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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 

En zo is het alweer 2019. We zitten momenteel nog  
in de winterstop. Terwijl er van winter nog niet echt  
sprake is geweest. Of staat de winter nog voor de 
deur en gaat deze nog roet in het eten gooien de 
tweede competitiehelft? Laten we hopen van niet.  
 
Gezien de opkomst op de dag van de  
nieuwjaarsreceptie (tijdens de wedstrijd tussen oud 
eerste spelers stond het al vol langs de lijn) hebben 
we er weer zin in met zijn allen. Lekker ballen, kijken 
en socializen op het Bolwerk. In deze clubkrant kijken 
we terug op de resultaten van de teams tot nu toe.  

Verslag van het derde ontbreekt helaas. Wellicht  
omdat hun beste resultaat (25-0 winst) uit de boeken 
werd geschrapt nadat de tegenstander zich uit de 
competitie terugtrok.  
 
Verder in deze krant veel informatie van de  
sponsorcommissie en treden nieuwe bestuurders 
voor het voetlicht.  
 
De deadline voor de volgende editie is medio maart. 
Exacte datum volgt op de website. Veel leesplezier! 
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En toen was het al weer 
2019.. Wat vliegt de tijd 
en wat zit je nog sneller 
weer in het gewone  
ritme. 
 
Allereerst natuurlijk 
voor iedereen de  
allerbeste wensen  
voor 2019.  
Met veel sportief  
succes, heel veel plezier 
maar vooral in een  
goede gezondheid  

namens het volledige bestuur.  
 
Zaterdag 5 januari vierden we met elkaar ook  
weer de start van de 2e seizoenshelft.  
Uiteraard begint die met onze nieuwjaarswedstrijd. 
Dit keer veel oud eerste elftal spelers in een potje 
van 2x 30 minuten. Leuk om weer veel oud spelers 
te zien en dan ook nog actief. Zelfs Geerit Verhoeven 
en Henk Struik uit de promotie ploeg van 1982/1983 
trapten een balletje mee. Super mooi.  
 
Nu stond deze wedstrijd dan ook in het teken van de 
strijd tegen de verschrikkelijke ziekte kanker en de 
actie Alp d’ Huzes. Zoals jullie ongetwijfeld al hebben 
gelezen gaan onze oud spelers Wim Holster en Dick 
Wind deze mythische berg uit de tour beklimmen. 
Niet met de fiets maar hardlopend. Uiteraard willen 
wij daar als vereniging een bijdrage aan leveren en 
daarom stond deze wedstrijd / dag volledig in dienst 
van dit goede doel. Met behulp van sponsoren,  
Cees van Vugt en zijn team (samen ook wel de  
Rat draaiers) hebben we er met elkaar een prachtige 
dag van gemaakt met een tot nu toe heel mooi  
resultaat. We hebben samen € 1.150,- opgehaald  
en ik ben trots dat het bestuur namens alle leden 
nog € 500,- extra mocht uitreiken. € 1.650,- we  
waren allemaal zo trots als een aap. Wim en Dick 
alvast bedankt voor jullie inzet en we blijven jullie 
volgen en ondersteunen.  
 
Ook hebben we nog diverse leden gehuldigd.  
Helaas waren Ad Kant en Kees Schriek afwezig.  

Beide 50 jaar lid. Maar we hebben John Schaap  
en Joop Viveen voor 50 jaar lidmaatschap en  
betrokkenheid kunnen huldigen.  
Zo ook Gonnie Romijn, André Bouwman en  
Dico Gremmen voor 40 jaar trouwe dienst!  
 
Op sportief vlak hebben we ons ook laten zien.  
Tijdens de Proxsys cup in Gorinchem (overigens weer 
fantastisch georganiseerd!) waren we natuurlijk  
aanwezig. Woerkum 1 die helaas sneuvelde in de 
kwartfinale tegen de latere winnaar. Maar ook JO17 
en JO13 deden het goed. Niet altijd door te winnen 
maar wel door te laten zien dat ze het niveau aan 
kunnen. We hebben wel de topscorer van het  
toernooi geleverd die ook nog eens is verkozen met 
het mooiste doelpunt van het toernooi: Tim Saaman!  
 
Inmiddels hebben we met onze technische staf de 
contracten verlengd. We zijn zeer tevreden over de 
samenwerking met Piet Saaman en Fred van Straten 
bij het 1e. Het 2e heeft een wat moeilijkere start 
maar ook daar zijn we blij met Jan van Straten als 
trainer en Frans en Stefhan. Rick de Jong trainer van 
JO19 heeft aangegeven te willen stoppen. Dit gaan 
we invullen met Stef van Steenis, nu trainer van de 
JO17 en assistent trainer bij het 1e wat hij ook  
volgend jaar blijft doen. Bij de dames gaan  
Henk Struik en Kees Schriek ook nog minimaal  
een seizoen door.  
 
Ook de jeugd heeft zich weer enorm ingezet voor  
de grote clubactie. En dit heeft geleid tot het  
schitterende bedrag van € 2.912,50. We gaan er iets 
goeds mee doen. Weer een hoop mooie dingen die 
we met elkaar aan het realiseren zijn. We kunnen 
zeer trots zijn. De bevindingen van mijn eerste  
paar maanden kunnen jullie verderop in ons weer 
prachtige clubblad lezen.  
 
Let in 2019 op elkaar en blijf complimenten uitdelen, 
daar wordt het een heel stuk leuker van.  
 
Groeten,  
Hanno de Joode 

 Een woord van de voorzitter 
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Prima start van het 1e onder nieuwe trainer  

Na een redelijke  
voorbereiding werd met 
de nodige spanning  
uitgekeken naar de start 
van de nieuwe competitie.  
 
Hoe zouden onze jongens 
het doen onder nieuwe 
trainer Piet Saaman en  
hoe zou het gaan zonder 
aanvoerder Wim Holster 
en keeper Lex Kramers?  
 
 

We mochten thuis beginnen tegen het  
gepromoveerde EBOH wat voor ons een onbekende 
ploeg was. Met Jamy op het middenveld en nieuwe 
aanvoerder Wilty als laatste man begonnen we  
voorzichtig aan de wedstrijd. Beide ploegen kregen 
wat kansjes maar gescoord werd er niet in de 1e helft. 
De 2e helft pakten we een overwicht maar bleef de 
goal lang uit tot een kwartier voor tijd. Dillis speelde 
Tim knap vrij en die haalde vanaf 20 meter  
vernietigend uit: 1-0! Hierna moest EBOH komen en 
kregen ze kansen maar telkens was daar Aljan die  
ons redde. Aan de andere kant vergaten we het af te 
maken maar de 1e overwinning was een feit!  
 
De 1e uitwedstrijd was weer tegen een vreemde 
ploeg voor ons, namelijk Zwaluwe. Op het kunstgras 
begonnen we onwennig maar na 20 minuten kwamen 
we los en regen de kansen zich aaneen. Jammerlijk 
misten we er heel veel en alleen Dillis wist de trekker 
een keer over te halen waardoor de ruststand 0-1 
was. In de 2e helft was het veel minder al had een  
afstandskogel van Danny meer verdiend. De matige 
thuisclub kreeg zowaar een paar kansen maar die  
waren niet aan hen besteed, dus werden de volgende 
3 punten bijgeschreven.  
 
Als 3e wedstrijd stond de derby tegen het  
vreemdelingenlegioen uit Nieuwendijk op de rol.  
Altena had flink ingekocht waardoor we niet wisten 
wat we van deze ploeg moesten verwachten.  
We waren duidelijk de bovenliggende partij maar  
konden dat nog niet in doelpunten omzetten voor 
rust. Ook in de 2e helft gingen we op jacht naar een 
goal en deze viel uiteindelijk na 70 minuten.  
Tim slingerde een vrije trap voor de goal en  

kopspecialist Dillis knikte de verdiende 1-0 binnen.  
We kwamen hierna niet in de problemen tegen het 
machteloze Altena waardoor we voor de 3e keer een 
1-0 overwinning boekten.  

De 4e wedstrijd was gelijk een topper tegen het  
eveneens ongeslagen Pelikaan. In de verzengende 
hitte was goed voetbal op dat klote kunstgras haast 
onmogelijk. We hadden wel een overwicht maar  
zonder echt grote kansen. Toen we na 20 minuten  
1 keer te ver van onze man verdedigden was het  
meteen raak en daar was dan onze 1e tegengoal van 
het seizoen. Hierna begon gelijk het tijdrekken en  
irriteren van deze verschrikkelijke tegenstander.  
De scheidsrechter trad hier onvoldoende tegen op 
wat bij ons tot irritaties leidde. Na rust zette we met 
man en macht aan en werd een bal van Wilty met de 
hand gekeerd op de lijn maar helaas ontging dit de 
scheidsrechter. Net als vorig jaar beukten we  
tevergeefs op het vijandelijke doel en in blessuretijd 
kregen we zelfs nog de onverdiende 2-0 tegen.  
 
De kans op herstel kwam in de volgende  
thuiswedstrijd tegen Wilhelmina. Ook zij stonden op  
9 punten, dus het ging om de 2e plaats. Vorig seizoen 
werd er 2x verloren dus we waren gewaarschuwd. 
Toch kwamen we na een afgeslagen corner op een  
0-1 achterstand. We kropen uit onze schulp en Corné 
kopte uit een corner de verdiende 1-1 binnen wat de 
ruststand was. Na rust speelden we super en Tim 
schoot uit een vrije trap de 2-1 binnen en het was 
wachten op meer.  
De teleurstelling was daarom groot dat een voorzet 
pardoes over Aljan in het verste kruis waaide en het 
was weer gelijk 2-2. We stroopten de mouwen op  
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en na een solo van Jamy ging de bal op de stip waar 
specialist Danny geen fout maakte 3-2. Wilhelmina 
was gesloopt en er volgde nog de 4-2 van Bori  
waardoor we een prima overwinning boekten.  

 

De 6e wedstrijd was weer een topper want we  
moesten naar koploper Roda Boys toe. Zij hadden 1 
punt meer en zijn 1 van de titelfavorieten in onze 
klasse. Roda Boys startte furieus en kreeg enkele 
mooie kansen maar scoorde niet. Langzaam kwamen 
we in de wedstrijd en ook wij kregen kleine  
mogelijkheden. Voor rust vielen geen goals maar  
na rust sloeg Roda Boys direct toe 1-0. Nog geen 5 
minuten later was het weer gelijk toen Bori alleen 
voor de keeper overzicht hield en Yoeri bediende. 
Niet veel later counterde Roda Boys naar de 2-1 maar 
we lieten ons niet uit het veld slaan. We zochten met 
zeer goed voetbal de aanval en na een handsbal kon 
Danny de 2-2 binnen schieten vanaf 11 meter. We 
roken bloed en wilden meer en kregen dit ook. Corné 
knikte schitterend de 2-3 binnen uit een corner. Wilty 
kreeg 2 gemakkelijke gele kaarten, dus moesten we 
met 10 verder maar ook toen waren we heer en 
meester in Aalst en even later besliste Dillis het duel 
door koelbloedig alleen voor de keeper de 2-4 binnen 
te krullen. Hierna kreeg Dillis nog een belachelijke 2e 
gele kaart waardoor we met 9 man eindigden maar 
de overwinning was een feit. Een geweldige  
teamprestatie waar heel Woerkum terecht heel trots 
op was want we hadden de koppositie gepakt in het 
hol van de leeuw.  
 
