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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 

Namens de redactie allereerst de allerbeste wensen voor 2021! Dat we hopelijk snel weer met zijn allen naar 
het Bolwerk kunnen. Lekker weer trainen, voetballen, graven, griepen, borrelen, slap ouwehoeren, intense 
gesprekken voeren of zoals op de cover te zien vol passie een wedstrijd bekijken. De vorige clubkrant trapten 
we nog hoopvol af. Na maanden niets waren we weer op het Bolwerk. We keken uit naar een nieuw seizoen. 
Die pret duurde maar kort. In deze editie verslagen van die pret. Viel alles stil nadat de regering onze gang 
naar het veld verbood? Welnee, achter de schermen zijn vele vrijwilligers stug doorgegaan. Zodat als we 
straks weer mogen alles tip top in orde is. Daarover meer in deze editie. Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken 
weer gevuld en zeer lezenswaardig! Tot slot treft u ook een uitgebreide nabeschouwing van het bestuur op 
vorig seizoen, een soort van ledenvergadering op papier.  
 
We wensen u veel plezier met bladeren, kijken en lezen!  

  4. Een woord van de voorzitter 
  6. Woudrichem 1: Seizoen 2020-2021? Waardeloos!  
  8. Woudrichem 2: 2020 een vreemd jaar  
10. Trainer Vrouwen 1 aan het woord 
12. Woerkum 4 met de Grote 4!  
13. Grote Loterij van v.v. Woudrichem / In Memoriam  
14. Het 5e is klaar voor 2021!  
15. Even voorstellen: Erwin van Breugel, nieuwe trainer Woudrichem 1  
16. Sponsor in beeld; Meijler Optiek  
17. Van het Bestuur: Jaarverslag over het unieke seizoen 2019 – 2020  
18. De start van 2020  
19. v.v. Woudrichem sponsoren in de spotlights  
21. Financiële update v.v. Woudrichem  
22. ’t Is allemaal familie  
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26. Hoe is het met……………………..Geer Gremmen  
29. Weinig voetbal, veel werk   
30. Schneider BV Woudrichem  
32. Jeugdvoetbal v.v. Woudrichem  
34. Activiteiten-Commissie v.v. Woudrichem 2020 – 2021  
36. Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem haast voltooid  
38. v.v. Woudrichem MO11-1  
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40. Vân wie zai de gai d’r één?  
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46. Contactgegevens   
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Lieve Leden,  
 
Wat ziet ons seizoen  
er dan toch weer heel  
anders uit dan verwacht. 
Uiteraard hadden we  
jullie liever veel meer  
gezien dan tot nu toe het 
geval is en graag geproost 
op het nieuwe jaar.  
Maar uiteraard wensen  
we jullie namens het  
gehele bestuur een heel 
gezond 2021 toe.  

Met veel plezier, geluk en succes zowel zakelijk  
als sportief.  
 
Uiteraard kan ik iets schrijven over dat we elkaar 
gaan zien, maar die vooruitzichten zijn lastig en  
veranderen elke keer. Maar hoop houden we en  
we blijven kijken naar wat wel kan. Zo ook hier  
wederom een mooie uitgave van ons cluborgaan. 
Het staat toch weer boordevol nieuws.  
We hadden liever meer sportieve stukken gehad  
in de Stormvogel, maar we hebben veel te kort  
gespeeld. Hierdoor ook geen kantine inkomsten en 
die hebben we uiteraard hard nodig om gezond te 
blijven. Zijn we dat dan nu niet meer? Gelukkig wel. 
Door met zijn allen te blijven kijken naar wat wel kan 
en wat wel mogelijk is blijven we gelukkig een  
gezonde club. Normaal gesproken hadden we dit 
uitgebreid gedeeld op de Algemene Vergadering 
maar die hebben we ook opgeschoven. Uiteraard 
hebben we nagedacht over alternatieven, digitaal, 
andere locaties. Het past niet bij ons vinden we  
zodat opschuiven de beste optie is. Zelfs al gaan we 
hier voorbij aan de statuten.  
 
Wat is er wel gebeurd. We hebben in goed overleg 
met Piet Saaman besloten om na 3 jaar uit elkaar  
te gaan. Ondanks dat we te weinig hebben mogen 
spelen hebben we wel mooie jaren met elkaar  
beleefd. Jeugd is betrokken bij de selectie, 4e  
geworden en een periode gehaald. Spelers aan de 
bal beter geworden. We wilden dit goede gevoel 

graag vasthouden en dan is het soms beter om  
beide een nieuwe weg in te slaan. We hebben  
inmiddels een nieuwe trainer aangesteld:  
Erwin van Breugel. Zijn zoontjes voetballen  
in de jeugd en hij heeft ondanks zijn 38 jaar  
al veel trainerservaring.  
Hij stelt zichzelf voor in de Stormvogel.  
 
Ons hoofdveld is inmiddels klaar. De afrastering 
staat en de reclameborden hangen weer. Het ziet  
er prachtig uit. Iedereen super bedankt maar vooral 
een pluim voor Ben van Eeden. Dank je wel Ben!  
 
Wat gebeurde er nog meer: een fantastische  
opbrengst van de Grote Club actie.  
Meer dan de afgelopen jaren en dat kunnen we  
natuurlijk goed gebruiken. Het was het laatste  
jaar van Patrick van Beest die jaren schitterende  
opbrengsten heeft gerealiseerd uiteraard geholpen 
door trouwe verkopers en verkoopsters.  
De winnaars zijn in de kantine gehuldigd en  
uiteraard op de foto gegaan.  
 
Ook heeft de grote verloting digitaal plaats  
gevonden. Cees had weer goed veel loten verkocht 
en de sponsorcommissie had in deze tijd toch ook 
weer veel trouwe sponsoren bereid gevonden  
prachtige prijzen beschikbaar te stellen.  
Grote klasse.  
Hou aandacht voor deze/onze sponsoren.  
 
We hebben een nieuwe speeltuin aangeschaft.  
De huidige was gedateerd en we konden in  
samenwerking met Boerplay een nieuwe speeltuin 
aanschaffen. Deze komt in Maart/April. Goed voor 
onze jongste leden en uiteraard ook goed voor de 
vaders en moeders. ☺  
 
Ook hebben we besloten om zonnepanelen te  
gaan plaatsen. Dit gaan we niet uit eigen middelen 
financieren maar via een interessante lening.  
Dit hadden we met elkaar al besloten dus dat kan 
gewoon doorgaan. Uiteraard hebben we dit nog  
wel besproken met de Raad van Advies.  

 Een woord van de voorzitter 
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Het parkeerterrein is door de gemeente helemaal  
gerenoveerd en dat ziet er ook prachtig uit.  
Dus aan onze uitstraling kan het niet meer liggen. 
Langzaam maar zeker kunnen we gaan nadenken over 
onze kantine. Brainstormen en ideeën zijn welkom.  
 
Triest nieuws hebben we helaas ook te melden.  
Helaas is onze oud keeper van Woerkum 6 veel te 
vroeg overleden, Kees Wijnbelt. Naast keeper ook  
jaren een vast gezicht op de tribune. Bovenste rij  
lange tijd samen met zijn vader.  
Ook is Jannie Verwoerdt ons ontvallen. De vrouw van 
ons trouwe en actieve lid Heinz. Helaas al jaren niet 
meer de vrouw zoals ik ze mij herinner. In mijn  
herinneringen is ze gezellig mee op jeugdtoernooien 
als supporter van zoon Erik die mijn teamgenoot was. 
Dankbare momenten.  
Ook onze sponsor Bart Hartman jr. is helaas veel te 
vroeg overleden. De meeste zullen hem niet kennen 
als speler maar hij voetbalde in zijn jeugd voor ons. 
Later bleef hij als sponsor betrokken bij onze club.  
We zullen die krullenbol met zijn lach missen.  
We wensen alle families veel sterkte en kracht  
toe bij dit verlies.    
 
Om toch wat inzicht te geven over wat er binnen de 
vereniging speelt hebben we als bestuur besloten  

om informatie met jullie te delen. Uiteraard blijven  
we graag transparant want de vereniging is van ons 
allemaal. De informatie van diverse commissies vind 
je verderop in deze Stormvogel. Heb je vragen,  
opmerkingen of advies laat het ons weten.  
We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat we met  
elkaar meer weten dan wij als bestuur en RvA samen.  
 
Hoewel het een ongezellige tijd is en we allemaal  
worden uitgedaagd in deze periode vragen we  
toch nog om wat geduld. Zodra het kan gaan we  
het inhalen met elkaar, dás een belofte.  
 
Blijf gezond, geef aandacht aan de mensen  
om je heen. Blaas stoom af op de juiste manier  
zodat je lontje niet te kort wordt. Voer mooie diepere 
gesprekken, ook dat zal ons andere inzichten geven 
als we straks weer samen kunnen genieten.  
 
Wit Groene Groeten,  
 
jullie voorzitter  
Hanno de Joode 
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Woudrichem 1:  Seizoen 2020-2021? Waardeloos!  
Na een vreemd einde  
van de vorige competitie 
hadden we grote  
verwachtingen voor het 
nieuwe seizoen maar  
helaas moeten we stellen 
dat er van voetballen  
weinig terecht is gekomen!  
 
Begin augustus zijn we ge-
start met de voorbereiding 
wat echt wel weer even 
wennen was want vanaf 
maart was er geen officiële 

wedstrijd gespeeld door het Coronavirus. Na enkele 
oefenwedstrijden met wisselende successen volgde 
de bekercompetitie waarin we lekker regionaal waren 
ingedeeld bij DOSKO, Terneuzense Boys en Axel!  
 
Woudrichem – DOSKO 1 – 4  
DOSKO speelt in de 1e klasse zondag en is al jaren een 
van de betere ploegen in die klasse dus we konden 
onze borst nat maken. Dit bleek al snel want na een 
kwartier werd ons 1e foutje direct afgestraft. We 
speelden verdienstelijk maar moesten toch net voor 
rust de 0-2 incasseren. Na rust probeerden we de  
aansluiting te vinden maar het duurde tot 10 minuten 
voor tijd voordat Wilty de 1-2 binnen schoot.  
We wilden meer maar werden weggecounterd  
wat resulteerde in de 1-3 en 1-4 wat absoluut geen 

schande was.  
 
Terneuzense Boys – Woudrichem 3 – 1  
Na een reis van bijna 2 uur mochten we aantreden 
tegen Terneuzense Boys wat zijn 1e wedstrijd had  
weten te winnen tegen Axel. Beide teams keken in de 
1e helft de kat uit de boom waardoor er weinig kansen 
waren voor beide ploegen. Op slag van rust kwam 
Terneuzen na een mooie solo toch op 1-0. Na rust  
waren de gastheren sterker en moesten we ook de  
2-0 en 3-0 incasseren voordat Dillis de 3-1 kon scoren. 
Teleurstellende nederlaag waardoor we ook gelijk  
waren uitgeschakeld voor de volgende ronde in de 
beker.  
 
Woudrichem – Axel 2 – 0  
De laatste bekerwedstrijd was tegen het ook  
uitgeschakelde Axel. We wilden in de laatste wedstrijd 
voor de start van de competitie toch iets laten zien  
en dat gebeurde gelukkig. We hadden de wedstrijd  
onder controle en in de 1e helft zette Roy ons  
op een verdiende 1-0. De 2e helft bleven we de  
bovenliggende partij en uiteindelijk was het weer  
Roy die de eindstand op 2-0 bepaalde.  
 
Na de 3 bekerwedstrijden stonden eindelijk de  
echte wedstrijden in onze competitie te wachten  
en ondanks dat we behoorlijk wat spelers misten 
dachten we redelijk klaar te zijn voor de start.  

Winnaars eerste training.  
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Wieldrecht – Woudrichem 3-1  
We hadden het niet getroffen met onze 1e wedstrijd 
want Wieldrecht uit is 1 van de lastigste potjes die je 
op een heel seizoen kan hebben. Zonder de broertjes 
Schaap en Jamy was de start dramatisch want na  
2 minuten lag de 1-0 al binnen. We lieten ons niet uit 
het veld slaan en na een kwartier kopte Corné de 1-1 
schitterend over de keeper heen 1-1. De wedstrijd 
was in evenwicht maar door persoonlijke fouten  
gaven we het voor rust toch nog helemaal weg en 
stond er 3-1 op het scorebord. De 2e helft vond  
Wieldrecht het wel goed met het warme weer en  
waren wij onmachtig, al viel Mike Viveen wel heel  
verdienstelijk in maar bleef de stand staan en  
gingen we zonder punten naar huis!  
 
Woudrichem – Tricht 6 – 0  
Na onze teleurstellende prestatie van vorige week 
stond Tricht thuis op het programma. Vorig jaar  
boekten we thuis een grote overwinning maar we  
wisten nu niet waar we stonden en bovendien had 
Tricht zich weten te versterken. De eerste 20 minuten 
waren nerveus en we kwamen niet echt in ons spel 
maar daar was plotseling de teruggekeerde Danny die 
ons op 1-0 zette. Toen Roy ons na een heerlijke  
steekbal van Swen op 2-0 zette zag het leven er  
in 1x veel mooier uit. De 2e helft probeerde Tricht 
aansluiting te vinden maar onder leiding van Wilty en 
Aljan stond de verdediging als een huis. Vervolgens 
stelde Tim even orde op zaken met twee vrije trappen 
voor de 3-0 en de 4-0. De 5-0 bleef ook niet uit, Yoeri 
mocht afronden na een voorzet van Corné. Tenslotte 
schoot Tim het half dozijn vol uit een voorzet van  
Mike van Wouwen met zijn derde treffer en de 6-0. 
Een mooie degelijke overwinning!  
 
