vlnr: Luca Hotzel, Luca de Kreij, Floyd Welbie en Keano Stavast. 
Voorste rij vlnr: Jurre Bok, Beer Dekker en Daan van Wijngaarden. 
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Gezien door de ogen van de supporter 
Wat is de 2e klasse 

F een leuke  

afspiegeling van  

de verschillende 

clubs. Na een  

wedstrijd of 7 - 8 

zie je langzaam 

maar zeker waar 

de krachten liggen. 

Welke clubs  

komen in  

aanmerking voor 

promotie en wat 

doen onze mannen 

in deze klasse. Het 

is soms genieten van de inzet en de sfeer. Soms ook 

zie je dat het ontbreekt aan beleving. Toch kunnen 

we nu reeds constateren dat we in staat moeten zijn 

om ons te handhaven in deze 2e klasse.  

 

De wedstrijden even terug halen begint met de  

wedstrijd bij Wilhelmina. Een beetje naïef begin  

waarbij we er nog steeds vanuit gingen dat we de 

tweede klasse op dezelfde wijze konden blijven  

spelen als in de derde klasse. Wat is dat echter een 

verschil. Het tempo ligt zeker twee tandjes hoger en 

ook fysiek wordt er meer gevraagd. De gedachte dat 

de verdedigers onbelemmerd de aanval konden  

zoeken werd in deze wedstrijd duidelijk. Doelpunten 

doordat er geen verdediger meer staat werden  

dankbaar door Wilhelmina ingevuld. Met een kater 

verlieten wij Aalburg. Dat we de week erop SVW uit 

Gorinchem hier konden ontvangen bleek voor onze 

mannen de juiste tegenstander om het vertrouwen 

op de vijzelen.  Na een 3 – 0 nederlaag in Aalburg 

werd het nu een 4 – 2 overwinning. In Hardinxveld 

moesten we de punten achter laten na een 3 – 2  

verlies. Kennelijk moeten we eraan wennen dat we 

vanaf de start er moeten staan. Of het dan in de  

eerste of tweede helft is maakt niet uit. Direct alle 

concentratie moet er zijn om in deze klasse stand te 

houden. Tegen Meerkerk laten we zien dat er met 

strijd veel te halen is en het 2-2 gelijkspel was daar 

het gevolg van. Dan naar Heukelum, dat ook de  

promotie naar de 2e klasse nog in de benen had.   

Daar lieten we zien dat we van de twee promovendi 

de beste waren met een klinkende 1 – 3 overwinning.  

Je ziet steeds meer dat de trainer zijn mannen iets 

meegeeft waar het op verdedigen aankomt.  

We zien dat in moeilijke wedstrijden het systeem 

wordt aangepast van 4 – 3 – 3 naar 4 – 4 – 2. Het zal 

soms best even moeilijk zijn om de omschakeling te 

maken, zeker als je 4 man hebt die in de voorhoede 

goed uit de voeten kunnen.  Ook in Papendrecht laten 

we zien dat we een echte 2e klas waardig zijn.  

Drechtstreek blijkt niet bestand tegen onze  

aanvallende krachten. We gaan nu met een 1 – 3 zege 

weer huiswaarts.  

 

De thuiswedstrijd tegen Brederodes blijkt voor ons 

een onbekende tegenstander. We proberen van alles 

tegen deze mannen. We kunnen ze met inzet nog  

volgen totdat op het middenveld Wim Holster  

geblesseerd het veld verlaat. Als dan ook Dilles nog 

zijn 2e gele kaart krijgt zijn we geheel van slag en gaat 

de wedstrijd met 1 – 4 verloren. Maar denk niet dat 

we vervolgens tegen Roda Boys er weer niet staan. 