De volgende wedstrijd kwam de grootste  
titelkandidaat Nivo Sparta op bezoek. Met een budget 
waar menig hoofdklasser jaloers op is krijgen ze het al 
jaren niet voor elkaar om te promoveren naar  
 

het  niveau waar ze zelf denken dat ze thuis horen.  
Het eerste half uur speelde Nivo zeer sterk en ze  
kwamen ook terecht op 0-1 door topscoorder Willem 
Looijen. Vrij snel hierna deed Nivo zichzelf de das om 
door een oerdomme rode kaart waarmee Aron uit het 
veld werd geschopt. Ondanks het gemis van Wilty en 
Dillis zetten we gelijk aan en de kansen kwamen al 
snel. Na rust werd het gas echt ingedrukt en leek het 
wachten op de gelijkmaker maar was Nivo ook super 
gevaarlijk met hun counters. De terechte 1-1 viel  
uiteindelijk toen Yoeri onze Bori vrij zette voor een 
lege goal en die rondde beheerst af. We gingen er  
vol voor maar kregen geen loon naar werken.  

De laatste wedstrijd van de periode was tegen 
Drechtstreek uit. We stonden voorafgaand met  
3 ploegen aan kop maar wij hadden een duidelijk  
minder doelsaldo dan Roda Boys en Pelikaan.  
Op een zeer slecht veld was goed voetbal onmogelijk 
dus moesten we meer met de lange bal werken. Uit 
één zo’n bal draaide Yoeri heerlijk door en haalde 
doeltreffend uit 0-1. We vergaten het duel al voor 
rust te beslissen en dat kwam ons duur te staan.  
We waren minder gretig dan eerdere wedstrijden en 
terwijl ook Drechtstreek niet echt gevaarlijk was viel 
uit het niets de 1-1. Nog geen minuut later viel na  
een misverstand ook de 2-1 waardoor de wedstrijd 
totaal kantelde. Drechtstreek geloofde erin en  
vocht voor wat het waard was en bij ons ontbrak  
het heilige vuur en geloof waardoor we het tij niet 
meer konden keren.  
 
Al met al een prima 1e periode waar wellicht nog 
meer in had gezeten maar waar we ook trots op  
mogen zijn, want we hebben als team het ware  
Woerkum getoond waar alle ploegen bang voor  
zijn en terecht!  
 
Groet, Leidertje 
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Teleurstellende eerste seizoenshelft voor Woerkum 2  

De eerste seizoenshelft is voor Woerkum 2 helaas vrij 
teleurstellend verlopen. Mede doordat een groot  
aantal geroutineerde voetballers langdurig  
geblesseerd zijn, hebben we nog niet onze draai  
kunnen vinden in de huidige competitie. Wij hopen 
daarom dat jongens als Walter, Hein, Rens, Yoram en 
Stefan snel weer aan kunnen sluiten maar dit heeft 
tijd nodig. Zoals elk jaar hebben we iedereen hard  
nodig om het gewenste niveau op de mat te brengen. 
Na de winterstop zal inzet, karakter en werken in 
teambelang hoog in het vaandel staan om de  
negatieve spiraal te doorbreken.  Met z’n allen  
schouders eronder want wij horen gewoon in deze 
tweede klasse goed mee te kunnen doen.  
 
Competitie:  
Op 13-10-2018 staat de uitwedstrijd tegen onze buren 
uit Sleeuwijk op het programma. Dit zal naar oude 
gebruiken normaal geen moeite moeten kosten om 
de jongens tot op het bot te motiveren. Helaas was 
deze boodschap bij Sleeuwijk wel duidelijk binnen  
gekomen en werden wij op inzet afgetroefd in deze 
derby. De einduitslag was 3-0 maar had bij de juiste 
strijd en beleving heel anders kunnen zijn. Op 20-10-
2018 staat Blauw Geel ’38 thuis op het programma. 
Dit was vorig jaar de tegenstander in de nacompetitie 
voor promotie naar de eerste klasse. We wisten dus 
dat er een goed team tegenover ons stond. Zeker  
gezien hun ongeslagen status op dat moment.  
Gelukkig was op deze zaterdag de vechtlust terug  
binnen onze gelederen en boden we knap partij aan 
deze goede ploeg. Het klinkt misschien gek maar je 
verliest uiteindelijk door de juiste strijd verdienstelijk 
met 0-3. Op 3-11-2018 gaan we op bezoek bij Asperen 
waar we op een vreselijk slecht kunstgrasveld aan 
moesten treden. Aan het begin van de wedstrijd  
verliezen we Rens gelijk met een pittige blessure door 
dit slechte veld. We worden vervolgens op kinderlijke 
wijze afgestraft door het op dat moment lager  
geklasseerde Asperen. Drie persoonlijke fouten  
nekken ons deze middag en wederom een 3-0  
nederlaag. Op 10-11-2018 gaan we op bezoek in Wijk 
en Aalburg bij Wilhelmina ’26. Slecht weer en een 
waardeloze scheidsrechter nekten ons uiteindelijk 
met een kleine 1-0 nederlaag. Het was ons helaas die 
dag niet gegund want een gelijkspel was meer op z’n 
plaats geweest.  

Op 17-11-2018 staat de thuiswedstrijd tegen  
SC Everstein op het programma. Er is echt voor elke  
meter gestreden door het gehele team en het was 
jammer dat SC Everstein een kwartier voor tijd op 1-1 
kwam, maar dat werd in de laatste paar minuten 
weer hersteld in ons voordeel. Dit gaf na lange tijd 
weer een heerlijk resultaat. Na zo’n 2-1 overwinning 
smaakt het verdiende biertje altijd beter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De week erop spelen we bij het als tweede geplaatste  
Meerkerk. Wederom een hoop afwezigen en  
blessures tijdens dit weekend. Op het slechte veld in 
Meerkerk stond er wel een ploeg die voor elkaar door 
het vuur ging. De mannen uit Meerkerk hadden een 
zware middag, we verloren nipt maar verdienstelijk 
met 2-1. Ook op deze middag cruciale fouten van een 
scheidsrechter die niet in deze klasse mag fluiten.  
Een zuivere strafschop werd ons onthouden.  

Drukke tijden voor de verzorger dit seizoen  
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Op basis van strijd hadden we hier echt een punt  
verdiend. Op 01-12-2018 hebben we de  
thuiswedstrijd tegen SV BLC. We komen na een  
flitsende start verdiend op 1-0 door Aron Timmer. 
Daarna zakt het iets weg en worden we door grove 
overtredingen uit de tent gelokt. De gasten profiteren 
omdat wij op deze acties helaas verkeerd reageren. 
Het duurt ook niet lang of onze gasten komen op 1-1 
en vervolgens maken ze de 1-2. Voetballend zijn we 
echt gewoon beter dan de mannen van BLC maar  
we hadden ons kopje erbij moeten houden.  
Door een persoonlijke fout en wat dwalingen van  
de scheidsrechter wordt het zelfs 1-3. Uitermate  
teleurstellend resultaat ondanks dat Seth nog de  
2-3 maakt. In de laatste wedstrijd van de eerste  
seizoenshelft gaan we uit naar GDC uit Genderen.  
Zij staan op dat moment nummer laatst met nog  
maar twee punten. Helaas na zoveel nederlagen  
slaat er een bepaalde angst in het team en wil  

bijna niemand de bal meer hebben. De mannen uit 
Genderen strijden voor wat ze waard zijn en komen 
dan ook nog eens op 1-0. Weer een klap voor ons 
team. Mark en Marinko slepen en sleuren het team 
mee naar voren maar echt gevaarlijk voor de goal 
wordt het niet. Als er uiteindelijk aan de noodrem  
getrokken moet worden door de steeds gevaarlijker 
wordende uitvallen van GDC gaat het kaarsje in  
Genderen uit. Dat is geen prettig resultaat om de  
eerste helft van het seizoen af te sluiten.  
 
Na de winterstop nieuwe ronden nieuwe kansen, 
maar er moet bij ons allen wel een tandje bij en dat 
weten we zelf ook. We houden u in de volgende 
Stormvogels op de hoogte over het verdere verloop 
van de competitie.  
 
Trainer en leiders Woudrichem 2  

Opgeven is geen optie!  
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement  
waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor 
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen met kanker.  
Op één dag beklimmen deelnemers fietsend,  
hardlopend of wandelend (maximaal zes keer) de  
Alpe d’Huez in de Franse Alpen, onder het motto 
‘opgeven is geen optie’.  
 
De koersdag is altijd op de eerste donderdag van juni 
en maakt deel uit van een hele koersweek, waar een 
heel jaar lang naartoe wordt gewerkt. Een bijzondere 
week vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen 
bespreekbaar wordt gemaakt. Elke gedoneerde euro 
aan het Alpe d’Huzes / KWF-fonds komt direct en 
100% ten goede aan kankeronderzoek.  

In 2019 worden voor de veertiende keer de 21  
bochten van de Alpe d’Huez beklommen. Wim Holster 
is oud aanvoerder van het eerste elftal, getrouwd met 
Helenie en vader van twee jongens Rafaël (6) en Dylan 
(3). Samen met Dick Wind doet hij mee aan de  
Alpe d’HuZes. “Omdat wij beiden een ouder verloren 
hebben aan deze verschrikkelijke ziekte. Met deze 
actie kunnen wij een bijdrage leveren aan een wereld 
waarin mensen niet meer hoeven te lijden aan deze 
ziekte of er zelfs aan dood gaan.”  
 
Wij wensen Wim en Dick heel veel succes en dat ze 
maar veel geld op mogen halen!!!   
 
Wil je hen steunen ga dan naar de volgende link: 
www.opgevenisgeenoptie.nl/s/1276/1455/ss  
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Trainer dames 1 aan het woord 
G.R.C.14  – Woudrichem 
Een streekderby heet het te 
zijn. Na wat oponthoud en 
naar een ander veld te zijn 
gestuurd kon de wedstrijd 
beginnen. Het was een  
gelijkwaardige strijd tot  
aan de 1-0. Want dan zie je 
dingen gebeuren waarvan ik 
denk: zien ze het niet of  
weten ze het niet.  