Sleeuwijk – Woudrichem 2 – 1  
De mooie derby tegen Sleeuwijk zonder  
publiek was natuurlijk een verschrikking voor de  
voetballiefhebber. Voor ons was het vuurwerk van 
Wouter met zijn maten het hoogtepunt want het 
voetbal was niet om aan te zien. Na 20 minuten gaven 
we binnen 2 minuten 2 goals weg en liepen we achter 
de feiten aan. Na rust was er wel de inzet die nodig 
was maar niet de overtuiging en bleef het bij de 2-1 
van Yoeri uit een voorzet van Stefan.  

Een heel teleurstellende en onnodige nederlaag die 
hard aan kwam bij ons maar die we ook aan ons zelf 
te wijten hadden!  
 
Hierna stond de wedstrijd tegen Arkel gepland maar 
die ging niet door doordat het Coronavirus daar had 
toegeslagen. De weken erna werden alle wedstrijden 
uitgesteld en die situatie is helaas niet meer  
veranderd tot op heden. Hoe het verder zal gaan  
met deze competitie is nog helemaal onduidelijk  
en eigenlijk totaal onbelangrijk als je ziet wat het  
Coronavirus voor leed heeft aangericht.  
 
Wij wensen iedereen als spelers en begeleiding van 
Woerkum 1 veel gezondheid en plezier toe in 2021! 
We hopen dat we eindelijk de ellende achter ons  
kunnen laten en hopelijk kunnen we dan met elkaar 
weer eens genieten van een lekker potje voetbal met 
toeschouwers langs de lijn en dat we vervolgens met 
elkaar van een mooie 3e helft kunnen genieten.  
 
Sportieve groet,  
Fred 

 

Lege tribune, de Roef zo nog troostelozer. 
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Woudrichem 2: 2020 een vreemd jaar  
Eigenlijk is het al vreemd vanaf het moment dat  
we door het COVID-19 virus lam gelegd werden.  
We stonden een straatlengte voor, maar de  
competitie werd voortijdig beëindigd.  
Gelukkig besloot de KNVB dat we toch mochten  
promoveren en daardoor in de tweede klasse  
mochten starten. Hierdoor was er weer een sportieve 
uitdaging die we graag aan wilden gaan.  
Vanaf het moment dat er weer getraind mocht  
worden is er in 2-tallen, 4-tallen en in groepsverband 
doorgetraind. Zelfs in wat normaal gesproken de  
zomerstop is werd er doorgetraind. Gelukkig plukten 
we daar ook de vruchten van toen er weer gevoetbald 
mocht worden.  
Na een redelijk tot goede voorbereiding, waarin 
Sleeuwijk 2 werd verslagen en het op voorhand  
hoger ingeschatte Hardinxveld op een verdienstelijk 
gelijkspel werd gehouden kon er aan de competitie 
gestart gaan worden.  
Het zou wel een hele vreemde start worden, want  
er moest gespeeld gaan worden zonder publiek.  
 
19-9-2020: Woudrichem 2 – NOAD´32 2 (uitslag: 4-1) 
Eerste competitiewedstrijd waarin we gelijk sterk 
openden en een aantal flinke mogelijkheden kregen. 
Na goed voorbereidend werk van Tristan was het  
Mike van Wouwen die de score opende.  
Eigenlijk gewoon een goede eerste helft, waarbij we 
verzuimden verder afstand te nemen. Na rust gaven 
we dom een penalty weg wat de 1-1 betekende.  
Daarna waren we even de kluts kwijt, maar  
herstelden ons goed. Op aangeven van Gertjan  

was het Seth die ons opnieuw aan de leiding bracht. 
Vervolgens was het Mark die na een dieptebal van 
Michael de 3-1 in de korte hoek binnen knalde,  
waarna het verzet bij de tegenstander gebroken was. 
Met een mooie voorzet van Fabian die achter in de 
goal terecht kwam werd de eindstand bepaald.  
Uiteindelijk gewoon een goede seizoenstart.  
 
26-9-2020: Internos 2 – Woudrichem 2  
(wedstrijd afgelast door coronagevallen bij Internos) 
 
3-10-2020: Sparta´30 - Woudrichem 2 (uitslag 2-5)
Dramatische start waarbij we duidelijk nog niet  
wakker waren. De tegenstander strafte dit  
genadeloos af, waardoor we binnen een kwartier  
tegen een 2-0 achterstand aankeken. Vervolgens had 
Sam een goede redding in huis, waarmee hij de 3-0 
voorkwam. Er moest duidelijk iets gebeuren en een 
aantal omzettingen hadden het gewenste resultaat. 
Nog voor de rust scoorde Bart op aangeven van 
Gertjan 2-1, waarna Mark op aangeven van Luca 2-2 
scoorde. Na rust een onnavolgbare actie van Seth, 
waarbij hij zijn kaptechniek geweldig etaleerde en  
de 2-3 aantekende. Vervolgens duurde het erg lang 
voordat we verder afstand namen. Een mooi schot 
van Fabian kwam via de keeper en de paal voor de 
voeten van Luca terecht die de 2-4 aantekende.  
Een schitterende vrij trap van Thijs was een  
mooie afsluiting van de wedstrijd. Achteraf  
een mooie overwinning, maar de start was  
wel erg teleurstellend.  
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10-10-2020: Woudrichem 2 - BLC 2 (uitslag 3-0) 
Goed gestart tegen een zeker niet slechte  
tegenstander die constant probeerde ons uit het spel 
te halen. Goed doorjagen van Luca veroorzaakte  
een fout in de verdediging van BLC, waarvan Luca  
optimaal profiteerde. Na 20 minuten gaven we het 
initiatief uit handen en werd BLC sterker, waarbij  
wij toch ook kansen kregen om de wedstrijd voortijdig 
te beslissen. Sam hield ons met knap keeperswerk 
meerdere malen overeind. Na de rust niet echt veel 
meer weggegeven, maar het bleef wel lang spannend. 
Mooie combinatie die werd opgezet door Bart en 
Mark, waarna Seth een geweldige voorzet gaf op Bart 
die dit vervolgens goed afrondde. Na een prachtige 
voorzet van Fabian gaf Luca zijn goede wedstrijd  
nog wat extra glans en daarmee was de wedstrijd  

gespeeld. Gewoon een goede wedstrijd tegen een 
lastige tegenstander. 
 
Vervolgens werd ten gevolge van COVID-19 virus alles 
weer stilgelegd. We trainen momenteel in 2-tallen  
en hebben al een periode in 4-tallen getraind, maar 
niemand kan op dit moment vertellen wat de  
toekomst gaat brengen. Het blijft gewoon vreemd, 
maar we mogen blij zijn dat we nog iets kunnen doen. 
Natuurlijk is het zo dat de volksgezondheid op de  
eerste plaats moet staan en dat voetbal daar totaal 
ondergeschikt aan is. Het is alleen zo dat we het  
voetbal zo verschrikkelijk missen. Dat is natuurlijk  
niet alleen het voetbal, maar ook de gezelligheid  
onder elkaar. Gezellig samen een biertje drinken in de 
kantine, even lekker slap ouwehoeren zonder dat iets 
moet. We missen gewoon heel de vereniging. Onze 
vereniging waar we met z´n allen zo trots op zijn.  
Hopelijk kunnen we weer snel samen zijn en weer 
snel van elkaar genieten.  
 
Vanaf deze plaats een voorspoedig  
nieuwjaar in een goede gezondheid.  
 
Spelers en begeleiding van het tweede elftal 



10 

De Stormvogel seizoen 2020/2021 

Woudrichem – Sparta ’30 
Een bekende tegenstander 
en een goed elftal.  
Net terug van een fijne  
vakantie gelijk een zware 
klus voor ons. De eerste 
helft ging redelijk gelijk op 
alleen was Sparta ’30 iets 
beter. Toen begon het. De 
eerste uitvaller was Demi. 

Dan verlies je voorin een aanspeelpunt. Dus wisselen 
en dat ging de hele wedstrijd zo door. En dan krijg je 
dat spelers op andere plaatsen komen te spelen dan 
dat je wilt. Al met al komt dat niet ten goede aan het 
normale voetbal dat je wilt spelen. Voor de rust stond 
het dan ook al 0-2. De tweede helft leverde niet veel 
kansen op voor ons behoudens die kans op 1-2.  
Die valt niet dus werd het snel daarop 0-3. En als 
einduitslag werd het 0-4. Dus op naar de volgende 
wedstrijd. Het zal alleen maar beter worden dames. 
Dat weet ik zeker.  
 
G.R.C. – Woudrichem  
Goed aan de wedstrijd begonnen. Het combinatie 
voetbal werd redelijk goed uitgevoerd, alleen is een 
enkeling daar nog niet zo goed in. Maar we hebben 
de tijd om het wel te leren. Alleen zul je begrijpen dat 
de concurrentie in een grote groep sterk aanwezig 
kan zijn. Maar dan na ongeveer een half uur gebeurt 
het weer. Lisa haar knieschijf schiet eruit. Dat is 
schrikken. Petra rent het veld in en zet de knie weer 

terug. Door dit kordate optreden is erger voorkomen. 
Klasse! Dan verder met de wedstrijd. Uit een corner 
scoorde Marjolein 0-1. Maar al snel werd het 1-1 uit 
een penalty. Toch was er het vertrouwen dat het 
goed zou komen vandaag. Het was Anniek die 2x 
scoorde en zo de eindstand van 1-3 op het bord 
bracht. Een prima overwinning. Alleen zijn we twee 
kanjers kwijt geraakt in korte tijd. Lisa en Mariska. 
Meiden sterkte met jullie herstel.  
 
Noad – Woudrichem 
De uitwedstrijd tegen Noad was tegelijk ook de  
laatste wedstrijd die we hebben kunnen spelen.  
Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Een klein foutje 
en het was 1-0 voor Noad. Kort voor rust was er weer 
een ouderwetse actie van Demi en dat was 1-1. Een 
fraaie goal. In de 2e helft een iets sterker Noad dat de 
einduitslag halverwege de 2e helft op 2-1 bepaalde. 
We hadden prima gespeeld maar geen punt gepakt.  
 
Dan nog even dit. Blijf vooral gezond. Doe de dingen 
die je vindt dat je moet doen en dan hoop ik snel 
weer met jullie ergens op het veld te staan.  
Ook heeft Marit overschrijving gedaan omdat ze dan 
met leeftijdsgenoten kan voetballen. We wensen haar 
veel plezier en ze heeft me keurig netjes gebeld.  
Klasse en succes gewenst.  
 
Henk Struik 

Trainer Vrouwen 1 aan het woord 
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Met een afsluitende training op 14-8 werd het  
verloren voetbalseizoen 2019/2020 afgesloten.  
Met veel te weinig wedstrijden en een al gewiste 
competitiestand heeft onze unieke prestatie (positie 
7) de geschiedenisboeken niet gehaald. Vakkundig 
zijn de wedstrijdballen verwijderd in de kantine om 
weer plaats te maken voor de nieuwe voor seizoen 
2020/2021.  

 
Met een nieuwe indeling voor de senioren heeft  
het 4e goede zaken gedaan op de transfermarkt.  
Na een jaar op eigen benen gestaan te hebben  
met het 3e zocht Rob toch weer het vertrouwde 
Woerkum 4 nest op en nam daarbij ook zo'n beetje 
het halve 3e mee naar 4. Zelfs 'de grote 4' hebben  
onder toezegging van de aanvoerdersband voor  
Benno de overstap gewaagd van 3 naar 4.  
De broodnodige aanvulling was daar voor het 4e  
en meteen ook een enorme kwaliteitsimpuls tot  
gevolg, ondanks het stoppen van onze Morris.  
 
De zomerstop was kort want op donderdag 20  
augustus was de eerste trainingsavond, met meteen 
een oefenpotje tegen het 5e op zaterdag 22 augustus. 
In een ware kraker werd een 0-2 achterstand met de 
rust omgebogen naar een prachtige 5-4 overwinning 
op de jonge honden van het 5e. U begrijpt dat het nog 
lang onrustig was op het Bolwerk die middag.  

Zaterdag 29-8 stond de eerste bekerwedstrijd op  
het programma. Na ongeveer een halfjaartje de  
eerste échte wedstrijd van het vernieuwde vierde. 
Helaas... de tegenstander (Kerkwijk) had van onze 
transferresultaten gehoord en trok zich al terug  
voor de beker voordat de training van de 27e was  
begonnen. Nog een weekje wachten dus...  
 
Op 5 september was het dan echt zover. De eerste 
wedstrijd en meteen een bezoekje aan onze vrienden 
van Kozakken Boys. Zonder kleedkamer, maar met 
dug-out werd de wedstrijd flitsend gestart. Binnen 
enkele minuten was het al 0-2 door Kevin (Klop).  
Kevin (van Veen), Leon en Arthur maakten er voor 
rust nog 0-5 van. Na de rust zette Kozakken Boys  
nog wel even aan, maar een 2-6 overwinning was  
het eindresultaat. Onder het genot van een pilsje 
werd in het zomerzonnetje gewerkt aan de verdere 
kennismaking en teambuilding, de sfeer zat er goed in 
dat begrijpt u.  
 