We dachten nog even terug aan het seizoen 2003 – 

2004 in de 1e klasse. Dat was de laatste keer dat we 

hun als tegenstander tegen zijn gekomen. In de 44e 

minuut een afvallende bal die via drie verdedigers 

over de doellijn rolde terwijl Lex op het verkeerde 

been stond. Na de thee een diepe bal van Jamy op 

Tim. Zijn voorzet wordt bij de tweede paal door Bori 

binnen gekopt. Met nog een kwartier te gaan gaat 

Tim naar de grond nadat hij de bal hard op zijn  

lichaam krijgt. De scheids laat doorspelen terwijl bij 

een aantal mannen van Woudrichem nog alle  

aandacht uitgaat naar Tim. Roda rondt de aanval  

feilloos af en wij als supporters zijn laaiend.  
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Zeker als enige tijd later een speler van Roda naar de 
grond gaat en er wel afgefloten wordt. We blijven 
echter keihard knokken voor een resultaat en dat 
komt er. In de 90 + 3 minuten is het een diepe bal van 
Jamy naar Niek Viveen op de rechtervleugel.  
Niek legt de bal terug op Tim en zijn van het doel  
afdraaiende bal wordt middels het fluwelen hoofd 
van Yoeri Duizer binnen gekopt.  Er kwam een  
oergeluid uit de kelen van de meegereisde  
supporters. Deze 2 – 2 was gelet op de werklust,  
energie en onverzettelijkheid, verdiend te noemen.  
Na 8 wedstrijden halen we bijna 1 ½ punt per  
wedstrijd en staan we in de brede middenmoot van 
de tweede klas. Je hoopt dat het zo zal blijven gaan.  
Inzet en karakter zijn immers onze sterkste punten. 
Na Roda Boys naar Pelikaan waar we zonder karakter 
het onderspit delven. Weer werden we in de eerste 
helft verrast met twee doelpunten. Je verwacht dat 
we langzaam maar zeker  het juiste gevoel te pakken 
krijgen. Dan alvast maar weer naar voren kijken naar 
2 december als Almkerk ons komt opzoeken. In deze 
derby zal het wel beter moeten gaan.  
 
Tevens zullen we in deze wedstrijd weer mensen van 
de hartstichting bij ons op visite hebben. Onze  
samenwerking met de Hartstichting is reeds van 2013 
en we hadden toen alle aanleiding. Wat kan het toch 
heerlijk zijn langs de lijn. In de wedstrijd tegen  

Almkerk, de koploper van de 2e klasse F, lieten we 
weer zien wat strijd betekent. Het was langs de lijn 
weer een feestje om te zien hoe er door onze jongens 
geknokt werd. Als dat in de 65e minuut resultaat heeft 
en Wilty de 1-0 binnen werkt  zie je dat men vleugels 
krijgt. Voor iedere meter wordt er strijd geleverd.  
Als in de 95e minuut Almkerk op een heel gelukkige 
manier nog langszij komt gaan we toch met een  
voldaan gevoel naar de kantine.  
We hebben weer kunnen genieten bij de club waar 
we ons hart aan  verpand hebben.  
 
Als laatste toch even op het afscheid van onze trainer 
terugkomen. Na zes jaar gaat Leon Elands ons  
verlaten. Hij heeft ons in die zes jaar twee  
kampioenschappen bezorgd, hetgeen in onze  
geschiedenis uniek is. Wij als supporters zijn ons  
bewust dat een trainer na een aantal jaren weer iets 
anders zoekt. Toch had hij wat ons betreft nog best 
een paar jaar mogen blijven. Leon, ook namens de 
supporters hartelijk bedankt voor de heerlijke periode 
dat jij onze trainer was.  
Dit zal nog jaren besproken worden en blijven  
gevleugelde uitspraken de kantine en tribune vullen. 
Succes in je verdere trainerscarrière.  
 
Jur Froma 
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Hé Scheids ! Column  

Het was nét voor Kerst dat zo’n ettertje van nog geen 
veertien hem, na 28 jaren van verdriet, vroeg voor het 
Kerstdiner: ‘Hé Bijzaak! Zin om woensdag bij ons 
Kalkoen mee te happen?’ 
 
Izaak de Stuers , eigenlijk Izaak Dionisius de Stuers.  
Een kleine dertig jaar geleden eindigde zijn intense, 
mooie en liefdevolle huwelijk. Zijn vrouw en hij 
kwamen terug van een fijn dagje Rijks’. 
Blij reden ze samen naar huis. Na een flauwe bocht  
is hij verblind door een lage najaarszon, recht in zijn 
gezicht. Deze heerlijke dag eindigde tegen een boom. 
Zelf had hij niets maar vanaf dat moment was hij wel 
ineens weduwnaar. Het voelde als einde oefening.  
 
Driekwart jaar later bezoek je plichtshalve een 
“buurtkoffie”. Je baan als archivaris heb je opgezegd. 
Wie had dat ooit gedacht. Maar de lol was er van af. 
Niet alleen van het werk overigens. Privé was er ook 
geen hol meer aan. Maar goed, Kees speelde in op je 
geweten. “Komende woensdag is er een gezellige 
buurtkoffie!” en daar stond je aan een lauw en slap 
bakkie te babbelen met onbekenden. Heel soms een 
vaag bekende. Verbonden door een zelfde postcode. 
Kees bekommert zich een beetje om je. Hem ken je als 
naaste buur in de flat. Regelmatig trekt hij je naar 
binnen als je langs zijn deur loopt, er moet dan een 
borrel genuttigd worden. Hij stelt je voor aan John. 
John is voorzitter bij de plaatselijke voetbalclub.  
 