Een aantal reageert te laat op situaties die in het 
voetbal normaal zijn. En dat zijn o.a. direct reageren 
op een bal die wegrolt of lastig aan komt bij een  
tegenstander. Het is in heel veel gevallen zo dat het  
te afwachtend is. Er is meer  expressie nodig en dat 
mis ik op dit moment enorm. Kort na de rust valt ook 
de 2-0. Tevens de einduitslag.  
 
Woudrichem – S.V. Capelle  
Op een woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen  
Capelle. Het was fris en er was een stroomstoring  
die eerst opgelost moest worden. Telkens is er al  
iets geweest waardoor we later moesten starten.  
Een soort van oponthoud. Afijn, de wedstrijd begon 
en al snel was te zien dat Capelle een prima elftal  
in het veld had staan. En het tot aan de rust een  
gelijkwaardig duel was. Kort na de rust werd het  
0-1 en kon je gelijk al zien dat een aantal van ons  
dan minder attent zijn. Want om bij te blijven in de  
wedstrijd moet je alle elf de mouwen opstropen en 
niet een handje vol die wel goed spelen. Halverwege 
de 2e helft werd het 0-2. De einduitslag.  
 
Woudrichem – Blauw Wit  
Een nieuwe kans op deze zonnige zaterdag in oktober. 
Zonder oponthoud kon de wedstrijd beginnen. Aan de 
warming up kon ik al zien dat het goed zat vandaag. 
Na ongeveer 10 minuten mocht Anniek vanaf 30  
meter een vrije trap nemen. Het werd een  
schoonheid van een doelpunt! 1-0 en een boost  
voor heel de ploeg. Na de 1-0 ging het snel.  
Emma 2-0. Marlene 3-0. Die scoort altijd op haar  
verjaardag. Carline 5-0 en Marit 6-0 na een assist van 
Carline. Marit moest nog 15 worden maar wat is ze nu 
al goed en sterk en wanneer het kan en mag kan ze bij 
ons aansluiten. Maar haar eigen team gaat voor.  
De 2e helft werd de score opgevoerd. Eerst was daar 
weer Emma met de 7-0. Carline met de 8-0 en ja 

hoor. Daar was Elsbeth die met een lage schuiver de 
einduitslag op het bord zette: 9-0. Een opkikker van 
jewelste voor de hele ploeg.  
 
R.K.D.V.C. – Woudrichem  
Vandaag de uitwedstrijd in Drunen. Ook weer  
onbekend maar dat vind ik juist weer leuk want zo 
leer je steeds weer andere dingen. R.K.D.V.C. bleek 
over snelle speelsters te beschikken en dat leverde  
na 25 minuten spelen een 2-0 achterstand op. Waar 
onze keeper van vandaag, Lindy, niets aan kon doen. 
Toen kwamen wij tevoorschijn na een bal. Op de bal 
reageerde Els attent. Dat was 2-1. Even later scoorde 
Sharon de 2-2 na een fraaie actie van Marit. De 2-3 
werd ook door Sharon gemaakt. Nu ook weer in  
combinatie met Marit. Na de rust ging het een tijdje 
gelijk op en een doelpunt kon aan beide kanten  
vallen. Maar gelukkig scoorde Marit eerst de 2-4 na 
weer een fraaie actie. Ook de 2-5 kwam op haar 
naam. Deze goal viel uit een vrije trap. Uiteindelijk 
werd het nog 2-6 door Carline en kan ik weer trots 
zijn. En dat komt omdat wij als team enorm veel 
werklust hebben laten zien.  
En daar kan je veel mee winnen.  
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Sparta 30 – Woudrichem  
Spiegelbeeld vertel eens even. Na 10 minuten 2-0 
achter maar Carline kon nog de 2-1 maken en de hoop 
geven dat het ook vandaag weer goed kon komen. 
Helaas kwam de 3-1 er gelijk achteraan. Na de rust  
4-1 en 4-2 door Marlene. Daarna 5-2 en 6-2.  
Einduitslag was daar. Een kopie van vorige week  
maar dan in ons nadeel. Volgende keer beter.  
Dan is er weer een nieuwe kans.  
 
Woudrichem – Altena  
Veld 3 of nie! Nee het werd 2. Ook goed. Altena is een 
goede tegenstander waarvan vorig seizoen 2x werd 
verloren. Voor aanvang sprak ik de coach van hen en 
ook daar zijn de blessures talrijk. De 1e helft was goed 
van 2 kanten en leuk om naar te kijken. De rust werd 
gehaald zonder score. In de 2e helft waren de beste 
kansen voor ons. Balletje van Marit op de lat en  
diverse andere mogelijkheden. Ongeveer een kwartier 
voor tijd schoot Marjolein de 1-0 binnen. Een van  
richting veranderd schot rolde heel langzaam langs  
de keeper. Dat was 3 punten. Een prima overwinning 
mede dankzij uitstekend vlagwerk van de langst 
standhoudende vlagger van Woerkum Kees Schriek! 
Tot slot wil ik even laten weten dat wij met Jayne een 
verzorgster bij ons hebben waar we heel blij mee zijn. 
Ze is op haar vakgebied een aanwinst voor de club 
maar zeer zeker voor ons. 
 
Achilles Veen – Woudrichem  
Vandaag de uitwedstrijd tegen het ongeslagen Veen. 
De eerste paar minuten werd het mij al duidelijk. 
Woerkum beet van zich af. Scherp in de duels maar 
vooral als team zeer sterk. Veen kreeg geen grip op 
ons en tot de rust bleef het 0-0. Met als smetje  
dat Anniek geblesseerd raakte en zodoende de  
ziekenboeg aanvulde. Na de rust een zelfde beeld  
totdat Veen na balverlies omschakelde en de 1-0 

scoorde. Maar Woerkum zou Woerkum niet zijn als  
er niet alles aan gedaan werd om ook te scoren.  
En dat gebeurde ook want via een corner van Carline 
scoorde Marlene de 1-1. Veen had dit zeker niet  
verwacht en wist niet goed wat er mee aan te  
moeten. Tot dat ene moment dat Eva de bal uit de 
lucht pakt en de spits van Veen tegen haar opbotst. 
Daar komt de scheidsrechter aan. Kijkt even en zegt: 
uit sportiviteit geef ik een penalty. Het gevolg kennen 
we. 2-1. Meiden, de teamprestatie met in alles voor 
elkaar opkomen dat getuigt van enorm veel klasse.  
Ik ben trots ondanks de uitermate onterechte uitslag.  

 

G.D.C. – Woudrichem  
De laatste wedstrijd van 2018 werd een mooie  
driepunter. Het tekort aan speelsters werd door de 
meiden junioren opgevangen en dat is klasse. Maar 
om kort te gaan. Voor de rust scoorde Lindy fraai 0-1. 
En in de 2e helft was het Marit die er nog 2 maakte.  
0-3 dus. Zo, tot slot nog. Iedereen die geholpen heeft 
om toch weer een elftal in het veld te krijgen:  
bedankt! 
 
Henk Struik 
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Woerkum 4 en de herfstmeister!  
Na de rapportage in de vorige clubkrant heb ik  
de volgende tussenstand voor u:  
 
Gehaalde punten sinds 6-10 : 0  
Doelpunten voor   : 3  
Doelpunten tegen   : 30  
Geboren babies   : 2  
Gefeliciteerd Stefan en Arthur met Josephine en Jidde!  
Verwekte babies   : ?  
 
Eigenlijk bent u hiermee wel weer volledig bij!  
Ik hoor u denken, waarom komen die stakkers nog 
iedere week naar het voetbalveld? Waarschijnlijk is 
het voor ieder teamlid anders: er zullen er bij zijn die 
graag even van huis zijn, voor sommigen is het om een 
legaal biertje te nuttigen, voor een enkeling om de 
reclassering om de tuin te leiden, of om op de training 
een gevoel van onoverwinnelijkheid te ervaren of  

om ons motto 'niet goed, maar wel gezellig' ten  
uitvoer te brengen. Voor wie welk excuus geldt, vraagt 
u het zelf maar aan de leden van Woerkum 4.  
 
Om enige achtergrond te geven bij bovenstaande  
statistieken werden, ondanks dat we vooraf wel  
kansen zagen, alle wedstrijden vrij kansloos verloren. 

Verschillende voorbereidingen werden getroffen 
om een verschil te maken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
maar ook dit mocht niet baten. We hebben zelf  
moeite met het scoren van doelpunten, daarnaast 
krijgen we iedere wedstrijd eigenlijk wel een aantal 
'ongelukkige' doelpunten tegen. Toch moet ik er één 
wedstrijd wel uithalen. Een wedstrijd die we vooraf  
al een keer hadden afgezegd (baaldag) omdat we er 
(te) weinig zin in hadden en moest worden ingehaald 
op 15-12, de laatste wedstrijd voor de winterstop.  
 
De uitwedstrijd tegen de koploper, die nog zonder 
puntverlies bovenaan stond.  
Ofwel tegen de herfstmeister. GDC uit. Vanuit alle 
hoeken en gaten van het land van Heusden en Altena 
kwamen de Woerkum 4 spelers naar het sportpark in 
Eethen, waarna we kort voor de start van de wedstrijd 
het kunstgras mochten betreden.  
Een snijdende koude wind kwam over de polder het 
veld over. Een heerlijke ambiance voor zo'n pot.  
Desondanks ging het verrassend goed en konden we 
lang de nul houden. Met het windje in de rug in ieder 
geval. Met zelfs nog wat kansjes voor ons zelf werd de 
rust met 0-0 bereikt. De tweede helft mochten we het 
tegen de wind in proberen, ook dit viel niet tegen.  
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Met gezamenlijke kracht konden we voldoende  
weerstand bieden. Zoveel weerstand dat zelfs de 
scheidsrechter steeds wat partijdiger ging fluiten  
voor het thuis team. Na nog enkele goede kansen 
voor onszelf om zeep geholpen te hebben leek  
de 0-0 eindstand in beeld.  
U begrijpt het al, in de laatste minuten van de  
wedstrijd zag de scheidsrechter vanaf de middenlijn 
een overtreding binnen onze 16 meter. Thomas zou 
'vol voor de tegenstander' zijn gegaan aldus de beste 
man. Nu kan ik wel toegeven dat dit gedurende een 
wedstrijd wel eens kan voorkomen, maar in dit geval 
zeker niet. Desondanks lag de bal op de stip en kon 
het puntverlies van de koploper nog nipt worden 
voorkomen: 1-0.  
 