Zaterdag 12-9 stond de 3e en laatste bekerwedstrijd 
op het programma. Dit keer dé derby uit tegen  
Sleeuwijk. Met een aantal (ex) Sleeuwijkers een  
beladen duel. Na een vroege achterstand en een  
onrustige 1e helft werd (opnieuw) de tweede helft de 
rug gerecht en via doelpunten van Justin, Arthur en 2x 
Marinko een 3-4 overwinning behaald. Met 6 uit 2 
was (voor het eerst in lange tijd) de eerste ronde van 
de beker overleefd!  

Woerkum 4 met de Grote 4!  

André toont zijn vakmanschap. 

De aanvoerdersband die Benno deed zwichten.  
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Voor zaterdag 19-9 stond de eerste  
competitiewedstrijd op het programma. SVS uit  
Spijk was de eerste tegenstander. Met wederom een 
onrustige eerste helft kon in de 2e helft de schade  
helaas niet meer ongedaan 
gemaakt worden.  
Een bittere 3-4 nederlaag 
tot gevolg. Weer met beide  
beentjes op de grond,  
gelukkig werd er als snel 
weer gerelativeerd.  
 
Gelukkig volgde de  
volgende wedstrijd  
alweer snel. Een weekje 
later mochten we naar 
SVW, een tegenstander die 
vorig seizoen ook verslagen 
was, dus zou dit jaar ook te 
doen moeten zijn... en dat 
was ook zo. Na een keurige 2-5 overwinning met 
doelpunten van Ewout (2x), Arthur (2x) en Kevin  

werd het biertje weer opgezocht.  
Naast al het voetbalgeweld was er ook nog  
mooi nieuws te melden: op vrijdag 2-10 is Chris  
wederom vader geworden van dochter Anna Sofie.  

Gefeliciteerd Chris! Uiteraard is het 
befaamde Woerkum 4 slabje en 
rompertje inmiddels overhandigd!  
 
Met wat pijntjes, rare tijdstippen, 
baaldag, Corona gevallen bij de  
tegenstander en een hoop geregel 
was dit ook meteen de laatste  
wedstrijd die we gespeeld hebben.  
 
Per 12 oktober is alles weer stil  
gelegd. We blijven dus in  
afwachting van onze 2e ronde voor 
de beker en wat de KNVB verzint 
voor na de winterstop/lockdown.  
 

Maar uiteraard kunt u het vervolg weer lezen  
in de vervolg editie van dit prachtige blad!  

In Memoriam: Kees Wijnbelt 

 Helaas is veel te vroeg overleden ons lid Kees Wijnbelt. 
Kees was jarenlang keeper in ons 6e elftal. Daarnaast 
was hij een zeer trouwe supporter van ons 1e elftal.  
Jaren had hij samen met vader Wim een vaste plaats  
op de bovenste rij van de tribune.  
 
Namens het bestuur en alle leden wensen wij de  
Familie Wijnbelt heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Grote Loterij van v.v. Woudrichem 

Tijdens de Grote Loterij van v.v. Woudrichem 
zijn er verschillende prijzen verdeeld.  
 
Één van die prijzen was 1 minuut gratis  
winkelen bij de Boon's Markt.  
 
De winnaar, Jan Viveen, wist daar wel raad  
mee en verzilverde onlangs zijn prijs.  
 
Namens de club willen we de Boons Markt  
nogmaals bedanken!  
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Op het moment dat we dit stuk aan het maken zijn  
zit het grootste gedeelte van het 5e z’n mik nog vol  
te douwen met de restjes die van de kerstdiner  
overgebleven zijn. Ook bij het 5e spoken bij de  
meeste mensen de goede voornemens al door de 
koppies heen. Zo hoorden we in oktober al dat er een 
aantal zouden gaan stoppen met roken, vaker zullen 
komen trainen, toch maar eens op tijd gaan komen of 
die spiermassa vergroten. Nou, vooral puntje 2 is bij 
de meester niet gelukt. Zo waren er mensen die bijna 
4 weken moesten wachten op de testuitslag van de 
GGD of dat er toevallig elke week wel weer iemand in 
het gezin corona had. Maar ja, de tijd dat we met z’n 
allen konden trainen was ook maar van korte duur 
voordat het kabinet de stekker eruit trok.  
 
Gelukkig kunnen we hoopvol met z’n allen naar 2021 
kijken. Zo zijn alle blessures inmiddels hersteld en 
hebben we prachtig mooie tenues op eigen kracht 
geregeld. En daarbij willen wij toch even stilstaan. 

Bram is in juli 2019 voor zichzelf begonnen met een 
koeriersdienst, De Ruijter Koeriers. In het begin ging 
dit niet van een leiden dakje maar uiteindelijk weet 
Bram z’n week goed vol te krijgen. En tussen het  
bezorgen van van alles en nog wat, is hij elke  
donderdag en zaterdag aanwezig op de voetbal.  
En nu, ruim 1,5 jaar later, pronkt zijn eigen logo op  
de tenues waarin zijn eigen elftal speelt. Mooier kan 
toch niet! Maar ook op de achterkant van ons shirt 
staat een sponsor waar we trots op mogen zijn.  
Chris is bij v.v. Woudrichem geen onbekende, met 
zijn bedrijf Van Pelt Hengelsport (inmiddels wel een 
begrip in de regio, maar ook ver daar buiten) staat  
hij mooi op de achterkant van het shirt waar o.a.  
zijn zoon John in speelt.  
 
Namens heel het 5e willen we Bram en Chris  
bedanken voor de prachtige tenues en wensen  
we hen veel succes in deze bijzondere tijd met  
hun onderneming.  

Bram en Chris met de mooie nieuwe shirts. 

Het 5e is klaar voor 2021!  
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Naam:  
Erwin van Breugel 
Woonplaats:  
Vlijmen  
Leeftijd:  
38 
Getrouwd met:  
Erica 
Kinderen:  
Jayden en Devon, en 1 stiefzoon Nigel 
Opleiding:  
CIOS, KNVB UEFA A 
Werk:  
Trainer/coach (voetbal en tennis) 
Hobby's:  
Voetbal, tennis, leuke dingen doen met gezin.  
Voetbalhistorie:  
begonnen bij Avanti ‘31 in Schijndel (t/m 16 jaar) 
daarna naar de BVO van TOP Oss (tot 20 jaar), Blauw 
Geel ‘38 (tot 22 jaar), TOP Oss amateurs (tot 24 jaar). 
Daarna ben ik me volledig gaan richten op mijn  
trainerscarrière  
 
Wanneer ben je benaderd voor de functie van  
hoofdtrainer en hoe verliep dat?  
In november heb ik een eerste gesprek gehad.  
Op basis van dat gesprek hebben ze me uitgenodigd 
voor een 2e gesprek! In dat gesprek zaten ook een  
2-tal spelers van het 1e. Ik denk vanuit beide kanten 
bekeken dat het een fijne kennismaking was.  
Vervolgens was er het 3e en laatste gesprek met de 
voorzitter en mensen uit het bestuur. Aan de hand 
van deze 3 gesprekken heeft v.v. Woudrichem mij een 
voorstel gedaan en is het rond gekomen.  
 
Waarom heb je 'ja' gezegd?  
Om een aantal redenen. De mensen waar ik mee  
heb gesproken vanuit de club inclusief de spelers  
gaven me een goed gevoel. Na een voor mij vervelend 
seizoen is dat voor mij het belangrijkste. Door alle 3 
de gesprekken heen is mijn gevoel daardoor gegroeid 
en was het voor mij een logische keuze om “ja” te 
zeggen. Een andere reden voor mij is dat Jayden en 
Devon in de jeugd spelen bij v.v. Woudrichem en ik 
hun hopelijk stiekem ook een beetje trots maak.  
En tot slot hoorde ik positieve verhalen over het  

zaterdagvoetbal en v.v. Woudrichem. Een selectie 
met mogelijkheden, waar ik graag mee aan de gang 
wil gaan!  
 
Wat is je eerste indruk van de club?  
Positief uiteraard. Wat ik net al zei, mijn gevoel was 
bepalend en daar hebben al de mensen waar ik mee 
gesproken heb een positief aandeel in gehad.  
Verder ken ik de club doordat ik zaterdag vaak bij de  
2 jongens probeer te gaan kijken. Voor mij is het nu 
ook belangrijk om op de achtergrond de huidige  
selectie beter te leren kennen. Daar heb ik zelf op  
dit moment onvoldoende inzicht in. Dit is een mooie 
uitdaging het komende half jaar, maar dat gaat vast 
en zeker goed komen. Hopelijk kan de competitie  
snel worden hervat en kan de huidige trainer op een 
goede manier het seizoen afsluiten.  
 
Wil je verder nog iets kwijt?  
Ik hoop op een mooie en goede samenwerking met 
iedereen in en om de club. Laten we er MET ELKAAR 
iets heel moois van maken.  

 Even voorstellen: Erwin van Breugel, nieuwe trainer Woudrichem 1  
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Meijler Optiek een gezellig familiebedrijf   
 
Meijler Optiek is al jarenlang een gewaardeerde  
sponsor van v.v. Woudrichem en vaste adverteerder 
in De Stormvogel. Best bijzonder want de opticien is 
één dorp verderop gehuisvest, in Rijswijk met een 
eigen voetbalvereniging op steenworpafstand.  
De redactie zocht het uit.  
 
Hartog Meijler richtte het bedrijf op in 1976. Hij deed 
aan zaalvoetbal en wilde uiteraard naamsbekendheid 
genereren in Rijswijk én omliggende dorpen.  
Dit leidde ertoe dat Meijler Optiek sponsor werd van 
de voetbalverenigingen in Giessen, Rijswijk, Almkerk, 
Andel en Woudrichem. Zijn dochters Judith en Jessica 
die allebei in het bedrijf zijn gestapt, blijven onze club 
trouw.  
 
Judith gaf als klein meisje al aan in de winkel te  
willen werken. Dat gebeurde in 2001, nadat ze alle 
diploma’s had behaald. Naast de inkoop, samen met 
zus Jessica, doet Judith contactlenzen, oogmetingen, 
verkoop en werkplaats. In 2016 heeft ze het  
stokje overgenomen van haar vader en is ze ook  

 
 
 
 
 
eigenaar van Meijler Optiek en gaat ze over de  
sponsoractiviteiten. “Voetbal leeft, ik heb zelf  
ook gevoetbald. Het is een leuke teamsport voor  
kinderen en belangrijk voor de verbondenheid.  
Kijk ook naar de sociale contacten die ontstaan  
bij ouders langs de lijn.”  
 
Meijler Optiek is een gezellig familiebedrijf en lid  
van de Algemene Nederlandse Vereniging van  
Contactlensspecialisten (ANVC) en de Nederlandse 
Unie van Opticiens (NUVO). Samen met collega  
Jeanine helpen zij u graag met het zoeken naar de 
mooiste bril of de juiste contactlens. Een afspraak 
hoeft u daar normaal gesproken niet voor te maken, 
behalve nu dan in coronatijd. Verder kunt u bij hen 
een gratis oogmeting laten doen en heeft u de keuze 
uit meer dan duizend monturen. Op de website kunt 
u alvast kijken welk montuur het beste staat door een 

foto te uploaden. www.meijleroptiek.nl  

Jessica en Judith.  

Sponsor in beeld 

https://www.meijleroptiek.nl/opticien/contactlenzen-gorinchem.php
https://www.meijleroptiek.nl/opticien/oogmeting-gorinchem.php
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Het seizoen 2019- 2020 is met recht een uniek  
seizoen te noemen, uniek omdat eind 2019 de  
wereld te maken krijgt met het Corona- virus, wat de 
Covid-19 ziekte veroorzaakt. Dit virus breidt zich uit 
tot een wereldwijde pandemie. Eind februari 2020 
wordt de eerste zieke corona besmetting gemeld in 
Brabant. Twee weken later op 7 maart wordt de  
laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen 
VVGZ . Met een mooie 4de plaats op de ranglijst is 
het einde seizoen 2019-2020.  
 
Het corona virus krijgt Nederland meer en meer in de 
macht doordat de gevolgen voor een aantal mensen 
zeer ernstig zijn. De ziekenhuizen en met name de  
I.C. lopen vol (wie kent de beelden niet van mensen  
verpleegd op hun buik op de I.C.).  
Dan besluit de regering vanaf 11 maart Nederland  
in een intelligente lockdown te laten gaan.  
De anderhalvemetersamenleving komt tot stand,  
met de volgende adviezen: drukte vermijden, geen 
groepsactiviteiten, handen stuk wassen.  
Scholen gaan dicht, er is een negatief reisadvies  
en alle contactsporten en contactberoepen worden 
verboden. De KNVB besluit voorlopig alle wedstrijden 
te laten vervallen, het bestuur besluit om het 
sportpark het Bolwerk tot nader order te sluiten. 
Naast de wedstrijden kan er dus ook niet getraind 
worden. Vanaf 29 april lijkt het met het corona  
virus voorzichtig de goede kant op te gaan, de  
besmettingen en de ziekenhuisopnames lopen terug. 
Scholen worden weer voorzichtig opgestart en 
 kinderen onder de 12 jaar mogen weer voetballen.  