‘Voetbal wie heeft het in godsnaam ooit bedacht’ 
schoot door je hoofd. In je jeugd heb je ooit wel eens 
geschaakt, maar daar eindigde dan toch je sportieve 
carrière wel zo’n beetje. John praatte honderduit. In 
geuren en kleuren werd verteld over het wel en wee bij 
de plaatselijke voetbal vereniging. Inwendig had je een 
hoop lol over al die kneuterigheid, uiterlijk was je zeer 
begripvol. Wellicht iets te. Voor het eind van de avond 
was je al bijna benoemd. Dat gebeurde dus een paar 
weken later. Commissielid Randzaken. Met een paar 
anderen ben je het cement van de vereniging. Je staat 
aan de pers om het weekkrantje te drukken, op 
wedstrijddagen ga je rond met de lootjes bij het Rad 
van Fortuin, op maandag loop je door de weilanden om 
de velden langs om verdwaalde ballen op te snorren, 
donderdags ben je in de kantine met de Toto 
formulieren, heel af en toe verzorg je Ranja dan wel 
thee in de rust bij wedstrijden. Et cetera. Ondertussen 
observeer je. Vreemd, denk je vaak, hoe anders men 
zich gedraagt in verenigingsverband. Misschien moet je 

daar nog eens wat mee doen. Iets over schrijven of zo? 
Of ze jou in de gaten hebben? Waarschijnlijk niet. Geeft 
ook niet, stel dat ze wat gaan zeggen. Iets over het 
weer of de overwinning van afgelopen zaterdag of zo? 
Dan moet je weer wat terug zeggen. Dan moet het 
gezellig ons kent ons worden of zo? Pfff. De tijd van 
gezelligheid heb je wel gehad. Bestuurslid namens de 
commissie Randzaken ben je inmiddels. Eigenlijk ben je 
Randzaken in je eentje want de rest is gestopt en 
aanwas is uitgebleven. Er gaat best een hoop werk in 
zitten in je eentje maar wat is je keuze? Izaak de Stuers 

achter de geraniums, dat hadden ze gedacht! Al heb je 
soms wel genoeg van al die druk en verantwoording. 
Maar het alternatief? Kan er tegenwoordig iemand nog 
net zo fatsoenlijk als jij een bal op pompen? Wie trekt 
de lijnen zo recht? Wie spant het doelnet zo strak? 
Daarnaast ben je tijdens je werkzaamheden de oren en 
de ogen van de club.  
Met die kennis adviseer je het Dagelijks Bestuur. Eerst 
schreef je het advies met vulpen netjes op A4 en gaf 
dat af in de bestuurskamer. Maar je bent met je tijd 
meegegaan. Aangezien je A4’tjes wel eens kwijt 
raakten scan je ze nu in en via je eigen website 
IzaakdeS@worldonline.nl stuur je ze naar de Voorzitter.  
 
Zo tegen kerst, glinster van geluk. Eens per jaar sta je 
dan in de belangstelling. Zwaar vermomd, kussen om je 
buik. Baard van jewelste en rood pak aan. Je bent de 
Kerstman. “Hoo, hoo, hoo” brul je zo rondborstig 
mogelijk, vol overgave geef je een rukje of drie aan je 
bel. Je pakt je boek en leest de tekst van de ouders, 
gericht aan de Kinderen, plichtmatig voor.  
 
Af en toe voorzie je de tekst van een luchtige 
sarcastische opmerking. Regelmatig krijg je de kinderen 
aan het huilen. Na de spotlights zit je in de kleedruimte, 
kussen weg, baard af. Dat was ‘m dan weer dit jaar. 
Izaak Dionisius de Stuers, Bestuurslid Randzaken heeft 
zijn plicht weer gedaan. Op naar donderdag 26 
december! Eerste Kerstdag, een verschrikking. Je koopt 
nog steeds gourmet voor twee. In je eentje krijg je die 
schotel nooit op. Bovendien heb je nog altijd een brok 
in je keel. Al 27 keer inmiddels ging bijna al dat lekkere 
eten zo de Kliko in. Blij ben je als die zwaarste dag van 
het jaar weer voorbij is. En ineens, als een soort 
kerstengel, stond hij daar voor je dat ene ettertje uit 
JO15: ‘Hè Bijzaak! Zin om woensdag bij ons Kalkoen 
mee te happen?’ 
 
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 Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Jeugdzaken 

Remco Pronk 

jeugd@vvwoudrichem.nl 

06-30657966 

Ledenadministratie 

Christel Borg 

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

0183-311560 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Penningmeester 

Stephan van Leeuwen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-57536879 
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