Valt er dan niets te vieren? Natuurlijk wel!  
Tot ons eigen verbazing blijken we de topscorer  
van de vereniging in huis te hebben. Kevin heeft met  
6 doelpunten het herfstmeisterschaft der topscorers 

binnen gehaald. Uiteraard gaat dit nog gevierd  
worden. De druk is echter wel groot op zijn schouders 
wat het scorend vermogen dan weer niet ten goede 
komt....  
 
Gelukkig hadden we ons ook nog tijdig ingeschreven 
voor het zaalvoetbal toernooi op 30-12. Met een wat 
uitgeDUNde selectie (wij zijn dol op woordspelingen) 
kwamen we al vroeg op de ochtend bij elkaar. Na wat 
opstart problemen in de poule-fase kwamen we  
langzamerhand beter in ons ritme. Zowel in de zaal als 
aan de bar. De beide kruisfinales werden gewonnen, 
waarmee we op een keurige 5e plek (van 8) eindigden  
 
Een leuk toernooi, dank aan de organisatoren  
hiervan!! En dan is het nu winterstop. Even geen  
voetbal om vanaf 9-2 te beginnen aan de 2e cyclus 
van de competitie. De eerste wedstrijd is weer tegen 
Zuilichem. De enige pot die we tot nu toe hebben  
gewonnen. Ik zou dus zeggen: komt dat zien!!  

 Van links naar rechts: Chris, Patrick, Thomas, Marco, Justin, Leon, Joram, Kevin en Ronald 
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Woudrichem 1 in actie tijdens de winterstop  

 

Op zaterdag 22 december barstte de strijd om het 
zaalvoetbaltoernooi in de Gorkumse Oosterbliek weer 
los. Voor de derde editie van de Proxsys Cup was het 
eerste elftal met vv Schelluinen, Peursum en Vuren 
ingedeeld in poule C. Nadat Schelluinen en Vuren  
tegen elkaar hadden gelijkgespeeld, was het op  
kerstavond de beurt aan Woudrichem en Peursum.  
 
Peursum – Woudrichem 5-17  
Om de favorietenrol waar te maken, moest Woerkum 
goed beginnen aan het toernooi. Dit plan mislukt in 
de eerste minuten van de wedstrijd. Een zeer  
aanvallend spelend Woudrichem vergeet te  
verdedigen en Peursum weet snel de 0-1 achter Aljan 
te schieten. Daarna ontstaat een open wedstrijd met 
10 doelpunten en een ruststand van 4-6 tot gevolg. 
Na de rust geeft Woerkum gas en ontstaat er een 
monsterscore van 5-17. Grote uitblinker is Tim 
Saaman met 8 goals. Eén van de 8 goals is van grote 
schoonheid. Na een fantastische assist van Danny 
Schaap en een weergaloze aanname weet Tim de bal 
in het dak van het doel te schieten. Is het doelpunt 
mooi genoeg om mee te doen in de verkiezing voor 
het doelpunt van het jaar? Door de 8 doelpunten gaat 
hij ruim aan kop in de topscoorderslijst. De overige 

doelpunten worden netjes verdeeld over alle andere 
aanwezige spelers Wilty (2), Yoeri (2), Danny Schaap 
(2), Jamy (2) en Seth (1).  
 
Woudrichem – v.v. Schelluinen 6-1  
Wederom begint Woudrichem sterk aan de wedstrijd 
en heeft het duidelijk meer balbezit. Toch is het  
Schelluinen dat tegen de verhoudingen in op 0-1 
komt. Nog voor rust maken Yoeri en Danny Schaap  
er 2-1 van. Na de rust een eenzijdig beeld.  
Woudrichem aan het aanvallen en Schelluinen aan 
het tegen houden. Met een kanonskogel wordt de 
score uitgebreid door Wilty en natuurlijk wil Tim zijn 
nummer 1 positie op de topscoorderslijst verstevigen. 
Met een loepzuivere hattrick weet hij deze missie te 
volbrengen en blijft hij aan kop van de lijst.  
Ook Woerkum gaat aan kop. Bij winst in de volgende 
wedstrijd kunnen de mannen zich verzekeren van een 
plaats in de kwartfinale.  
 
Vuren – Woudrichem 1-3  
Bij een gelijkspel of winst mogen de mannen zich  
opmaken voor een kwartfinale tegen GJS Gorinchem. 
In een rechtstreeks duel staat de groepswinst van  
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Poule C op het spel en Woudrichem wil niets aan het 
toeval overlaten. Na een scrimmage knalt Yoeri de 1-0 
binnen. Daarna vergeet het team de wedstrijd met 
meerdere goals op slot te gooien. Gelukkig is Tim daar 
na rust met zijn 12e goal van het toernooi.  
Op het einde van de wedstrijd brengt Vuren de  
spanning nog terug, maar Tim gooit met zijn tweede 
goal van de avond het duel definitief op slot.  
Met 3 overwinningen, 26 goals voor en 7 goals tegen 
mag Woudrichem zich opmaken voor de kwartfinale 
op donderdag 3 januari.  
 
GJS – Woudrichem 6-2  
Het duel is ook de strijd tussen de twee topscorers 
van de eerste editie van de Proxsys Cup. Toen was  
het Quincy Bartens die Tim Saaman ternauwernood 
aftroefde. Dit jaar heeft Tim na de groepsfase al een 
straatlengte voorsprong op Quincy. Die afstand gaat 
niet korter worden, want Tim opent de score in het 
voordeel van de vissekoppen. Deze achterstand 
schudde GJS wakker. Waar Woerkum tot twee keer 
toe staat te slapen, weet de ploeg uit Gorinchem 
twee keer te scoren. Deze tik kwam de ploeg van  
trainer Piet Saaman niet te boven, mede door een 
uiterst efficiënt GJS. Een slordig spelend Woudrichem 
kijkt hierdoor al vroeg in de tweede helft tegen een  
6-1 achterstand aan. Jamy maakte met een fraaie  
afstandsknal nog wel de mooiste goal van de  
wedstrijd en redde daarmee de spreekwoordelijke 
eer. Op zaterdag 5 januari zou blijken dat  

Woudrichem het had afgelegd tegen de uiteindelijke 
winnaar van de Proxsys Cup 2018/2019.  
 
Ondanks het verlies in de kwartfinale viel  
Woudrichem toch nog in de prijzen op de finale 
avond. Niemand wist namelijk Tim Saaman van de 
koppositie op de topscoorderlijst te stoten. Met zijn 
veertien goals in vier wedstrijden zette Tim een puike 
prestatie neer. En dit was niet de laatste prijs die hij 
mocht ophalen op deze avond!  
Ook het mooiste doelpunt van het jaar kwam op 
naam van Tim. De prachtige goal tegen Peursum  
werd door het publiek via een stemming op Facebook 
verkozen tot mooiste doelpunt van het toernooi.  
 
Proficiat Tim en geniet van je prijzen!  

Den Uijl fotografie 

Blijf op de hoogte!  

Vanuit de vereniging 
wordt er regelmatig  
informatie gestuurd naar 
onze leden. Dit gaat via 
allerlei kanalen:  
Bolwerkkoerier, mail,  
website, groepsapps, en 
soms zelfs per post  
(clubkrant bijvoorbeeld). 

Het is daarom belangrijk dat wij over je juiste  
contactgegevens beschikken. Helaas blijkt vaak  
dat nieuwe mailadressen, telefoonnummers of  
adreswijzigingen niet worden doorgegeven  
(of alleen aan de leider).  

Hierdoor kan het gebeuren dat belangrijke informatie 
jou niet bereikt. Geef daarom alle wijzigingen ook 
even door aan de ledenadministratie!  
 
Dus heb je een wijziging? Of twijfel je of je gegevens 
wel juist geregistreerd zijn?  
 
Neem dan gewoon even contact met mij op via  
ledenadministratie@vvwoudrichem.nl  
Dan weet je zeker dat je alle informatie  
van ons ontvangt.  
 
Christel Borg  
Ledenadministratie  
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Even voorstellen, nieuw bestuurslid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam:  
Andreas Nederveen  
Leeftijd:  
40 jaar 
Burgerlijke stand:  
Gehuwd met Susanne en samen hebben  
we 2 dochters Fleur (9) en Nina (7).  
Woonplaats:  
Woudrichem  
Wat doe je?  
Na het behalen van mijn diploma voor de opleiding 
HBO Bedrijfseconomie die ik heb gevolgd aan de  

Hogere Economische School in Rotterdam heb ik  
diverse financiële rollen vervuld in de Broadcast  
sector, voornamelijk bij Grass Valley in Breda, sinds 
juli 2017 ben ik werkzaam als Manager Financiën, HR 
en ICT bij Boer Speeltoestellen in Nieuwendijk  
Hoe ziet jouw voetbalcarrière eruit?  
Op mijn 11de ben ik begonnen met voetballen, na het 
doorlopen van de jeugd heb ik zo’n beetje in alle  
seniorenelftallen gespeeld, waarbij ik de meeste jaren 
heb doorgebracht in het 2de en het 5de. Vorig jaar 
heb ik nog een aantal wedstrijden meegedaan met 
het 5de als invaller wanneer er niet genoeg mensen 
waren en sinds dit seizoen ben ik definitief gestopt 
met actief voetballen.  
Bestuursfunctie v.v. Woudrichem:  
Penningmeester  
Wat spreekt je aan in de functie?  
Het financiële stuk ligt natuurlijk in lijn met de  
werkzaamheden die ik verricht in het dagelijkse leven 
dus daar ligt sowieso mijn interesse, daarnaast ben ik 
gevraagd door Hanno om samen met hem en Martijn 
zitting te nemen in het bestuur en het is extra leuk om 
samen te werken met mensen die je goed liggen.  
Wat is je doelstelling?  
De club financieel gezond houden is voor mij de  
belangrijkste doelstelling, gelukkig hebben we heel 
veel vrijwilligers die daaraan hun steentje bij dragen!  