Omdat er niet meer gevoetbald mag worden, de  
kantine gesloten is en er verder geen activiteiten 
meer plaatsvinden, komen er dus ook geen  
inkomsten meer binnen. Het bestuur besluit om alle 
niet noodzakelijke uitgaven op hold te zetten.  
De aanschaf van de zonnepanelen wordt een jaar  
opgeschoven. We houden de kosten zo laag mogelijk.  
 
Ondertussen gebeurt er op het Bolwerk toch wel het 
een en ander. Er is mede door de tomeloze inzet van 
Ben van Eeden toestemming om te starten met het 
vervangen van het hoofdveld. Eind mei gaan we aan 
de slag. Door de mooie inzet van onze selectiespelers 
waren de tegelpaden er binnen de kortste keren uit. 
De mannen van de onderhoudsploeg en Ronald van 
de Stelt met zijn materieel hebben er voor gezorgd 
dat er een prachtig plaatje ligt.  
 
Net voor de zomer lijkt het virus iets verder van ons 
af te komen staan, voorzichtig wordt er gekeken of 
we toch nog iets kunnen organiseren.  
Grote activiteiten mogen niet plaatsvinden, dus  
helaas geen grote loterij, geen afsluitdag.  
Maar wel zomeravond voetbal en de opening van  
de kantine in de maanden juli en augustus, zodat  
de mensen die niet op vakantie kunnen, toch een  
verzetje aangeboden krijgen. Gelukkig is hier goed 
gebruik van gemaakt en kunnen we het Unieke jaar 
2019-2020 positief afsluiten.  
 
Het bestuur 

Van het Bestuur: Jaarverslag over het unieke seizoen 2019 – 2020  
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De start van 2020  
Na de treurige competitie stop 
waren we vol vertrouwen naar 
de start van het nieuwe seizoen. 
De oefenwedstrijden werden 
aardig ingevuld en dan breekt 
september aan en gaan we  
starten voor de beker. Knap 
zwaar ingedeeld met 2 eerste 
klassers en 1 tweede klasser.  
Op zich geen probleem want dat 
geeft direct aan waar we staan 

als de competitie van start gaat. De eerste wedstrijd 
gaat thuis tegen DOSKO. Dat we nog incompleet  
starten en de verliesbeurt gaf geen redenen tot angst. 
Daarna de wedstrijd in en tegen Terneuzense Boys. 
Ook daar konden we het niet bolwerken en dus  
zonder punten. Dat ze feest kunnen vieren in  
Terneuzen kunnen enkele mannen van ons nog met 
plezier na vertellen. Ze dronken een pilsje en bleven 
lekker slapen om zo problemen te voorkomen.  
De laatste wedstrijd was thuis tegel Axel. We konden 
tegen deze tegenstander de punten thuis houden.  
 
Daarna gingen we van start tegen Wieldrecht.  
De verwachting is dat we een kampioenskandidaat 
treffen in deze eerste partij. Reeds na 2 minuten  
komen we op achterstand maar daarna kon  
Nick van Giessen koppend de stand gelijk trekken. 
Maar met de rust staan we toch met 3 – 1 achter.  
In de tweede helft krijgt Roy de kans om te scoren. 
Drie keer uithalen en na twee keer blokkeren gaat  
de bal over het doel.  
 
Vervolgens komt Tricht naar Woudrichem. Ze kunnen 
ongeveer 25 minuten ons van scoren afhouden maar 

dan is het Danny die hard uithaalt. Even later een  
diepe steekpass van Weusthof op Roy en de 2 – 0 is 
daar. Na een uur krijgt Tim het op z’n heupen door 
twee keer een vrije trap binnen te werken.  
Voorzet van Corne wordt door Duizer keurig  
afgewerkt. Nog is het niet genoeg en zien we  
hoe van Wouwen de bal voor het doel brengt en  
Tim de 6 – 0 op het bord brengt.  
 
De derby tegen in en tegen Sleeuwijk. Dat zijn vaak 
moeilijke partijen daar de emotie soms hoog op kan 
lopen. Daar het zonder publiek gespeeld moest  
worden werd het vuurwerk vanaf de openbare weg 
de lucht ingeschoten zodat iedereen het moest weten 
dat men de club steunde. Via een live stream was het 
te volgen en meer dan 3000 aansluitingen werden 
geteld. De wedstrijd was 20 minuten oud en we  
stonden reeds met 2 – 0 achter. We knokten en er 
ontstonden kansen. We moesten tot de 72e minuut 
wachten voordat de 2 – 1 binnen gewerkt werd.  
Hierna nog genoeg kansen om de stand gelijk te  
trekken. Onder druk zag Sleeuwijk toch kans om  
de overwinning over de streep te trekken.  
 
Jur  

© Harry Brouns  
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 v.v. Woudrichem sponsoren in de spotlights  
In de week van 18 november heeft v.v. Woudrichem 
onderstaande sponsorpagina in Het Kontakt Altena 
geplaatst. Een speciaal dankbericht om u als sponsor 
zijnde te bedanken voor uw onvoorwaardelijke steun. 
Met ruim 22.000 bezorgadressen brengen wij op deze 
manier onze sponsoren ook tijdens deze voetbal loze 
periode onder de aandacht van de gehele regio.  
Hopelijk heeft u ons bericht al in de krant zien  
staan of heeft u het op de online kanalen van onze 

verenigingen voorbij zien komen. Zo niet, dan kunt u 
het hieronder aanschouwen. Samen staan we sterk. 
Daarom hebben wij juist in deze periode vol  
met sinterklaascadeaus, kerstinkopen en  
eindejaargeschenken gevraagd om aan onze  
sponsoren te denken. Wij kijken er naar uit om  
samen met onze sponsoren de toekomst tegemoet  
te gaan en onze maatschappelijk betrokken  
vereniging te laten bloeien.  
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Financiële update v.v. Woudrichem  
Beste leden,  
 
Nu de ledenvergadering voorlopig helaas nog  
niet plaats heeft gevonden, en dit op korte termijn 
vanwege corona ook lastig blijft, willen wij de  
stand van zaken qua financiën graag toelichten  
in deze Stormvogel.  
 
Boekjaar 2019-2020 is afgesloten met een klein 
verlies van € 1.770,-, dat is eigenlijk een prima 
resultaat als je ziet dat we de kantine vanaf  
16-03-2020 hebben moeten sluiten tot en met  
einde boekjaar per 30-06-2020. Waardoor allerlei 
verwachte opbrengsten niet in dat boekjaar vielen 
(Sleeuwijk thuis, rommelmarkt, grote verloting, 
diverse zaterdagen kantine omzet, activiteiten 
georganiseerd door de Vrienden van vv W of de 
Activiteiten commissie etc.)  
 
Gelukkig konden we het boekjaar 2020-2021 op een 
goede manier starten doordat we vanaf 01-07-2020 
de kantine mochten openen. Deze zomermaanden 
zijn door iedereen positief ontvangen, zeker na de 
maandenlange “coronastop” en hebben natuurlijk 
ook een behoorlijk positieve invloed gehad op de 
begroting voor 2020-2021. Helaas hebben we de 
kantine half september weer dicht moeten doen 
vanwege bekende redenen en tot op heden ziet  
het er niet naar uit dat we heel snel weer open gaan. 
Gelukkig beschikken we als club over een  
fantastische schare leden die allemaal trouw hun 
contributieverplichtingen blijft voldoen.  
Super bedankt! Zonder jullie is het niet mogelijk  
een club in deze tijd in leven te houden. Daarnaast 
beschikken we over top sponsoren die ons steunen 
door dik en dun en wordt er door vele vrijwilligers 
geld binnen gehaald door bijv. de Grote Club-actie,  
de grote verloting, Rabo clubsupport, belacties 

Vriendenloterij en wellicht vergeet ik nog wel wat 
activiteiten. Allemaal super bedankt voor jullie 
bijdrage! Wat ook helpt zijn enkele subsidies vanuit 
de overheid waar we dankbaar gebruik van maken.  
 
Een financiële voorspelling voor het boekjaar  
2020-2021 maken is dus niet zo eenvoudig, aangezien 
dit enorm zal afhangen van wanneer we onze kantine 
weer mogen openen en wedstrijden mogen gaan 
spelen op ons prachtige complex. Wat we wel zeker 
weten is dat we op het moment een gezonde 
vereniging zijn die wel tegen een stootje kan,  
daarom hebben we ook besloten om het project 
zonnepanelen weer op te pakken. Door middel van 
externe financiering willen we deze binnen nu en een 
paar maanden toch gaan neer leggen. De verwachte 
baten zijn hoger dan de verwachte lasten, dus dit 
moeten we gewoon doen zeker ook omdat dit leidt 
tot verduurzaming van de vereniging.  
Daarnaast hebben we ook besloten een nieuwe 
speeltuin aan te gaan leggen in maart/april 2021, 
bestellingen hiervoor zijn reeds gedaan, meer 
hierover in een ander artikel in deze clubkrant.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat we er financieel 
goed voor staan, maar dat het wel erg fijn zou zijn als 
we weer snel lekker kunnen trainen en spelen zonder 
belemmeringen en dat we daarnaast ook weer lekker 
kunnen genieten van het sociaal samen zijn op onze 
prachtige vereniging.  
 
Mochten er nog vragen zijn op financieel gebied  
dan kunnen jullie die stellen via 
penningmeester@vvwoudrichem.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het Bestuur  

Drukte langs de lijn op ‘t Bolwerk, wanneer zien we dit weer?     
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Regelmatig worden stukjes gepubliceerd over families 
die nauw betrokken zijn bij v.v. Woudrichem.  
Het lijkt ons leuk om daar een rubriek van te maken. 
Enkele edities geleden hebben we aandacht  
geschonken aan de familie Schaap.  
In de presentatiegids van 2018/2019 stond de familie 
van Straten centraal en in de gids van 2019/2020  
konden we genieten van Silvia Kant en haar gezin. 
Volgens de redactie zijn er nog gegadigden genoeg. 
We beginnen dicht bij huis. Jan de Joode, één van de 
redactieleden.  
 
De Stormvogel wordt bezorgd en direct wordt de  
link gelegd. Het is zijn nicht Rita Pesselse-Béneker.  
Je zou zeggen wat doet zij nou bij de club?  
Later hierover meer.  
 
We gaan terug naar de oprichting van onze  
voetbalvereniging. In 1932 werd de club opgericht  
en Arie de Joode, de vader van Jan, was één van de 
oprichters. Omdat geen van de oprichters ouder was 
dan 18 jaar, werd een beroep gedaan op de vader  
van Rita, Rien Béneker, om het voorzitterschap op 
zich te nemen.  

Er werd een terrein gehuurd aan de Zandsteeg, de 
huidige Burg. v/d Lelystraat. Clubs waren niet talrijk, 
maar Sparta ’30 was de eerste wedstrijd en er werd 
met 5-3 gewonnen. Verder waren er nog clubs in  
Aalburg (Wilhelmina ’26), Heusden (LONGA),  
Werkendam (toen nog WVV) en Wijk (NOAD ’32). 
Daarnaast natuurlijk Unitas en SVW uit Gorcum.  
Bijzonder was dat “Stormvogels”, zoals de club toen 
heette, het initiatief heeft genomen om een bond 
voor zaterdagclubs op te richten. Samenwerking Ons 
Streven. Het werd echter snel problematischer op  
organisatorisch en administratief vlak en er werd  
contact gezocht en aansluiting gevonden met de  
Brabantse voetbalbond. Oud voorzitter Béneker 
schreef destijds:  
 
“In de BVB hebben we een prachtige tijd gehad 
en veel lauweren geoogst. Ook in de BVB  
bekerwedstrijden hebben we prettige wedstrijden  
gespeeld, temeer daar dit voor ons voor het eerst een 
optreden verder van huis betekende. Veel supporters 
en meisjes van onze spelers reisden dan mee en  
droegen bij tot de algemene gezelligheid”  
 

’t Is allemaal familie  

25-Jarig jubileum bij ‘Tante Fie’.  
Staand v.l.n.r.: Arie de Joode, Leen Hartman, Bram Smits, Jan Borg en Teunis Viveen. Zittend v.l.n.r.:  
Koos Hartman, Nicolaas van Straten, Cees Groeneveld, Jan Ruysch, Rien Beneker en Jan C. Viveen.  
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U ziet dat het toen ook al zo was dat bij  
uitwedstrijden behoorlijk wat supporters meereisden. 
Tot zover de bemoeienissen van de vader van Rita.  
 
Arie de Joode hield zich voornamelijk bezig met  
voetballen. Hij was een verdienstelijke voorstopper, 
kon goed koppen en was snel. Vanwege zijn  
groentewinkel was het soms moeilijk om op tijd te 
zijn voor de wedstrijd, maar hij kreeg dan hulp van 
o.a. Jet van Straten die hem kwam helpen.  
Mooi toch? Hij is tot zijn dood, toevallig ook op de 
oprichtingsdatum 11 maart, lid gebleven van de club. 
Zijn zoon Jan is echter wel leider en trainer van  
jeugdelftallen en later nog 10 jaar voorzitter geweest 
en inmiddels is kleinzoon Hanno de huidige voorzitter. 
Leuk voor de club.  
 
Rita is dus de dochter van de allereerste voorzitter 
van onze vereniging. Zij doet al vele jaren haar  
werkzaamheden voor ons clubblad “de Stormvogel”. 
De huidige versie bestaat nog niet zo heel lang,  
maar voorheen werd deze gemaakt op de club en  
gestencild door Cor Brandenberg. Rita was er altijd bij 
als de krant moest worden ingelopen zoals dat heet. 
D.w.z. alle bladen op volgorde leggen, nieten en  
daarna sorteren op wijk en bezorgen. Altijd een  
gezellige boel daar in de kantine met o.a. Rob Viveen 

en Wim de Jong, beiden helaas overleden.  
Ze zit dikwijls ook nog lekker fanatiek op de tribune bij 
thuiswedstrijden, samen met Rika Schaap en brengt 
zoals gezegd trouw ons mooie clubblad rond.  
Hoe zit dat met de familieband? De moeder van Rita, 
Dien de Joode, was de zus van Arie de Joode, de vader 
van Jan en de opa van Hanno.  
Zo zie je wat je als familie toch voor de club kan  
betekenen. Geweldig.  
Gelukkig zijn er nog voldoende familiebanden binnen 
de club. U gaat ze ongetwijfeld tegenkomen in de  
volgende edities.  

Rita en Jan bekijken nog één van de mooie clubkranten. 

Hier een elftal waarin Arie de Joode speelde. Helemaal middenin met de armen om een van de  
ploeggenoten om hem heengeslagen. Een aantal bekenden herkent u misschien nog wel.  
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Jaarverslag van de Sponsorcommissie t.b.v. de ALV  
Met z'n allen kijken we terug op een bewogen  
voetbalseizoen. Een seizoen dat behoorlijk beïnvloed 
is door de Corona pandemie met al zijn voetbal  
beperkingen, waardoor ook de inkomstenbronnen 
voor de club zijn benadeeld. Reden te meer voor  
de Sponsorcommissie en het Bestuur om nieuwe  
initiatieven te ontplooien om de sponsorinkomsten 
op niveau te houden en daar waar mogelijk te  
verbeteren. Vanwege de contactbeperkingen  
was de noodzaak aanwezig om extra initiatieven te 
ondernemen om de binding met de sponsoren aan  
te halen. Een initiatief wat bijzonder gewaardeerd is 
door de betreffende sponsoren.  
 
Onderstaand treffen jullie een overzicht aan  
met de belangrijkste activiteiten / initiatieven  
van het afgelopen jaar:  
 
36 coaching jassen  
De Sponsorcommissie heeft aan het begin van  
het seizoen zich ten doel gesteld om alle trainers  
en leiders van de jeugd te voorzien van een nieuwe 
coaching jas en de financiering hiervan via sponsoren 
te regelen. Met SD Sportswear is overleg geweest 
over de best mogelijke coachjas, opzet en prijsstelling 
en vervolgens is een mailoffensief gestart naar  
potentiele sponsoren. De bereidwilligheid was  
overweldigend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de 
aanschaf van 36 nieuwe coaching jassen gefinancierd 
door 8 sponsoren.  
Dit betreffen: OCS, W&E Schilderwerken, Boerplay, 
Ubben Klimaattechniek, BB Logistiek, Maksor Diving, 
Praktijk voor Osteopathie Anneke van Sas en  
Tegelzetbedrijf Kant. Door deze vervangingsactie  
is de uitstraling en uniformiteit weer op niveau en 
kunnen de trainers en leiders weer comfortabel (in  
de winterperiode) de jeugd begeleiden en coachen. 
Want daar doen we het tenslotte voor.  
 
Nieuwe Hoofdsponsor  
Met Perfo Tech Asperen BV is een overeenkomst  
aangegaan voor een periode van 36 maanden,  
ingaande op 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2023.  
 
SD SPORTSWEAR  
Vanwege het faillissement van Jakko Sport heeft  
de Sponsorcommissie samen met het Bestuur, door 

middel van een tender, een nieuwe kleding  
leverancier / hoofdsponsor aangesteld.  
Met SD SPORTSWEAR, gevestigd te Harderwijk is een 
overeenkomst aangegaan voor de periode van 3 jaar, 
betrekking hebbend op de lopende overeenkomst  
tot en met 30-6-2020 en welke wordt verlengd tot  
en met 30-6-2023. Deze sponsorovereenkomst is  
afgesloten met als belangrijkste doelstelling dat  
de sponsor aan de vereniging een kledingpakket  
sponsort in goederen en/of materialen (50% korting 
berekend op de adviesverkoopprijzen) voor de  
vereniging dat tijdens de looptijd van de  
overeenkomst bij alle uit- en thuiswedstrijden in 
ACERBIS-tenue of andere door sponsor geleverde 
goederen speelt. De sponsor verplicht zich tot het  
beschikbaar stellen van goederen en materialen van 
het merk ACERBIS of andere tot het assortiment van 
de sponsor behorende merken ter waarde van een 
behoorlijk bedrag, een eenmalige sponsoring van 20 
thermoshirts voor de 1e selectie en een jaarlijkse 
sponsoring in contanten voor een periode van  
3 seizoenen (t/m seizoen 2022/2023). Daarnaast is 
overeengekomen dat SD SPORTSWEAR een nieuwe 
club webshop oplevert voor leden van de vereniging 
met een verdien mogelijkheid voor de vereniging.  
Al met al een forse verbetering t.o.v. het vorige  
contract. Goed voor de club en haar leden.  
 
Nieuwe sponsoren / borden 
Naast de nieuwe hoofdsponsor Perfo Tech hebben  
we nog vele andere sponsoren mogen verwelkomen 
dit jaar. Deze sponsoren zien we terugkomen in de 
presentatiegids en het aanplakbiljet. Een mooie  
toevoeging aan het sponsorbestand van de club.  
 
Club webshop  
Samen met SD SPORTSWEAR is voor (met name)  
de leden van de club een webshop ontwikkeld.  
Deze is vanaf juni 2020 operationeel. De leden maken 
hiervan actief gebruik. De bedoeling is om het aanbod 
regelmatig te verversen om op die wijze de leden 
maximaal van dienst te 

Link naar de webshop: 

https://www.sdteamsport.nl/

clubshops/vvwoudrichem 

 

Of scan de QR Code:  
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Merchandising  
De Sponsorcommissie heeft gedurende deze periode 
diverse acties ondernomen om het Merchandising 
aanbod uit te breiden, echter heeft dit (nog) niet  
geleid tot nieuwe producten die aantrekkelijk zijn 
voor de leden. Getracht wordt om het aanbod in het 
laatste kwartaal van 2020 verder uit te breiden met 
nieuwe producten.  
 
Vriendenloterij  
Op 2 september heeft de Vriendenloterij belavond 
plaatsgevonden. Door een goede voorbereiding  
en enthousiaste bellers is een fantastisch resultaat 
gerealiseerd. Omdat het bel-team voldeed aan de 
voorwaarde (aantal actieve bellers) kwam de club in 
aanmerking voor een startpremie van € 1.000,00 en 
doordat > 40 loten zijn verkocht is een extra premie 
van € 10,00 per lot gerealiseerd. Deze avond heeft dus 
voor de club ruim € 1.400,00 opgebracht. In het geval 
de lotenkopers minimaal een jaar lid blijven brengt 
dat voor de club nog eens € 3.200,00 op jaarbasis op. 
Hoe makkelijk kan je ze verdienen! Een mooie actie 
die we zeker om het jaar moeten herhalen.  
 
Grote loterij 
De verkoop van loten door Cees van Vugt is als gevolg 
van de Corona pandemie, waardoor veel wedstrijden 
geen doorgang hebben gevonden, bemoeilijkt.  
Van de 500 geplande loten zijn er uiteindelijk 250  
verkocht. Diverse bedrijven waren bereid om prijzen 
gratis of voor een gereduceerd bedrag aan te bieden. 
De verloting is vanwege welbekende beperkingen een 
aantal keren uitgesteld, echter heeft deze uiteindelijk 
op een ludieke wijze plaatsgevonden op zaterdag  
24 oktober 2020. Achteraf is het resultaat voor de 
club vastgesteld op € 1.250,00. Een mooie bijdrage 
t.b.v. de club.  
 
Sponsor actie 
Veel sponsoren blijven trouw aan onze club.  
Om de relatie tijdens de Corona periode, waarbij  
geen wedstrijden gespeeld konden worden, warm  
te houden is besloten om een behoorlijk aantal  
sponsoren te bedanken voor hun sponsoring  
gedurende dit seizoen. Wij realiseren ons dat  
zonder hun financiële bijdrage de realisatie van  
een aantal investeringen niet mogelijk zijn.  
Investeringen die noodzakelijk zijn voor de  
continuïteit van de vereniging, maar bovenal om een 
aantrekkelijke vereniging te zijn en blijven voor  
de leden, sponsoren, andere instanties die gebruik 

maken van onze faciliteiten, Gemeente en bezoekers. 
Als blijk van waardering hebben een behoorlijk aantal 
sponsoren in mei / juni een echt Woerkums gebaar 
ontvangen! Het verstrekte Woerkums bierpakket is 
zeer positief ontvangen.  
 
Eerste elftal 
Het eerste elftal levert net als voorgaande jaren ook 
dit jaar weer een mooie bijdrage met de inkomsten 
vanuit het aanplakbiljet en de presentatiegids.  
Met het aanplakbiljet creëert het eerste elftal haar 
eigen budget voor extra's, zoals trainingskleding, het 
trainingskamp en teamuitjes. Met de presentatiegids 
zorgen zij niet alleen voor een visitekaartje van de 
vereniging maar ook de inkomsten uit de advertenties 
worden door twee gedeeld. Dit zorgt ervoor dat  
+/- €  1.250,00 richting de vereniging terugvloeit.  
Aan de vereniging om dit weer te investeren in één 
van haar projecten.  
 
Opschoning Reclameborden  
Reclameborden lopen moeizaam gezien de  
voorzichtigheid van bedrijven m.b.t. het Corona virus. 
Sponsorcontracten welke vier jaar hebben gelopen 
kunnen op elk moment in deze tijd opgezegd worden. 
Van dit feit moeten we ons wel bewust zijn.  
Het aantal opzeggingen is gelukkig beperkt gebleven. 
Extra initiatieven zijn nodig om het 1e en 2e veld  
volledig te voorzien van reclameborden, waaronder 
het benaderen van leden die relaties hebben in  
andere branches die momenteel bij onze club onder 
vertegenwoordigd zijn. Laten we met z'n allen onze 
schouders eronder zetten.  
 
Al met al kijkt de Sponsorcommissie met een goed 
gevoel terug op het afgelopen jaar en wil langs deze 
weg alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage 
aan bovenstaande activiteiten.  
 
Het bewerkstelligd financieel resultaat is te  
raadplegen in het financieel verslag 2019 / 2020. 
 
Last but not least: Dirk Pellicaan, Voorzitter van de 
Sponsorcommissie heeft besloten om zich niet  
meer verkiesbaar te stellen voor een volgende  
bestuursperiode. Dirk wil de overige leden van de 
Sponsorcommissie en het Bestuur hartelijk bedanken 
voor de geweldig fijne samenwerking gedurende de 
afgelopen jaren en wenst hen veel succes en  
wijsheid toe in deze turbulente periode.  
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Hoe is het met……………………..Geer Gremmen  
Geer is bekend van zijn keeperswerk in de periode 
van de Van Straten’s tot de nieuwere generatie.  
Het is niet echt een Woerkumse naam en toch  
woont hij hier al ruim 50 jaar.  
Hoe hij in Woerkum terecht kwam?  
In zijn jonge jaren voetbalde hij bij Raptim en SVW  
in Gorcum. Zij hadden daar ook een soort straatelftal 
met o.a. Arie Saaman en Hennie Havelaar en  
voetbalden af en toe een wedstrijdje hier in  
Woerkum. Toevallig kreeg hij ook nog verkering met 
Ineke van Straten en hij had wel interesse om bij onze 
VV te komen voetballen, want ‘s zondags voetballen 
zag de familie niet zo zitten. Hij zat in militaire dienst 
en was niet ieder weekend thuis, dus afwisselend zat 
hij af en toe reserve bij het eerste en speelde in het 
tweede. De club had toen zelfs de keuze uit een  
aantal keepers. Henk van Straten, Wim Baks (de 
Smorrel) en Huub van Straten (van Hanna’s).  
Concurrentie genoeg dus. Wim en Huub zijn later  
verhuisd vanwege de liefde en Henk werd wat ouder, 
dus was Geer op een gegeven moment een vaste 
waarde in het team.  
Een hele leuke tijd gehad met mooie wedstrijden.  
De streekderby’s natuurlijk en vooral tegen Sleeuwijk 
was het altijd beladen maar sportief. De beste  
herinneringen heeft hij aan wedstrijden tegen RVVH 
en Quick Boys.  
Tegen RVVH in het seizoen 1970/71 was een grote 

verrassing. Woerkum stond op het punt om te  
degraderen en had aan één punt genoeg en RVVH 
kon kampioen worden. De Ridderkerkers werden  
gefopt zoals in de krant stond. Mede door geweldig 
keeperswerk van Geer werd de wedstrijd met 2-1  
gewonnen. Doelpunten van Bernard Boulonois  
en onze Rijswijkse Wout (de Punt) van Tilborg.  
Het benodigde punt was binnen en RVVH zat  
met de gebakken peren. Quick Boys werd in die  
periode 2x verslagen in een bekerwedstrijd. Na de 
eerste keer werd de finale behaald. Toen stond Cees 
van Andel op doel. De tweede keer stond Geer op 
goal en na een gelijke stand moesten er penalty’s 
worden genomen. Na 15 penalty’s was het beslist in 
het voordeel van Woerkum en Geer stopte menige 
strafschop. Het werd na afloop goed gevierd!!  
Een wedstrijd uit die periode van de tweede klasse 
was nog wel hilarisch. Thuis tegen Ter Leede werd 
een afstandsschot onhoudbaar binnen de palen  
tegen de stang geschoten. Doelpunt zou je zeggen, 
maar Geer dook er toch naar en bij het terugkaatsen 
van de bal kwam deze tegen de vuisten van Geer  
en sprong terug in het veld. Iedereen had het  
gezien, behalve de scheidsrechter. Geen doelpunt. 
Heel bijzonder. Het werd uiteindelijk 1-1.  
De opening van het huidige complex ging  
gepaard met een wedstrijd tegen artiesten.  
Een leuke happening en mooi om mee te maken.  
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Zoals op bijgaande foto te zien is, werden de  
uitwedstrijden in de tweede klasse (vergelijkbaar  
met de huidige hoofdklasse) met de bus gedaan en  
er gingen heel veel supporters mee. Deze foto werd 
gemaakt tijdens een wedstrijd in Ermelo en er werd 
tevens een dagje uit van gemaakt.  