Zie www.vvwoudrichem.nl 
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Activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam:  
Martijn van den Heuvel  
Leeftijd:  
27 jaar 
Burgerlijke stand:  
Samenwonend met Sylke  
Woonplaats:  
Oudendijk, Woudrichem  
Wat doe je?  
Ik werk als Service Manager bij August Storm B.V.,  
een bedrijf wat warmtekrachtinstallaties onderhoudt 
en repareert. Deze machines wekken elektriciteit  
en warmte op en staan in Nederland vooral bij  
tuinbouwbedrijven, (biogas)boeren en voor  
stadsverwarming.  
Hoe ziet jouw voetbalcarrière eruit?  
Op mijn 5e ben ik bij Woerkum begonnen in de F’jes 
en heb de hele jeugd doorlopen t/m de A1. Bij de  
senioren heb ik een aantal invalbeurten in het 1e  
mogen maken maar i.v.m. het starten van een  
avondstudie zat ik op dinsdag- en donderdagavond op 
school i.p.v. dat ik op het trainingsveld stond. Ik ben 

toen in het 3e gaan voetballen, waar ik al regelmatig 
meespeelde toen ik in de B1 en A1 zat. Dit was samen 
met veel oud 1e elftal spelers dus er zat wel lekker 
voetbal in. In het 3e speel ik nu nog steeds en tot  
vorig jaar was ik ook leider van dit elftal. Ook heb ik 
nog een aantal jaren wat jeugdteams getraind  
waaronder de D2 en de B1.  
Bestuursfunctie v.v. Woudrichem: 
Facilitaire zaken  
Wat spreekt je aan in de functie?  
Alles binnen de club komt terug in facilitaire zaken.  
De velden, gebouwen, kleding en de kantine. Al deze 
zaken zijn nodig om de club draaiende te houden en 
te kunnen voetballen, waar het uiteindelijk om draait.  
Wat is je doelstelling?  
Om de club draaiende te houden zijn er veel  
vrijwilligers nodig; onderhoudsploeg,  
materiaalverzorgers, kantine personeel,  
trainers/leiders, scheidsrechters, verschillende  
commissies en nog veel meer. Als we ervoor kunnen 
zorgen dat we alle neuzen dezelfde kant op krijgen, 
allemaal ons steentje bijdragen, sommigen zaken  
iets slimmer aanpakken en de juiste mensen erbij  
betrekken denk ik dat we de club naar een hoger  
plan kunnen tillen.  
Hiermee bedoel ik natuurlijk niet alleen maar op  
voetballend vlak maar ook als het over plezier,  
veiligheid en duurzaamheid gaat.  
Als mensen ideeën of contacten hebben of zelf iets 
kunnen betekenen om de club naar een hoger plan  
te tillen hoor ik het graag. Elk lid, rustend of actief,  
is eigenaar van de club. Willen we iets bereiken  
dan moeten we dit samen doen.  

Even voorstellen, nieuw bestuurslid 

Zie voor uitgebreid en actueel overzicht www.vvwoudrichem.nl    
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Partner sponsorcontract met Albert Heijn Sleeuwijk  

Met Peter (en Marleen) van Ballegooijen, eigenaar en 
supermarktmanager van Albert Heijn Sleeuwijk, is op 
zaterdag 22 december jl. een Partner sponsorcontract 
overeengekomen voor een periode van 3-jaar.  
 
Albert Heijn Sleeuwijk was reeds bordsponsor en  
ondersteunde de club financieel en met goederen  
bij diverse activiteiten, echter was Peter bereid om, 
evenals voor de plaatselijke vv, de club jaarlijks extra 
te sponsoren, om zodoende een bijdrage te leveren 
aan de te realiseren clubdoelstellingen.  
 
Naast onderhavige financiële ondersteuning heeft 
Peter zich bereid verklaard een bijdrage te leveren op 
basis van zijn expertise, aan o.a. het verhogen van de 
klanttevredenheid / gastheerschap, voorraadbeheer, 
verbeteren van het productaanbod in de kantine  
en last but not least de aanschaf van een nieuwe 
computerkassa + pin systeem.  
Laatstgenoemd actiepunt is reeds een feit.  
 

Oftewel de ideale sponsor, zonder hierbij de overige 
sponsoren tekort te willen doen. Het bestuur is  
Peter en Marleen dan ook zeer erkentelijk voor hun 
bijdragen (in de volle breedte) aan onze vereniging.  
 
AH Sleeuwijk voor uw dagelijkse boodschappen  
Albert Heijn Sleeuwijk kenmerkt zich door ruimte, 
grootte, parkeermogelijkheden (320 plaatsen  
onbetaald), bijzondere afdelingen,  
assortimentsopstellingen en behoort tot de Large  
supermarkten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
afdeling Grill&Steak waar iedere dag vers vlees  
wordt bereid en het Smaakmakersplein, welke een 
verbindingsbrug vormt met hun versafdelingen en 
kruidenierswaren. Door het assortiment van de  
winkel af te stemmen op de specifieke behoeften  
van haar klanten proberen zij iedereen zo persoonlijk 
mogelijk te helpen en trachten zij in te spelen op  
lokale behoeften. Naast een ruime sortering  
dagelijkse artikelen biedt Albert Heijn ook kook- en 
huishoudartikelen en diensten. Bij Albert Heijn  
Sleeuwijk vindt u ook een ING geldautomaat, een OV 
chipkaart oplaadpunt en een BOL.com ophaalpunt.  
 
Oftewel, een supermarkt die zeker de moeite 
waard is om te bezoeken.     
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In Memoriam:  

Gezien door de ogen van de supporter  
Waar staan we als het jaar 
2018 ten einde loopt en de 
tweede seizoenshelft op het 
punt van beginnen staat…  
Na drie overwinningen met  
1 – 0, begint eigenlijk het  
echte werk. Pelikaan verliezen 
op een manier dat je voor  
onmogelijk houdt. Daarna zie 
je dat we tegen de beide  
koplopers zelfs 4 punten  

kunnen pakken. Dat we na 5 wedstrijden zelfs  
lijstaanvoerder zijn geeft een warm gevoel.  
 
We hebben geen brede selectie maar wel één met pit. 
Maar na de nodige wedstrijden komen ook de gele 
kaarten en blessures. Schorsingen van spelers zorgen 
ervoor dat we de opstelling niet kunnen handhaven. 
Ook zie je dat het spel verandert. Waar we de eerste 
wedstrijden in staat waren om de tegenstander het 
spelen onmogelijk te maken door bij balverlies  
direct om te schakelen en te jagen, zie je nu dat er 
afgewacht wordt en er daardoor fouten ontstaan. 
Laat het duidelijk zijn dat we als supporters niet  
ontevreden zijn met de positie die we innemen maar 
we moeten wel oppassen dat we niet verzanden in 
een neerwaartse spiraal. De wedstrijden tegen 
Drechtstreek en Tricht gaan beide met 2-1 verlies  
de boeken in. De 10e wedstrijd is thuis tegen  
Papendrecht. Jamy Goemaat, Yoeri Duyzer en  
Sven Weusthof zitten op de tribune. De as over het 
veld moest anders ingevuld worden en dus  
puzzelwerk voor trainer Piet Saaman. We komen met 
0 – 2 achter en dan toch de 1 – 2 door een strafschop 

van Danny. Dan zie je dat we overmoedig gaan spelen 
en dus proberen we er een gelijkspel uit te halen. 
Maar acht spelers voor de bal in plaats van erachter is 
bij dit spel funest. Er ontstaat een zee van ruimte en 
ondanks geweldig keeperswerk van Aljan was er geen 
ontkomen aan. De strafschop werd gestopt door  
Aljan. De harde schuiver enkele minuten later was 
voor hem onhoudbaar. Dat de 1 – 4 dan ook nog  
valt in de laatste minuten geeft aan dat we ook  
verdedigend er moeten staan. Op 8 december  
staat de wedstrijd tegen Heukelum gepland.  
Dat onze trainer Piet met zijn assistenten de zaken 
van de laatste wedstrijden goed hebben verwerkt en 
ingevuld mocht blijken. Er werd duidelijk dat ieder 
meer vanuit zijn positie bleef voetballen en zo werd 
Heukelum thuis met 1 – 4 aan de zegekar gebonden. 
De laatste wedstrijd in december is thuis tegen  
Brederodes uit Vianen. We kwamen al snel op 2 – 0 
voorsprong en dus gingen we op de tribune er recht 
voor zitten. Nadat Brederodes de 2 – 1 had gescoord 
kwamen we enige tijd onder druk te staan. Nadat we 
de derde treffer hadden binnen gewerkt viel het doek 
voor de mannen uit Vianen. Met nog twee  
doelpunten werd op de tribune iedereen er weer 
warm van.  
 
Wat is het weer fijn langs de lijn mag dan ook ons  
credo zijn. We draaien leuk mee in de top van deze  
2e klasse. We kijken met belangstelling uit naar de 
tweede helft van de competitie en hopen dat de  
derde helft in de kantine weer veel vreugde mag  
geven. 
 
Jur  

 

Tot ons verdriet moeten wij jullie meedelen dat zondag 21 oktober jl. ons trouwe lid 
Wim de Jong is overleden. Wim was 42 jaar lid van v.v. Woudrichem. Hij voelde zich 
nauw verbonden aan de club en heeft er in het verleden verschillende functies  
gehad. Zo was hij onder meer lid van het jeugdbestuur en was leider bij diverse  
jeugdelftallen. Wim is altijd een trouwe supporter geweest. In het begin van zijn 
zoons Rick, Erwin en Raymond en later van het eerste elftal. Toen ook zijn  
kleinkinderen gingen voetballen heeft hij ook hun wedstrijden uiteraard op de voet 
gevolgd. Dit heeft hij, samen met zijn vrouw Wil, tot op het allerlaatst met veel plezier 
en vol trots gedaan. Wim is 77 jaar geworden.  
Wij wensen Wil, Rick en Elise, Erwin en Esther, Raymond en Christel en kleinkinderen 
heel veel sterkte bij dit verlies.  
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Hoe is het met………………Johan Caspers  
In hun gezellige woning aan de Burgemeester van der 
Lelystraat was ik van harte welkom. Vera zorgde voor 
de koffie en Johan voor de verhalen. Johan is een  
geboren Gorcummer en zoon van een echte Unitas 
familie. Voetbalde in de jeugd bij Unitas, haalde er de 
regionale jeugd en had toen Teus Blokland als trainer. 
Moest in militaire dienst en na die periode leerde hij 
Vera, zijn huidige vrouw, kennen.  
Zij woonde in Woerkum en bij Unitas kwamen veel 
voetballers van buitenaf tegen vergoeding voetballen. 
De kans om in het eerste te komen was dus niet groot. 
Inmiddels was Teus Blokland trainer van Woudrichem 
1 geworden en deze haalde Johan over om daar te 
komen voetballen. Van seizoen 1982/83 heeft Johan 
zo’n 8 à 9 jaar in het eerste team gespeeld. Wim van 
Vark was leider en Johan heeft een geweldige tijd  
gehad. Het was echt een vriendenteam. Dat er veel 
gelachen werd is wel duidelijk als Johan vertelt. Zo 
reden ze altijd met z’n vieren naar uitwedstrijden in 
de rode Suzuki Alto van Johan Muller, samen met 
Henk Struik en Cees van Bavel. Johan Muller had altijd 
wel lectuur in de auto waar wat over te vertellen was 
of waarom gelachen moest worden. Het was op een 
gegeven moment zelfs zo erg dat ze op het veld van 

Wilhelmina terecht kwamen terwijl ze bij NOAD  
moesten voetballen. Ze kwamen spelers van Giessen 
tegen in de kleedkamer, maar geen Woerkummers. 
Iedereen boos natuurlijk, maar toen het verhaal  
verteld werd barstte iedereen in lachen uit.  
 
De mooiste wedstrijd was uiteraard het promotieduel 
tegen Nieuwdorp in Etten-Leur. Slecht weer, een  
ongezellig veld, hier en daar wat pijntjes, maar Arie 
d’n dokter wist daar wel raad mee. Met de bus van 
Henk van der Mast, onze toenmalige chauffeur, was 
niks mis. Gezellig en ontspannen met z’n allen naar de 
wedstrijd. Het begon niet goed. 1-0 achter. Echter de 
kopkracht van Johan kwam goed van pas 1-1. Het 
werd uiteindelijk 4-1 voor Woerkum en het feest kon 
beginnen. De platte kar stond klaar bij het Bolwerk, 
maar met de bus deed zich toch een probleempje 
voor. Henk kreeg de bus niet gestart en er moest nog 
even geduwd worden. Hij reed nog net niet over de 
voeten van Johan, maar de thuisreis kon beginnen en 
natuurlijk ook het feest. Er werd af en toe ook nog  
wel eens een etentje georganiseerd in de periode 
Blokland/van Vark.  

Afscheid van de actieve periode van Johan Caspers, Geerit Verhoeven en Cees van Vugt.  
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Zo ging men met z’n allen naar de toenmalige Chinees 
op de hoek van de Kerkstraat/Landpoortstraat.  
Gezellige tafels gedekt, waxinelichtjes op tafel en 
wachten op hetgeen zou komen. Blokland wilde altijd 
vuur in het spel maar ook nu riep hij: het vuurtje moet 
opgestookt worden mannen en stak zonder er bij na 
te denken wat servetten aan. Iets te veel vuur want 
het restaurant zou bijna in de hens gaan.  
Blokland hield het op een gegeven moment voor  
gezien. Begrijpelijk na zoveel jaar. Maar met hem  
ging ook Wim van Vark weg. Jammer natuurlijk, hij 
zou later nog een keer terugkomen voor een korte  
periode. Maar er werd op dat moment geen nieuwe 
leider gevonden en Johan nam ook die taak tijdelijk 
voor zijn rekening.  
 
Waar Johan altijd trots op is geweest is het feit dat 
zijn ouders altijd probeerden bij de wedstrijden  
aanwezig te zijn. Als moeder niet mee kon, kwam  
Pa alleen en niet alleen naar zoon Johan, ook toen 
kleinzoon Rens op 16 jarige leeftijd zijn debuut  
maakte in Woudrichem 1, en nog wel tegen SVW  
(de streepjes), stond opa trouw aan de zijlijn.  

Die kleinzoon, de zoon van Johan dus, werd getraind 
door Johan en Goos van Pouderoyen. Dat hebben ze  
4 à 5 jaar volgehouden en menig talent, waaronder 
Rens, klaargestoomd voor het 1ste. De loopbaan van 
Johan in het 1ste eindigde toen hij 32 was. Hij stapte 
over naar het 5de bij Gerrit van het Einde.  
Tot z’n 45ste heeft hij het volgehouden, mede dank zij 
de fantastische trainingen op donderdagavond. Deze 
waren zo leuk dat hij tot z’n 55ste heeft doorgetraind 
zonder te voetballen in een elftal.  

Elke donderdagavond was het feest. Helaas kreeg  
Johan last van een hernia en een operatie maakte  
een einde aan de voetbalpret. Thuis gaat het al gauw 
over voetbal natuurlijk. Zoonlief Rens is voetballer en  
tegenwoordig is Dillis de Vries zijn a.s. schoonzoon. 
Het voetbal dna gaat ver bij de Caspertjes.  
 
Inmiddels zijn Johan en Vera trotse opa en oma van 
kleinzoon Lenn, 3 jaar oud en trapt al regelmatig  
tegen een  balletje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En zoals iedere opa hoopt Johan natuurlijk dat ook 
deze telg van de familie het 1ste elftal van Woerkum 
zal halen. Voor een bloedtransfusie moet je  
normaliter in het ziekenhuis zijn, maar de familie  
Caspers kreeg het voor elkaar om van Unitas bloed, 
Woerkums bloed te creëren. Zelf staat of zit hij  
tegenwoordig langs de lijn en slaat als het kan geen 
wedstrijd over. Hij kan er nog steeds niet over uit  
dat er altijd zo veel supporters mee gaan bij  
uitwedstrijden. Fantastisch natuurlijk.  
Dat maak je bij geen enkele club op dit niveau mee. 
Een geweldige vereniging en hij is blij dat er weer 
nieuwe mensen enthousiast in het bestuur hebben 
plaats genomen. 
 
Het is een club om trots op te zijn!! 

Johan naast zijn vader, kijkend naar hun (klein)zoon.  

De trots van opa, kleinzoon Lenn in volle actie!! 
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Zoals ieder jaar heeft v.v. Woudrichem meegedaan 
aan de Loten Verkoop van de Grote Clubactie.  
De jeugd heeft zich ingezet door loten te verkopen  
en een aantal seniorenteams en jeugdteams  
(1e, 2e,3e,4e,JO19/JO17,MO17,JO12-1, Kant montage 
en bouw) hebben, evenals het bestuur, hun bijdrage  
geleverd door een superlot aan te schaffen.  
 
Het geweldig bedrag wat hiermee is opgehaald  
bedraagt:  

€ 2.912,50 !!!! 

Allereerst natuurlijk hartelijk dank aan alle leden  
die zich hiervoor hebben ingezet.  
En uiteraard u als lotenkoper ook bedankt.  

De vijf beste lotenverkopers zijn op donderdag  
20 December door de club nog extra beloond.  
 
1e Lieke van Straten met 76 verkochte loten  
2e Kyara Timmer met 75 verkochte loten  
3e Djevanni Kant met 67 verkochte loten  
4e Roos van Straten met 41 verkochte loten  
5e Fay Klop met 28 verkochte loten  
 
Eén van de prijzen was een mooie v.v. Woudrichem 
Hoodie. Andere prijzen waren bonnen van o.a.  
Jakko Sport, Marskramer, Baks IJssalon en een  
v.v. Woudrichem sjaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslag heeft inmiddels in de Bolwerkkoerier  
gestaan, op de site en via www.groteclubactie.nl  

Grote Clubactie 2018  

Fay Klop-Djevanni Kant-Lieke van Straten-Roos van Straten-Kyara Timmer  

Ook kregen de topverkopers een mooie oorkonde!  

http://www.groteclubactie.nl
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Zijn opa was betrokken bij de oprichting van de  
voetbalvereniging en vader Jan is 10 jaar voorzitter 
geweest. Hanno de Joode heeft ook een wit/groen 
hart en leidt na 43 jaar lidmaatschap nu zijn club.  
 
Hanno de Joode is 49 jaar, vader van twee  
dochters en sinds 8 oktober 2018 voorzitter van  
v.v. Woudrichem. Zijn actieve voetbalcarrière heeft  
hij beëindigd. “Ik heb een tijdje bij de selectie  
gezeten, maar speelde na de jeugdelftallen vooral  
in het 2e, het 3e en de laatste twee jaar in het 5e.  
Afgelopen jaar ben ik gestopt. Ik heb altijd met veel 
plezier gevoetbald en bewaar mooie herinneringen 
aan de kratjes bier in de kleedkamer en de  
mannenhumor haha, maar ik kan het niet combineren 
met het voorzitterschap. Als je lid bent van een  
vereniging heb je bepaalde verplichtingen.  
Ik merk dat mensen tegenwoordig makkelijk  
afzeggen voor een training of wedstrijd.  
Dat is jammer, ook voor je teamgenoten.”  
 
Eén van de eerste zaken die gerealiseerd zijn onder 
zijn leiding is een computerkassa met pinautomaat. 
“Verder gaan we kritisch kijken naar de technische 
staf om de juiste poppetjes op de juiste plaats zetten. 
Kleedkamers 1 tot en met 6 gaan we renoveren  
en het hoofdveld moet vervangen worden.  
De afwatering is niet optimaal meer en ook het  
tegelpad erom heen moet opgeknapt worden. Tot slot 
willen we proberen de sfeer in de kantine nog verder 
te verhogen. Zo hebben we soms al een DJ na afloop 
van een wedstrijd op zaterdagmiddag, dartavonden 
en het bierpongen. Met De Vrienden Van… willen we 
dit nog verder uitbouwen.”  
 
Met 550 leden en 22 teams is v.v. Woudrichem een 
bloeiende en dynamische vereniging. Hanno de Joode 
heeft in een paar maanden tijd al redelijk zijn weg en 
draai gevonden als voorzitter. “Wat mij tot nu toe is 
opgevallen, is dat de club goed georganiseerd is en 
dat veel mensen iets doen. Echt boven verwachting. 
Dat mag best wat meer nog gewaardeerd worden. 
Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend. In plaats 
van te mopperen over iets wat we niet hebben,  
kunnen we best wat vaker een complimentje over 
hebben voor wat er wel is. Kijk bijvoorbeeld naar de 
mooie foto’s in het clubblad, de bardiensten,  
scheidsrechters, ouders die rijden of vlaggen  

en de leuke activiteiten die georganiseerd worden 
zoals de Pietentraining. Iedereen stopt er heel veel 
energie in en dat zorgt voor een goede sfeer.  
En dat maakt mij trots.”  
 
Het sponsorbeleid is een ander aandachtspunt  
van de kersverse voorzitter. “Sponsoren gebeurt  
op verschillende manieren, met ballen, speculaas,  
reclameborden, trainingspakken, advertenties in het 
clubblad, verlichting, enzovoort. Fantastisch dat er 
zoveel betrokkenheid is. Ik vind alleen wel dat we af 
en toe iets terug mogen doen. Als je een schilder  
nodig hebt of boodschappen moet doen, ga dan naar 
ondernemers die v.v. Woudrichem een warm hart 
toedragen. Een mooi voorbeeld is het teamuitje laatst 
van het eerste en het tweede elftal naar Breda. Voor 
vertrek wat drinken in ’t Hoekske, een hapje eten bij 
Üsküdar en busvervoer van Zwaluw Reizen, sponsoren 
die al vele jaren de club steunen. Dit soort initiatieven 
zou ik graag vaker willen zien.”  
 
Nu de samenvoeging van de gemeenten Woudrichem, 
Werkendam en Aalburg een feit is, is v.v. Woudrichem 
één van de twaalf voetbalverenigingen in Altena.  
Hanno de Joode heeft vertrouwen in de toekomst. 
“Wat goed aangeleerd is, leer je niet af.  
De voetbalvereniging is gezond en speelt een centrale 
rol binnen de kern Woudrichem. De binding met de 
achterban is goed en kunnen we uitbouwen,  
bijvoorbeeld door samen te werken met andere 
sportverenigingen. Ook sta ik open voor een  
samenwerking met andere voetbalverenigingen.  
Je kunt immers van elkaar leren en ontdekken hoe je 
iets het beste kunt aanvliegen. Het streven is wel om 
zelfstandig te blijven als club. Ik weet zeker dat dat 
kan lukken als we daar allemaal aan blijven werken  
en met elkaar dat doel voor ogen houden.” 