Geer heeft ook menige trainer meegemaakt.  
Het begon met Adam van Straten, later Pieterse, Joop 
Herwich en Teus Blokland, deze zelfs 2x. Die tweede 
keer was nadat Geer al was gestopt. Cees van Vugt 
was hem opgevolgd maar verkoos om terug te gaan 
naar Sleeuwijk, waar hij later spijt van kreeg. Hadden 
we eerst een overvloed aan keepers, nu was er een 
probleem ontstaan. Teus Blokland en Wim van Vark 
stonden bij Geer aan de deur of hij nog wilde helpen. 
Geer niet de beroerdste en ging in training. De eerste 
wedstrijd waarin hij weer keepte werd met 5-1  

gewonnen. Ook hier stopte hij nog een penalty.  
Na zijn actieve periode heeft hij nog jaren het elftal 
van zijn zoons Alex en Dico getraind. Zij speelden in 
hetzelfde elftal en hebben menig kampioenschap en 
toernooi gewonnen. Hun trouwe leidster was Wilma 
Baks die helaas veel te vroeg is overleden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die trainingen hebben wel hun vruchten  
afgeworpen. Beide zoons speelden in het eerste.  
Alex als verdediger, niet zo heel lang want hij  
verkoos toch skiën boven voetbal. Werd skileraar en 
filiaalhouder van een skisportzaak in Oostenrijk waar 
hij dus al jaren woont. Dico is een belangrijke speler 
geweest en heeft menige wedstrijd beslist met zijn 
slimme spel en mooie doelpunten.  
Nog steeds sponsort hij de club met zijn bedrijf  
“De HypotheekWeter” Geweldig.  
 
Geer bezoekt nog heel regelmatig de thuis- en uit-
wedstrijden van het eerste elftal en zal dat zolang 
mogelijk blijven doen. 

Hier in actie tegen Quick Boys, samen met Ab den Tek. 

Onder tweede van links Geer en pontificaal voor de bus Ineke. 
Herkent u ze nog?  

Hier legt hij zijn vrouw nog eens uit hoe het ging….  

Dico en Alex op een oude elftalfoto. 
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 Weinig voetbal, veel werk  
Dat er afgelopen jaar niet veel  
is gevoetbald is geen nieuws.  
Desondanks is er op onze club  
keihard doorgewerkt om ons 
sportpark (wat er al altijd prachtig 
bij ligt) nog mooier te maken.  
In de vorige editie van de  
Stormvogel is al uitgebreid  
aandacht besteed aan de  

renovatie van het hoofdveld en de kleedkamers.  
Ondertussen staat de boarding om het veld en  
ziet de grasmat er uit als een laken waar menig  
biljartvereniging jaloers op is. Al het straatwerk ligt  
er strak in en een mooie bijkomstigheid is dat ook  
het parkeerterein nieuw asfalt en belijning heeft  
gekregen. Als iedereen weer zonder beperkingen naar 
de club kan komen zullen jullie versteld staan hoeveel 
werk er door onze vrijwilligers is verzet.  
 
Ondertussen is er ook opdracht gegeven om de  
speeltuin te vervangen waarna deze voor onze  
kleinste bezoekers weer helemaal up to date en  
veilig is. De speeltuin wordt door een professioneel 
bedrijf geleverd en zal daarom voldoen aan alle  
veiligheidseisen.  
 
Voor de zomerperiode hebben we gelukkig nog heel 
even kunnen voetballen met de nodige beperkingen 
en maatregelen. Hiervoor hebben onze medewerkers 
een stapje harder moeten zetten om looplijnen aan te 
brengen, elke week de buitenbar klaar te zetten en 
soms ook een beetje politieagent moeten spelen. 
Doordat het niet gebruikelijk is om heel de zomer 
door te spelen en de kantine open te houden hebben 
we ook veel buiten gezeten met een lekker drankje  
en muziek. Omdat de terrassen gesloten waren en 
andere evenementen afgelast kwamen hier redelijk 
wat mensen op af. Hierdoor is er ook wat overlast 

bezorgd aan de buurt rondom ons sportpark. Laten 
we als vereniging zorgen dat we dit in de toekomst 
voorkomen zodat wij van onze club kunnen blijven 
genieten en onze buren ook fijne buren blijven.  
 
In de presentatiegids heb ik verteld dat we  
in het kader van “De Groene Club” een  
energiebesparingsrapport hebben laten opstellen.  
Dit is inmiddels gebeurd en de eerste offertes om de 
“quick-wins” te realiseren zijn inmiddels opgevraagd. 
Denk hierbij voornamelijk aan LED verlichting in  
ruimtes waar vaak licht brandt. Ons streven is om in 
2021 toch de zonnepanelen te gaan leggen om in de 
toekomst kosten te gaan besparen.  
 
Als laatste maar daarom niet minder interessant,  
zijn we in oktober benaderd door een kinderopvang 
organisatie of wij ervoor open zouden staan om een 
partnership aan te gaan waarbij er op ons terrein een 
Buiten BSO gestart gaat worden. Dit zou betekenen 
dat er op doordeweekse middagen (wanneer er  
nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van ons  
terrein) een groep kinderen opgevangen wordt, waar 
voornamelijk buitenactiviteiten voor georganiseerd 
worden. Naast het maatschappelijk belang, wat wij 
als vereniging erg belangrijk vinden, heeft dit voor ons 
als club ook een financieel voordeel. We zijn met deze 
partij in vergevorderde gesprekken en hopen hier snel 
meer informatie over te kunnen geven.  
 
Al met al wordt er dus niet stil gezeten, maar het zou 
wel lekker zijn om op zaterdag weer vers gebakken vis 
te ruiken en een volle tribune te zien.  
 
Hopelijk tot snel!  
 
Martijn van den Heuvel 
Bestuurslid Facilitaire Zaken  

Propjevol, wanneer weer? 
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Schneider BV Woudrichem  
Van bouwval naar compleet geautomatiseerd bedrijf. 

 
Het complex van kassen aan de Ruigenhoek  
veranderde in een tijdsbestek van 10 jaar in een  
ruïne. Alles wat bruikbaar was werd eruit ontvreemd 
en wat overbleef was een doorn in het oog voor  
heel veel inwoners van Woudrichem. Menigmaal 
werd dan ook aangegeven, gemeente doe hier iets 
aan. Van omwonenden hoorde je dat er in de  
nachtelijke uren ongewenst bezoek werd gebracht  
en werden auto’s vol gestolen goederen ontvreemd.  
 
Maar dan breekt 2020 aan en hoor je dat er  
veranderingen op stapel staan. Het bedrijf Schneider 
Youngplants uit Ridderkerk heeft het opgekocht.  
Dat geeft reden om ook ons eens nader te gaan  
informeren. Wat is het en waar gaat het naar toe? In 
de grote hal ontmoet ik de directeur eigenaar, Jacob 
Schneider. 48 jaar jong en vol enthousiasme. Als zijn 
vader in 2004 de zaak aan hem overdraagt gaat hij 
met hulp van een viertal managementleden en een 
zestal mede-eigenaren in het bedrijf. Komend uit een 
faillissement geen eenvoudige klus. Als in 2018 het 
moment komt dat de provincie het bedrijf uitkoopt, 
ontstaat er de keuze om of te stoppen met het bedrijf 
of op een nieuwe locatie verder te gaan. Omdat Jacob 
in 2010 ook is gestart met de studie theologie bleek 
dat nog geen eenvoudige keuze. Maar uiteindelijk 
vindt hij het stoppen van de zaak niet de juiste weg.  
 
De kans om in Woudrichem verder te gaan kreeg hij 
via Greeve aangeboden en dus was het duidelijk dat 
hier een nieuw bedrijf zou komen. Alles wat er stond 
werd door Greeve afgebroken en een compleet 
nieuw bedrijf kwam er voor terug. Miljoenen zaai- en 
stekplanten gaan er van de lopende band. Met een  
40 tal vaste medewerkers en daarbuiten nog een  
60 tal seizoenwerkers gaat het bedrijf hier verder.  
Jacob Schneider vertelt dat er nog steeds mensen  
nodig zijn die hier willen werken.  
Vooral vrouwen die nauwkeurig kunnen werken zijn 
daar van harte welkom. Men kan contact opnemen 

met Jan den  Hartog die het personele aspect voor 
zijn rekening neemt.  
 
Bijzonder is dat de directeur ook de kansel  
betreedt als predikant. Onlangs nog is hij in Giessen 
voorgegaan. Hij is voornemens om in de toekomst  
het predikantschap te combineren met zijn taken als 
plantenkweker. Natuurlijk heeft hij daarvoor een 
goed team en management nodig. Jacob kan zich  
verheugen op een zeer ervaren management team 
dat zeker in staat is om hem te ontzorgen wat betreft 
de dagelijkse gang van zaken.  
 
Kortom, een prachtig bedrijf, een sterk team  
en een bijzonder prettige directeur.  

Jacob Schneider samen met uw verslaggever, Jur Froma. 
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Het afgelopen half jaar van  
het seizoen 2020/2021 kunnen 
we omschrijven als een hele 
aparte. Waar we dachten, na 
het roerige eind van het vorige 
seizoen nu weer aan de slag  
te kunnen gaan, zitten we  
inmiddels al weer vanaf  
10 oktober stil. Althans qua 
competitie voetbal op de  

zaterdag dan. Dit is de datum waarop de meeste  
van onze jeugdteams hun laatste wedstrijd speelde.  
Sindsdien moeten onze jeugdspelers het weer doen 
met trainingen.  
 
Binnen de jeugdteams is er dit jaar weer het een  
en ander veranderd. Bij de JO10 tot en met JO12  
trainen we sinds dit jaar in circuittrainingen. Op de 
vrijdagmiddag doen we hetzelfde, maar dan voor  
de gehele pupillenafdeling. Mooi om te zien dat hier 
gemiddeld ruim 30 kinderen aan deelnemen, elke 
keer als deze training wordt georganiseerd. Deze  
trainingen zien er over het algemeen als volgt uit:  
Een rondo bij betreden van het veld, gevolgd door  
4 a 5 oefenvormen met afsluitende partij.  
Swen Weusthof heeft de ‘leiding’ gekregen over  
deze circuittrainingen en in samenspraak met  
onder andere de trainers, zijn we gekomen tot zo 
goed mogelijk vernieuwende vormen, waarbij plezier  
centraal moet staan. Ik denk dat we als club zijnde 

hiermee de goede weg zijn ingeslagen en het  
algemene niveau van de trainingen hierdoor hoger  
is dan eerst. Waar eerst iedereen werkte als individu, 
creëren we nu een platform, waarin we  
trainingsvormen delen, creatief proberen te zijn en 
vooral ook proberen te kijken naar wat statistisch  
gezien belangrijk blijkt te zijn voor de trainingen van 
de jeugd. Minder statische vormen, meer statische 
tegenstanders creëren, minder stilstaan tijdens de 
oefeningen, trainen met verschillende soorten en  
maten van ballen en vooral de beleving in de vormen 
krijgen. Ik denk een hele mooie stap, waarin we nu  
in de fase zijn aanbeland dat we weer een volgende 
stap moeten proberen te gaan zetten. Een mooi  
lopend proces, waar ik als HJO met een heel positief 
gevoel naar kijk.  
 
Bij de junioren teams durf ik ook te zeggen dat we de 
goede weg zijn ingeslagen. Steeds meer vormen zijn 
gericht op het spelsysteem, waarvan we hebben  
uitgesproken dat dit een herkenbaar Woudrichem 
systeem zou moeten zijn. Leuk om te zien om hier 
met elkaar een bijdrage aan te kunnen leveren.  
Ik denk dat het terecht is om, zonder anderen te kort 
te willen doen, Patrick Kant naar voren te schuiven  
als het hart van onze junioren. Er gaat geen avond 
voorbij of hij is er weer om naar de jeugd te kijken,  
te observeren en waar het kan ook bij te springen op 
plekken waar dit gevraagd wordt. Fijn om samen te 
mogen werken met zulke mensen.  