Voorzitter Hanno de Joode: “Wat goed aangeleerd is, leer je niet af.”  
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Tankstation Romeijn 

Almkerkseweg 3c  WOUDRICHEM 

Tel: 0183 – 303430 

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

Wasstraat / aanhangwagenverhuur 
 

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

Afgelopen maanden hebben de vrienden van  
v.v. Woudrichem weer een aantal activiteiten  
georganiseerd.  
Het befaamde vader-zoon darttoernooi heeft weer 
plaats gevonden en was wederom een groot succes. 
Er was een grote opkomst met 24 koppels en ook een 
aantal mensen die gewoon kwamen voor een gezellig 
avondje!  Er waren zelfs vader-dochter koppels, goed 
bezig nieuwe voorzitter.. ;-)  
 
Verder hebben we een aantal keer een DJ geregeld 
voor na de wedstrijd van het eerste elftal. De DJ start 
direct na het laatste fluitsignaal en draait tot een uur 
of 22.00/23.00 uur. Dit is een iets ander concept dan 
de feesten die we in het verleden gaven, maar bevalt 
heel goed. We starten met een volle kantine en de 
meeste mensen blijven gezellig “hangen”.  
 
In de organisatie is ook weer wat veranderd.  
Luca Kamp heeft zich aangemeld om mee te gaan 
draaien binnen de Vrienden van v.v. Woudrichem. 
Welkom Luca! Extra handjes zijn altijd fijn.  

Voor de komende periode staan er ook weer een  
aantal zaken op de planning:  
19-01-2019 DJ Arie met zanger Marco, direct na de 
wedstrijd Woudrichem-Noad’32.  
23-02-2019 Koppel darttoernooi, waarbij hopelijk ook 
weer een aantal vader-zoon combinaties aan de oche 
verschijnen.  
16-03-2019 Eerst de topper Woudrichem-Roda Boys 
en in de avond de Beachparty!  
22-06-2019 De afsluitdag vorig jaar was fantastisch, 
dat gaan we dit jaar dunnetjes overdoen!!  
Dus iedereen kan alvast beginnen met  
voorbereidingen voor de playback show. 
 
Verder zullen we zeker nog hier en daar een DJ of  
artiest regelen na de wedstrijden van het eerste elftal, 
alles om de gezelligheid in de kantine te vergroten!  
 
Tot op het Bolwerk!  
 
Vrienden van v.v. Woudrichem  

Wear your colours with pride!  

Voor de club, 
maar zeker voor 
de supporters!  
Meer dan  
60% van de  
Nederlanders 
heeft wel iets 
van voetbal  
merchandise in 

huis. Denk bijvoorbeeld maar eens aan jezelf.  
Thuis ligt vast wel een sjaal van een voetbalclub,  
sleutelhanger en vergeet natuurlijk niet iets in de 
kleur "oranje" i.v.m. het Nederlands elftal.  
 
Door middel van voetbal merchandise voelen fans  
zich nog meer verbonden met de club waar ze van 
houden. Ze zijn trots dat ze de kleuren van de club of 
het land mogen dragen. Zowel bij de club als thuis. 
Ook bij v.v. Woudrichem zijn we, om de clubbinding  
te vergroten, eind 2018 gestart met een mooie  
Merchandising-lijn. Een 3-tal producten zijn  
gelanceerd: een speciaal ontworpen sweater, een  
paraplu en een sjaal. Leuk om te kopen, als cadeau te 

krijgen of weg te geven. De belangstelling, en dan met 
name voor de sweater, is overweldigend, waardoor 
we genoodzaakt waren om extra bestellingen bij de 
leverancier te plaatsen.  
 
Belangrijk om te melden: de paraplu's en sjaals liggen 
op voorraad, de sweaters worden op bestelling  
verkocht. Weet je niet zeker welke maat je nodig 
hebt? In de kantine liggen pasmaten voor de 
"Supporters sweaters”.  
Heb je vragen over de merchandise of wil je online 
een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met 
Julia Verhouden via merchandise@vvwoudrichem.nl 
of 06-10706854. Door het Merchandising team wordt 
nagedacht om het huidige aanbod uit te breiden. 
Mocht dit het geval zijn, dan worden jullie via social 
media, onze website en De Bolwerkkoerier op de 
hoogte gebracht. Het spreekt voor zich dat suggesties 
op dit vlak van harte welkom zijn.  
 
Het Merchandising team v.v. Woudrichem    
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Het is zaterdag 5 januari 2019 als de voorzitter Hanno 
de Joode om aandacht vraagt. De volle kantine krijgt 
hij stil en hij begint op zijn manier een  
nieuwjaarstoespraak, die in het teken staat van 
”opgeven is geen optie”. Het zijn de oud spelers Wim 
Holster en Dick Wind die voor de kankerbestrijding 
mee gaan doen aan “Alpe d’HuZes”. In eigen kring 
hadden zij deze ziekte ervaren en ze willen iets terug 
doen. De wedstrijd van vanmiddag stond reeds in dit 
teken en ook de draaimiddag zal ten goede komen 
van beide mannen. Door het bestuur was namens de 
leden een bedrag van 500 euro gesponsord.  
 
Toch was er ook tijd om de leden die ons dit jaar  
waren ontvallen nog te gedenken. Gerrit Ottevanger, 
Richard van Ooijen, Wim Wijnbelt en Wim de Jong.  
 
Daarna werden de leden die 40 en 50 jaar lid zijn van 
onze club naar voren gehaald. 50 jaar lid zijn Ad Kant, 
Kees Schriek, John Schaap en Joop Viveen.  
De jubilarissen van 40 jaar zijn Gonnie Romijn, André 
Bouwman en Dico Gremmen. Daar de voorzitter met 
de meeste personen nog had gevoetbald kon hij op 

zijn manier hier luchtig over vertellen.  
 
Hij kon verder aangeven dat het goed gaat met onze 
vereniging. Het aftreden van Stefan en Kees had geen 
negatieve gevolgen en blij kon hij meedelen dat de 
verlichting geschonken was door Theo van der Beek.  
De sponsoring loopt naar wens zodat er ook  
reclameborden bij het tweede veld komen. 
 
Piet Saaman blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer,  
daarbij geassisteerd door Stef van Steenis en leider 
Fred van Straten. Jan van Straten blijft het tweede 
elftal onder zijn hoede houden. Bij de jeugd stopt Rick 
de Jong en zijn plaats wordt ingenomen door Stef van 
Steenis. Henk Struik blijft de dames trouw, samen met 
Kees Schriek.  
 
Hanno wenste een ieder een bijzonder fijn en sportief 
2019 toe en sloot daarmee het officiële gedeelte af. 
Onder de vrolijke klanken van Show Gun werd er  
verder gezellig gepraat en ook werd daarbij een  
dansje gemaakt.  

Nieuwjaarsreceptie 2019 v.v. Woudrichem  

De druk bezochte receptie (boven) waar Joop (rechtsboven)  

en John (rechtsonder) gehuldigd werden voor 50 jaar lidmaatschap  
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Met veel  plezier kijkt de sponsorcommissie terug  
op 2018.  Het jaar is voorbijgevlogen en bracht vele 
mooie momenten met zich mee. Zoals altijd zetten 
veel mensen zich in voor onze club en ook onze  
sponsoren spelen een belangrijke rol binnen ons  
verenigingsleven. Het lijkt vaak vanzelfsprekend, 
maar dat is het zeker niet. Daarom spreken wij graag 
via deze weg onze dank uit richting alle sponsoren 
voor de steun in het afgelopen jaar en kijken we graag 
naar de toekomst met hopelijk veel moois in het 
vooruitzicht.  
 
Mooie samenwerkingen gaan er zeker plaatsvinden, 
want in de afgelopen periode hebben wij weer enkele 
nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Of dit nu als 
kledingsponsor is van een jeugdteam of als  
bordsponsor langs het kunstgrasveld.  
Lokale bedrijven gaan graag de samenwerking aan 
met v.v. Woudrichem. Daarnaast ondersteunen ook 
bedrijven, waar leden werkzaam zijn en niet uit de 
buurt komen, onze vereniging. Vaak is één enkele link 
en de vele mogelijkheden aan sponsoring al genoeg 
voor een mooie samenwerking. Mede hierdoor is de 
sponsorcommissie op dit moment bezig om een  
overzichtelijke sponsorbrochure te ontwikkelen,  
zodat in enkele pagina’s duidelijk wordt wat voor  
vereniging men ondersteunt en wat men daarvoor 
terug kan verwachten. De informatie zal ook op de  
sponsorpagina van www.vvwoudrichem.nl komen  
te staan.  
 
Daarbij is één ding zeker;  
voetbalvereniging Woudrichem bruist en iedereen 
telt mee. Van jong tot oud en van nieuwe sponsoren 
tot bestaande relaties. Verschillende activiteiten  
vinden er met groot succes plaats. Ook is het leuk om 

te zien dat een groot aantal Woerkummers met hun 
supporters hoodie, paraplu of sjaal van de nieuwe 
merchandise lijn vol trots onze club door weer en 
wind supporten.  
 
Ook voor de tweede seizoenshelft staan er weer 
enkele zaken op de planning. Wat te denken van de 
Grote Loterij aan het einde van het seizoen. Natuurlijk 
staat deze activiteit weer op de agenda en gaat Cees 
van Vugt met veel enthousiasme aan de slag met de 
verkoop van de loten. Als sponsorcommissie blijven 
wij ook inspringen op nieuwe mogelijkheden.  
Een mooi voorbeeld daarvan is de maandelijkse  
sponsorbrief en het uitreiken van sponsorpassen  
aan de sponsoren. Op deze manier willen wij de  
betrokkenheid onder sponsoren verhogen en een  
ieder meenemen in het reilen en zeilen binnen  
onze vereniging. Tevens zal de toekomst weer  
nieuwe ontwikkelingen met zich mee brengen  
en daarbij staat de sponsorcommissie altijd open  
voor een praatje en/of tips. Dus heb je ideeën 
schroom niet en deel deze met ons! En mocht  
jij jezelf echt geroepen voelen…  
 
Als sponsorcommissie zijn wij op zoek naar  
versterking(en), dus denk jij graag mee over de  
commerciële en maatschappelijk kansen voor onze 
vereniging en wil jij je hiervoor ook inzetten?  
Neem dan contact op met één van de leden van de 
sponsorcommissie. De contactinformatie is terug te 
vinden op de website.  
 