Jeugdvoetbal v.v. Woudrichem  
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Als club proberen we zo goed mogelijk om te gaan 
met de huidige situatie en proberen we trainers  
te stimuleren om zo veel mogelijk te ondernemen 
met de spelertjes. Hier zijn al mooie dingen uit  
voortgekomen. Er zijn de afgelopen periode heel  
veel onderlinge wedstrijden geweest, onderlinge 
toernooien en is er veel extra getraind. Hoe moeilijk 
het soms is in deze periode om het maximale uit de 
groep te halen en zie je dat er bij de meeste teams 
nog altijd een hoge opkomst is. Een verdienste van  
de trainers die de trainingen ook in deze tijd leuk en 
uitdagend weten te houden voor de spelers.  
 
De JO12 tot en met de JO14 speelden een  
straatvoetbaltoernooi op de het vernieuwde asfalt 
voor het sportcomplex. Een mooie manier van spelen 
en trainen waar we, als het weer en de tijd het toe 
laat, zeker meer gebruik van willen gaan maken. We 
speelden een toernooi van ruim 1,5 uur, waarbij alle 
teams tegen elkaar speelden gevolgd door de finale 
rondes. De straat vraagt iets anders van een speler 
dan het gras- of het kunstgrasveld en het was mooi 

om te zien en ervaren hoe onze jeugdspelers hier  
mee omgingen. Er staat ook een mooi filmpje van dit 
toernooi op de Facebook pagina van onze vereniging.  
 
Het Jeugdvoetbal in de zaal, Wat gepland stond voor 
vrijdag 19 en zaterdag 20 december voor de pupillen 
en op zaterdag 9 januari voor de junioren kon helaas 
geen doorgang vinden. We zullen de komende  
periode dus allemaal even door zien te komen zonder 
een balletje te trappen op onze vereniging en met 
onze teamgenoten. Via deze weg nogmaals een  
grote dank voor elke jeugdtrainer/leider van de 
club voor de getoonde creativiteit en inzet de  
afgelopen periode. Dat we snel weer mogen doen  
wat we het allerleukste vinden. Die wedstrijd op  
zaterdag en de lol en het plezier wat we dan met  
elkaar mogen ervaren.  
 
Sportieve groet,  
Aljan Dekker  
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Waar wij als A-C aan het begin van een nieuw  
voetbalseizoen normaliter altijd druk zijn met het 
plannen en organiseren van activiteiten moesten  
we nu - afgezien van kleine activiteiten - steeds maar 
weer afwachten of we überhaupt - i.v.m. Corona - iets 
konden organiseren. Voor de jeugd hebben we  
met een zeer geslaagde jeugdmiddag in juli en dito 
Pietentraining in december uiteindelijk nog hele leuke 
activiteiten kunnen organiseren.  
 
Verslag Pietentraining 

Activiteiten-Commissie v.v. Woudrichem 2020 – 2021  

De Sint was wat treurig, samen met zijn Pieten.  
Want, kon de jeugd van v.v. Woudrichem dit jaar 

nog wel van Sinterklaas genieten?  
Bah.. bah dat is wel erg zuur!  

Zei ook ons clubbestuur.  
Nou, weet je wat, met jullie (bestuur) permissie,  

gaan we wat regelen zei de Activiteiten-Commissie. 
Dus snel een bericht gestuurd naar Sinterklaas,  

want hij is tenslotte de grote baas.  
Ja… ja zei Sinterklaas, we komen er aan.  
Toen is de A-C snel aan de slag gegaan.  

Helaas, met de geldende richtlijnen,  
moesten we het feest wel wat verfijnen.  

Met zo’n 70-tal kinderen en een 10-tal Pieten,  
was het - op het veld - volop genieten.  

Partijtjes, schieten, springen,  
en tussendoor Sinterklaas toezingen.  

Na de training was een ieder voldaan,  
en werden de kinderen - in groepjes -  

naar binnen gedaan.  
In de kantine was ook de Sint aanwezig,  

en de oude man was nog druk bezig.  
De Sint nam het woord: Kijk eens wat ik heb,  

voor ieder één diploma, en nee…. Die is niet nep. 
Daarnaast een voetbaltasje met leuke spullen,  

met daarin ook lekkers om van te smullen.  
Helaas, de Sint moest er weer vandoor met  

zijn Pieten,  
om ook andere kinderen te laten genieten.  

Afscheid nemen valt altijd zwaar,  
maar de Sint en de Pieten riepen: Tot volgend jaar!  
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Echter, voor de ouderen ( Bingo) en bewoners van  
de Lemmenskamp (een Zangkoren middag) moesten 
we alles - voorlopig - helaas afgelasten….  
Jammer, maar kon niet anders. Gelukkig konden  
we - in juli - nog wel het zomeravondvoetbaltoernooi 
senioren organiseren. Met prachtig weer,  
sportieve en gezellige sfeer werden het hele  
gezellige zomeravonden.  
 
Verslag Zomeravondvoetbal toernooi 2020  
We begonnen dit toernooi een maand later dan we 
gewend waren. De reden zal bij iedereen bekend zijn. 
Het toernooi werd nu de laatste 3 weken in juli  
gespeeld. Voor de rest bleef alles bij het oude, dus 
werd voor de inwendige mens - met dank aan bestuur 
en Activiteiten-Commissie - ook weer goed gezorgd. 
Totaal 6 teams hadden zich ingeschreven die - over 3 
wedstrijdavonden donderdag - in wedstrijdjes van 30 
minuten voor de sportieve eer gingen.  
Vanzelfsprekend was het iedere donderdagavond  
na afloop van de wedstrijdjes ouderwets gezellig.  
Hopelijk kunnen we dit zomeravondvoetbal in juni 
2021 weer regelen. Om toch iets te hebben waar  
we ons op kunnen richten hopen we 2021 ook  
- afhankelijk van de gevoerde overheidsmaatregelen - 
een winteravondvoetbal toernooitje te organiseren. 
We houden jullie op de hoogte. Voor de statistiek nog 
even de eindstand: 1e Nw Zeeland 12 punten,  
2e Nederland 8p, 3e China 7p, 4e Noorwegen 6p,  
5e Engeland 5p, 6e Duitsland 4p.  
Met dank aan Stefan Baks, Jurgen Braat en Stefhan 

van den Hil voor de hulp bij de organisatie.  
 
Programma 2020 - 2021 A-C v.v. Woudrichem  
Natuurlijk zijn we gebonden aan de maatregelen die 
de overheid treft. Afhankelijk daarvan en natuurlijk 
ook afhankelijk wat dan binnen de vereniging  
mogelijk is, houden we de mogelijkheden per  
activiteit bij wanneer het of iets mogelijk is.  
(Onder voorbehoud dus).  
Vrijwilligers avond i.o.m. bestuur.  
Tijdens winterstop…. Een winteravond  
voetbaltoernooi met glühwein en erwtensoep?  
Bingoavonden op laatste woensdagavond van de 
maand.  
Februari, kindercarnaval / uitzwaai avond carnaval 
vierders i.s.m. vrienden van v.v. Woudrichem.  
April, Koningsdag met vrijmarkt, kinderspelen en 
zangkorenmiddag voor bewoners Lemmenskamp.  
Juni Zomeravond voetbal en afsluitdag.  
Juni/Juli Spelmiddag jeugd v.v. Woudrichem.  
 
Uiteraard beseffen wij - als A-C commissie - dat gezien 
de Corona maatregelen niet alles te realiseren zal zijn, 
maar dat zien we dan t.z.t wel.  
Ons motto is: we kijken niet naar wat er niet kan, 
maar kijken naar wat er wel kan. WE ZULLEN ZIEN!  
 
Namens A-C wensen wij iedereen - vooral - een  
gezond 2021 toe.  
Nadieh, Mirjam, Jolanda, Gerrit en Arthur.  
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Renovatie hoofdveld v.v. Woudrichem haast voltooid  
Na de start uitvoering in april  2020 
van het hoofdveld is er veel gebeurd. 
In een eerdere uitgave van ons 
clubblad is er  al veel over gemeld.  
 
Het meubilair langs het veld  is  
reeds aangebracht en de 

reclameborden worden op  dit moment terug 
geplaatst. De gemeente heeft langs het hoofdveld 
nieuwe beplating geplaatst  ter compensatie van  
de eerder gerooide bomen. Het parkeerterrein is 
opnieuw geasfalteerd door de gemeente Altena.  
De verharding rondom het hoofdveld is opnieuw 
aangebracht met verharding komende uit het 
straatwerk Middelvaart, beschikbaar gesteld  
door Zijlstra uit Giessen, en aangebracht door 
Ronald van Der Stelt uit Almkerk.  

De komende weken gaan we het veld uitzetten en 
daarna komen de doelen weer terug op het veld om 
misschien weer in maart het veld in gebruik te nemen 
na versoepeling van de Coronavirus.  
 
Namens mijzelf en het bestuur wil ik iedereen 
bedanken voor de geweldige inzet, zonder dit  
was het niet mogelijk geweest en hiermee  
kunnen we weer 25 jaar verder.  
 
Ook de gemeente Altena bedankt voor hun bijdrage 
voor de aanleg van het veld en voor het opknappen 
van het parkeerterrein.  
 
Met vriendelijk groet,  
Ben van Eeden  

v.v. Woudrichem. Parkeerplaats geasfalteerd. Aanzicht ingang v.v. Woudrichem. 

Aanzicht vanaf de tribune. Opnieuw geplante bomen. 

Uitzicht op het hoofdveld. 

Geplaatst meubilair. 
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v.v. Woudrichem MO11-1  

De club is weer een meidenteam rijker!  
Na de zomervakantie zijn we met een nieuw team van 
12 enthousiaste meiden gestart, onder leiding van 
Frank Bulthuis en Marco de Haas. Veel meiden spelen 
dit seizoen voor het eerst in een meidenteam.  
 
Unitas MO11 (thuis)  
Het werd ons al snel duidelijk dat het team van  
Unitas veel te laag is ingedeeld, dit is ook gebleken. 
Een week later zijn ze uit de competitie gehaald.  
Voor de rust stonden we helaas al ver achter.  
De 2e helft verliep beter, er kwamen wat kansjes,  
via een scrimmage voor het doel van Unitas was het 
Yinthe die scoorde (in haar allereerste wedstrijd!).  
Na een afgeslagen corner scoorde Kyra haar eerste 
goal sinds ze voetbalt! Veerle scoorde ook vanuit een 
corner die werd genomen door Elise. Einduitslag 3-15.  
 
Beesd MO11 (uit)  
Onze meiden zijn ’s ochtends vroeg niet op hun best, 
dit bleek uit bij Beesd. De eerste helft moesten ze nog 
wakker worden. Geen goede wedstrijd maar er werd 
wel gestreden! Veerle pikt haar doelpuntje weer mee. 
Einduitslag 13-1.  
 
Arkel MO11 (thuis)  
Vandaag moest het gebeuren na 2 verliespartijen op 

rij. Iedereen was gemotiveerd. Met passie en strijd  
op een druk en zonovergoten Bolwerk werd gestart 
aan de wedstrijd! Verdedigend stond het de eerste 
helft prima, er werden weinig kansen weggegeven. 
Helaas kon de 0-1 niet voorkomen worden.  
De aansluitingstreffer werd gemaakt door Elise.  
Angeline was vandaag dreigend met haar acties.  
Het was een hele leuke wedstrijd met over en weer 
kansen. En ons eerste punt is binnen!! Einduitslag 1-1. 
 
HSSC’61 (uit)  
De tegenstander was vandaag helaas duidelijk een 
maatje te groot, jammer want we hoopten op meer 
na de wedstrijd tegen Arkel. Einduitslag 5-0. 
 
LRC (thuis)  
Vandaag was de eerste wedstrijd zonder publiek,  
we misten dit zeker. Na een slecht begin 0-4 deden 
we via Angeline en Elise iets terug. Helaas waren wij 
niet opgewassen tegen de meiden van LRC.  
Einduitslag 2-8.  
 
Helaas is de competitie stilgelegd. We trainen 2x per 
week met een hele goede opkomst, een aantal keer 
hebben we op zaterdag gecombineerd met de MO-13 
getraind.  
 

Boven v.l.n.r.: Carlijn Hartman, Veerle Bouwman, Elise den Burger, Britt Viveen, Fenne de Haas en  Sofie van Rooij. 
Onder v.l.n.r.: Yinthe Smits, Carlijn Brouwer, Angeline Vink, Fay Klop, Kyra Bulthuis en Zoë van Rossum.  



39 

Editie januari 2021 

Technische Commissie: het voetbal seizoen 2019-2020  

Eerst maar eens beginnen om al die vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten die het iedere week weer mogelijk 
maken om überhaupt te voetballen. De dames van 
het wedstrijd secretariaat, Greta en Janny, onze 
gastvrouw op zaterdagochtend Jenny, Jan die ervoor 
zorgt dat de velden en de kleedkamers worden 
ingedeeld en Jerry die iedere zaterdag regelt dat de 
wedstrijdballen klaarliggen. Verder de leden van de 
technische commissie Jan, Fred, Leon, Patrick K, 
Martin, Wim, Pieter, Henk en Aljan, de pedagogisch 
ondersteuner Gerrit, de scheidsrechters Henk, Martin, 
Ed, Wim S, Pierre, Owen, Wim vd B, Bryant, Leon, 
Gerard, Job, Patrick v B, Denise, Ruben, Stephan en de 
spelers van de jo17 en de jo19. Ook dank aan de 
trainers en leiders van de verschillende senioren en 
jeugd teams, Stef, Mark, Stephan, Sharif, Jaimy, Remy, 
Senna, Danielle, Maroesja, Marijke, Kim, Pieter, Peter, 
Sebastiaan, Mariska, Marit, Roline, Timo, John, 
Marjon, Swen, Rutger, Corne, Oscar Sebastiaan, Rob, 
Rens, Marinko, Romano, Frans en natuurlijk Piet. En 
tot slot de medische staf Peter/Michael en Jayne. 
Natuurlijk ben ik nu vrijwilligers vergeten, mijn 
excuus. Maar iedereen die zich heeft ingezet om 
ervoor te zorgen dat we onze hobby kunnen 
uitvoeren, bedankt!  
 
Het seizoen wat we niet uit hebben gespeeld, het had 
misschien wel een van de mooiste seizoenen uit onze 
toch al rijke clubgeschiedenis kunnen worden. Want 
waarom zullen we niet dromen van een promotie van 
ons eerste elftal naar de eerste klasse, we hadden 
immers een periodetitel op zak. De beslissende 
uitwedstrijd in de nacompetitie met de meest trouwe 
supportersschare uit de regio in de bus of op de 
motor met...... Ik heb dit alleen van horen vertellen 
maar het had zo maar gekund. Hadden we wel dit jaar 
geen derby's gehad....maar ach de competitie ligt toch 
stil. Of wat te denken van het kampioenschap van ons 
tweede elftal, op d'n platte kar door het dorp, feestje 
in de kantine, promotie naar de reserve tweede 
klasse. De promotie hebben de mannen gekregen en 
verdiend, maar dat feestje moeten we nog maar een 
keer inhalen bij de promotie naar de reserve 1ste 
klasse. Het voordeel van dromen is dat je oneindig 
kunt doorgaan. Het Derde had ook zomaar op 23 mei 
aan de kop van het linker rijtje kunnen hebben 
gestaan of wat te denken van de prestaties van het 
vierde.. zou het hen gelukt zijn om een gezellig 

seizoen te draaien? Ik weet het wel zeker van wel, 
hoef ik eigenlijk niet eens voor te dromen, is gewoon 
een zekerheidje. En het vijfde, het vijfde was na een 
korte afwezigheid weer terug, sterk verjongd dus die 
kunnen nog jaren dromen van hun eigen ambities, fijn 
dat jullie weer zijn aangesloten!  
 
Binnen de jeugd hebben we een mooi seizoen 
gedraaid, zonder echte pieken en dalen, maar 
natuurlijk wel met dromen. Met uitzondering van de 
jo15 hadden we in iedere leeftijdscategorie 1 of twee 
teams ingeschreven, sorry bij de jo11 zelfs drie teams. 
Ook heeft het kaboutervoetbal op zaterdagochtend 
een plek gevonden binnen onze vereniging, ze kunnen 
er niet vroeg genoeg mee beginnen. Goed om te zien 
dat ook de trainingsaanpak vanuit het 
jeugdbeleidsplan steeds meer zijn weg gaat vinden 
binnen de trainingen en wedstrijden van de jeugd, 
maar hier hebben we nog wel stappen met elkaar te 
maken. Over dromen gesproken wat zou het mooi zijn 
als we in 2021 een start zouden kunnen maken met 
walking football, zouden ze het nog kunnen?  
 
In het seizen 2019-2020 heeft de Technische 
Commissie ook naar de toekomst gekeken en samen 
gebouwd aan de toekomst. Een flink aantal 
jeugdspelers hebben vanuit de jo19 de aansluiting 
gemaakt met de selectie van het 1ste of het 2e. 

Hiermee bouwen we aan een gezonde vereniging. 
Middels de inzet van ons hoofd opleidingen 
investeren we in opleidingen voor verschillende 
trainers van onze jeugd, daarnaast zorgen we dat ook 
zij begeleiding krijgen bij zowel de trainingen als de 
wedstrijden.  
 
Wat ons de toekomst gaat brengen, ik weet het ook 
niet. Op de eerste plaats hoop ik dat iedereen gezond 
blijft of het nu Corona is of iets anders laten we vooral 
gezond blijven. Op voetbal gebied hoop ik dat we nog 
een mooie tweede seizoenshelft kunnen krijgen 
waarbij we in wat voor vorm dan ook met voetbal 
kunnen bezig zijn, vanaf de kabouters tot ons nieuwe 
walking football team, maar laten we bovenal 
verenigen.  

 
Met vriendelijke groet,  
Remco Pronk  
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Vân wie zai de gai d’r één?  

Fay Klop 
Op mijn verjaardag 2 November 2011 
In het ziekenhuis in Gorinchem 
Obs t’ Ravelijn in Woudrichem 
MO11 
Middenveld (vaak overal) 
Buiten spelen, fortnite op de playstation, knutselen 
Ja 2 zusjes Mila en Fleur 
Ja allebei 
Moeder in Woudrichem en later Sleeuwijk en vader  
eerst in Sleeuwijk en later Woudrichem en voetbalt  
nog steeds in Woudrichem 
Zoé, Elise en mijn vader natuurlijk 
Ajax en Feyenoord (om papa te plagen) 
Eigenlijk alles wel goed 
Frank Bulthuis en Marco de Haas en mijn vader Kevin  
Veel vriendinnen en gezellig onderling sporten 
Dat de corona weg gaat en we weer wedstrijden  
mogen voetballen en dat iedereen gelukkig is 
     

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

Finn de Haas 
2 januari 2016 
In het ziekenhuis in Gorinchem. 
Op ’t Ravelijn 
Ik doe kabouter voetballen. Het heet voetjebal 
Ik doe allemaal rondjes rennen op het veld 
Kiezen op school, bij oma op visite, met de  
pont varen en met mijn dino spelen 
Ja een broertje, hij heet Nout 
Ja papa en mama allebei. Papa doet nog steeds voetballen 
Papa in Nederland op de voetbal in Woudrichem. Mama  
heeft in Woudrichem en in Sleeuwijk gevoetbald 
Papa! 
Ajax, echt geen Feyenoord  
Dat weet ik niet 
Dat is nog steeds papa 
Scoren, dribbelen, rondjes rennen op het veld en in de  
speeltuin spelen na de training 
Een bestuurbare auto krijgen en ik vind ‘ouwe’ oma heel lief  

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 :       
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Lenn Caspers 
17-08-2015 
Gorinchem 
Eben haezer in Woudrichem  
Foetjebal volgens mij is dat JO6 
We spelen nog geen wedstrijden.  
Maar ik wil het liefste doelpunten maken  
Spelen met vriendjes. En op de iPad spelletjes doen  
Zusje Fae 
Ja allebei 
Voetballen beiden in Woudrichem 
Mijn papa en opa natuurlijk 
Mijn papa zegt Ajax 
Barcelona op advies van papa 

Ikzelf natuurlijk   
De pietenvoetbal, zo hoog mogelijk schieten en met mijn 
beste vriendjes Jimmy en Stef voetballen 
Heel veel geld verdienen 

Mex van Wijk 
20-09-2012 
Gorinchem 
Eben Haezer  
JO-9 
Middenveld (rechts) 
Vissen  
1 zusje (Bo) 
Ja allebei 
Papa in Sleeuwijk & Woudrichem;  
Mama in Woudrichem & Sleeuwijk 
Papa 
v.v. Woudrichem 
Real Madrid 
Messi 
Ik vind het heel leuk om samen met mijn vriendjes  
te voetballen. 
Dat ik een keer in de spits mag spelen 

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 : 
       

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 :       



42 

De Stormvogel seizoen 2020/2021 



43 

Editie januari 2021 

Hierbij willen wij alle lotenkopers, superlot kopers 
en de verkopers bedanken voor het ophalen van  
dit mooie bedrag dat ten goede komt aan  
de jeugdafdeling!   

Grote Clubactie 2020  

Winnaars Grote Clubactie 2020  
Op zaterdag 19 december zijn de beste 3 verkopers / 
verkoopster in het zonnetje gezet. Dit gebeurde in de 
kantine van onze club. Na het verkrijgen van diverse 
mooie prijzen gingen ze met een grote glimlach weer 
naar huis.  
 
De top 3 zag er als volgt uit.  
1. Noél van Wijk 135 loten  
2. Job Timmerman 98 loten 
3. Angeline Vink 92 loten.  
 
Bedankt namens v.v. Woudrichem! 

Job, Noél en Angeline zijn tevreden. 
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Speeltuin v.v. Woudrichem  

Naast een prachtig nieuw hoofdveld met nieuwe  
dug-outs etc. dient natuurlijk ook een nette speeltuin 
te liggen. Helaas waren de toestellen in de oude 
speeltuin te zeer verouderd om te hergebruiken  
of op te knappen en zodoende is er gekeken naar 
alternatieven. Gelukkig hebben wij de firma Boerplay 
te Nieuwendijk bereid bevonden om voor een “zacht” 

prijsje onderstaande toestellen te leveren. In maart/
april 2021 zal een en ander door onze bouwploeg 
geplaatst gaan worden en kunnen de kleintjes weer 
naar hartenlust spelen terwijl hun broertjes, zusjes, 
papa’s of mama’s lekker aan het voetballen zijn. 
Onderstaande een impressie van de toestellen die 
aangeschaft zijn.  
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Voetbal en Corona gaan slecht samen  

Of ik een stukje wilde schrijven over voetbal in Corona 
tijd? Nou, daar kunnen we kort over zijn.. dat is er dus 
niet. Voetbal en Corona gaan slecht samen om het 
zomaar te zeggen. Corona gaat eigenlijk met niets  
en niemand goed samen, maar we hebben en zullen 
ermee moeten dealen. Als je ouder dan 18 jaar bent 
dan heb je een paar slechte maanden gehad, na  
zaterdag 10 oktober ging de stekker uit het amateur 
voetbal. Sommige senioren teams hadden op dat  
moment drie wedstrijden in de competitie gespeeld 
en ook drie in de beker en daarna was het over en uit. 
Trainen was nog wel mogelijk maar slechts in groepjes 
van twee, niet echt bevorderlijk voor een teamsport 
die je normaal gesproken met elf tegen elf speelt.  
Natuurlijk kunnen we treuren over het feit dat we niet 
minimaal normaal mogen trainen, maar zoals reeds 
geschreven Corona gaat niet goed samen met niets en 
niemand.  
 
Was je nog geen 18 jaar dan had je meer “geluk”.. je 
mocht tenminste nog gewoon trainen en onderlinge 
wedstrijden spelen. In tijden dat er zeer weinig kan  
en mag is dat natuurlijk lekker, maar het motiveert 

natuurlijk niet dat je op zaterdag geen wedstrijden 
mag spelen en voor de derde keer vriendschappelijk 
tegen de jo… gaat spelen. Maar we zullen het ermee 
moeten doen, wij zijn flexibel. Als het virus zich niet 
aan ons aanpast zullen wij ons verenigingsleven aan 
moeten passen aan het virus, hoe gek dat ook klinkt. 
De verwachting is dat we ergens in januari zicht gaan 
krijgen of competities hervat mogen worden en of 
scholen weer open gaan met fysieke lessen etc.  
Welke mogelijkheden gaan we krijgen om te sporten 
maar ook welke creativiteit gaan we oppakken om 
weer samen te sporten of om te verenigen.  
Een mooie uitdaging voor de technische commissie 
om een plan te bedenken hoe we weer aan het  
sporten komen. Hoe we beter uit de Corona virus  
periode komen dan dat we er in zijn gegaan.  
Een uitdaging aan de Activiteiten commissie en  
de Vrienden van om activiteiten te organiseren die 
wel mogelijk zijn, online FIFA toernooi, online bingo  
of online darten, verzin het maar.  
Laten we samen de uitdaging aangaan…..  
 
Groet Remco  

v.v. Woudrichem wint NK Footgolf 

Wethouder Shah Sheikkariem brengt een bos bloemen bij Marit Schaap en Thijs van Rookhuizen. 
Beide spelers van  Voetbalvereniging Woudrichem werden in september Nederlands Kampioen Footgolf.  
Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Oja, footgolf is golfen met een voetbal op een golfbaan!  
Aldus het bericht van Gemeente Altena. 
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Bestuur 

Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Voorzitter 

Hanno de Joode 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-53382456 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Ledenadministratie 

Christel Borg  

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

06-50994189  

Facilitaire zaken 

Martijn van den Heuvel 

martijn.vd.heuvel@hotmail.com 

06-30055027 

Penningmeester 

Andreas Nederveen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-23188772 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Secretaris 

Marjan van Giessen-Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-51835223 

Voetbalzaken 

Remco Pronk 

r.pronk@rotterdam.nl 

06-30657966 

Colofon 

Contactgegevens 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Bruis de Kock, Mariska Klijn   

Oplage     500 stuks ( & online) 

Vertrouwenspersoon 

Marina Zwaan 

vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl 

06-83447746 
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 06 - 15 58 45 55 
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