Met sportieve groet,  
Dirk Pellicaan, Stefhan van Hill, Dillis de Vries en Yoeri 
Duyzer  

De sponsorcommissie; op naar een succesvol en sportief 2019!  



28 

De Stormvogel seizoen 2018/2019 

Vrijwilligersavond 11 januari 2019  

Het is 20.00 uur als voorzitter Hanno de Joode het 

woord neemt. De aanwezigen zijn na enig  

geroezemoes stil en Hanno bedankt iedereen die deze 

prachtige vereniging draaiende houdt. Iedere week 

staan vrijwilligers klaar om de velden bij te houden, 

de kleedkamers op te ruimen of de kantine die  

invulling te geven waarop wij als club vooruit kunnen. 

De mensen die de toeschouwers voorzien van een 

visje of andere warme hap.  Ook alle leiders,  

vrijwilligers voor het fluiten en verder allen die onze 

club een warm hart toedragen in welke functie dan 

ook worden bedankt. Het bestuur gaat vanavond  

zorgen dat al die mensen voorzien worden van een 

natje en een droogje.  

 

Hanno staat vervolgens stil bij de leden die 7,5 jaar en 

15 jaar lid zijn. Een rij met namen volgt en ieder krijgt 

een speldje en een bloemetje aangeboden. Eén van 

deze personen moet toch genoemd worden. Henny 

Metz. Jaren lang een trouw gezicht in het dames 

elftal. In de verdediging kon ze spijkerhard zijn met 

een zeer sterke tackel. Door haar werd de  

hartstichting verbonden aan onze club waarbij  

persoonlijke omstandigheden een sterke rol speelden. 

Wij zijn hun zoon Richard nog niet vergeten.  

Vervolgens komen we bij de personen die 25 jaar lid 

zijn van de club. Het blijkt dat er velen afwezig zijn 

daar onze selectie in de omgeving van Enschede  

verblijft als voorbereiding op de 2e competitiehelft. 

Toch zijn er nog een aantal aanwezig. Michiel van 

Pouderooijen speelde jarenlang in het 2e elftal als 

voorstopper en middenvelder. Behendige speler met 

een goede pass in de benen. Betrouwbare verdediger 

die hard kon ingrijpen als het nodig was. Nu nog 

steeds gewaardeerde kracht van het 3e elftal. Jurgen 

Braat, speelde in het 1e, 2e, 4e en 5e . De laatste  

seizoenen was hij tevens leider van het vijfde. Jurgen 

was een snelle sterke aanvaller die goed in staat was 

een bal af te schermen. Daar waar er werkzaamheden 

waren bij de kleed accommodatie etc. was hij steeds 

nadrukkelijk in beeld.  

 

Als laatsten werden door de voorzitter naar voren  

gehaald de leden van de activiteiten commissie,  

Mirjam, Jolanda, Gerrit en Arthur.  Ook deze avond 

zullen zij een inbreng hebben met enkele rondjes  

gratis bingo waarbij kleine prijsjes worden uitgereikt. 

Onder het genot van een muziekje werd het gezellig 

en kon men genieten van een gezellige avond.  

Hanno met Henny, Jurgen, Mirjam, Jolanda, Gerrit en Arthur  



29 

Editie januari 2019 

 Ally Verhouden heeft hart voor de zaak!  

Ze is al een paar jaar nu een vast en vertrouwd  

gezicht achter de bar op zaterdag. Ze assisteert Mart 

met de inkoop, de planning en de verloting.  

In december helpt ze mee de kerstboom optuigen  

en aan het eind van het seizoen coördineert ze de 

rommelmarkt. Ally Verhouden houdt van aanpakken 

en verdient net als alle andere vrijwilligers binnen de 

club een flinke schouderklop!  

 

Ally werkt 30 uur per week als boekhouder,  

is getrouwd met René Verhouden en samen hebben 

ze drie kinderen: Rick, Julia en Elise. Alle vijf zijn  

regelmatig te vinden op het Bolwerk. “Elise voetbalt 

in de MO17. Julia houdt zich bezig met de verkoop 

van de merchandise artikelen van v.v. Woudrichem 

en helpt al een aantal jaar mee in het friethok. Rick is 

inmiddels gestopt met voetballen, maar komt nog 

regelmatig kijken. René is jeugdleider geweest en 

helpt mij met de rommelmarkt.”  

 

Er komt best veel kijken bij het regelen van de  

rommelmarkt. Ally: “Een vergunning aanvragen  

bij de gemeente, kraampjes regelen, de spullen  

huis-aan-huis ophalen in Woudrichem en alles  

sorteren. Als er iets groots of kostbaars tussen zit,  

zet René het op Marktplaats. Grote kans dat we op 

die manier meer geld binnenhalen voor de club.  

Wat overblijft na de rommelmarkt selecteren we en 

geven we zoveel mogelijk aan goede doelen.  

We brengen spullen naar de kringloopwinkel, naar 

Stichting GSW, Stichting Woord en Daad, Gain of naar 

mensen die naar Roemenië rijden.  

De rest wat niet bruikbaar is, voeren we af  

met de kraakwagen.  

Afgelopen jaar heeft de rommelmarkt in  

totaal bijna 3.000 euro opgebracht!”  

 

Bij elkaar genomen steekt Ally veel uren in de club, 

maar met plezier. “Ik doe het niet alleen. We hebben 

een leuk team, met Mart, Bert van Tilborg, Wim van 

Steenbergen, Peet Kilwinger, Richard Meeder.  

Maar we kunnen nog best wat handjes gebruiken, 

achter de bar maar vooral met de organisatie van de 

rommelmarkt. Het zou mooi zijn als de oudere jeugd 

zich aanmeldt om mee te rijden en de spullen in en 

uit te laden. Het is één avondje werk en zou enorm 

helpen. Het is echt leuk en gezellig om met elkaar  

als team iets te ondernemen, het versterkt de  

saamhorigheid!”  
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MHS Europe sponsort led verlichting 3e veld  
Met ingang van dit seizoen is ook het 3e veld uitgerust 
met led verlichting. Met dank aan Theo van der Beek, 
directeur MHS Europe, het bedrijf dat logistieke  
systemen ontwerpt, produceert en installeert voor 
mondiale koeriersdiensten.  
 
Vandaag de dag zit hij graag op zijn racefiets. Hij is 
zelfs in training voor Limburgs Mooiste, een tocht van 
110 kilometer door het Limburgse heuvellandschap. 
Voetballen heeft Theo van der Beek een jaar of vijf 
gedaan, in de jeugd van Woudrichem. “Dat was rond 
1975, bij Wim de Graaf achter waar toen nog de 
Datsun garage van Teus Wijnbelt was. Sinds een paar 
jaar ben ik weer lid van v.v. Woudrichem, samen met 
mijn vrouw Ingrid. Om de club te sponsoren.  
Onze kinderen zijn al jaren lid. Tom (21) voetbalt soms 
in het 2e en soms in het 3e en Emma (18) speelt in 
VR1. We willen de club graag steunen, iets terugdoen. 
De voetbalvereniging heeft een sociale functie in 
Woudrichem, is laagdrempelig en organiseert veel, 
voor elke leeftijdscategorie. We gaan ook regelmatig 
thuis kijken bij het 1e op zaterdagmiddag en blijven 
dan gezellig hangen voor de derde helft.”  
 
Naast het lidmaatschap en een ‘Vrienden van’  
sponsorbordje zag Theo van der Beek meer  
mogelijkheden. “Omdat community building  
kenmerkend is voor het Amerikaanse bedrijfsleven, 
kreeg ik vorig jaar akkoord van MHS om ook in  
Nederland budget vrij te maken voor sponsoring.  
Navraag bij het bestuur van v.v. Woudrichem wees uit 
dat er behoefte was aan led verlichting op het derde 
veld zodat het een volwaardig veld zou worden, niet 
alleen voor trainingen maar ook voor wedstrijden. 
Ben van Eeden heeft het lichtplan ontworpen en  
praktisch vormgegeven, offertes opgevraagd en de 
installatie begeleid. Het is echt een succes.  

MHS houdt er geen opdrachten aan over,  
maar dat geeft niet. Ik heb het puur gedaan om  
de club te helpen. Al vind ik het wel leuk om onze  
reclameborden te zien hangen langs het veld.”  
 
Twee jaar geleden werd Theo van de Beek gevraagd 
om een MHS vestiging op te zetten in Nederland. 
“Klanten van het Amerikaanse concern, zoals DHL  
en UPS, hadden behoefte aan een Europees  
aanspreekpunt. Een uitdaging die ik graag aanging.  
Ik had bovendien 23 jaar bij VanderLande gewerkt  
en vond de kleinschaligheid van MHS aantrekkelijk. 
Inmiddels hebben we 31 mensen in dienst, is het  
eerste grote project verkocht en zit het tweede in de 
pijplijn. Kortom, de zaken gaan goed en als iemand 
interesse heeft in een baan in Den Bosch als  
mechanical engineer, graag solliciteren… haha.”  

Theo van der Beek 
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Activiteitencommissie; Bingo, Speculaas & Plannen  
Kerstbingo 2018 
Druk bezocht, héél gezellig dus! Met zoveel  
deelnemers daardoor ook een flink geprijsde extra 
‘jackpot ronde.’ Mede dankzij de verloting gingen heel 
veel mensen met een leuk prijsje naar huis.  

Bingoën, best leuk hoor!  
 
Speculaasactie  
Eind november organiseerde de Activiteitencommissie 
de jaarlijkse speculaasactie t.b.v. het Sinterklaasfeest. 
Deze keer lieten we de kinderen niet deur aan deur 
verkopen maar namen we  de verkoop zelf in handen. 
Met alleen verkoop op ’t Bolwerk dachten we  
voldoende kopers te bereiken. Helaas…. dat viel  
tegen. Zelfs op Sinterklaasavond met meer dan 30  
kinderen/ouders verkochten we maar één pakje.  
Een deel van de overgebleven speculaas is  

geschonken aan Zorgcentrum de Lemmenskamp. 
Twee "anonieme" sponsors hebben 40 pakjes  
gekocht. Super bedankt! Bewoners en directie waren 
heel blij met de traktatie. De rest van de onverkochte 
speculaas hebben we naar de Voedselbank gebracht. 
Dit jaar 2019 hopen we op méér kopers.  
 
Pietentraining & Sinterklaasfeest  
Dankjewel voor jullie belangstelling en medewerking! 
De Pietentraining en het Sinterklaasfeest waren een 
groot succes! De kinderen stonden in de rij voor  
een strafschop op Piet.  
 
Plannen 2019  
Naast de maandelijkse Bingo-avonden willen we dit 
jaar weer Koningsdag op ons terrein organiseren. 
Evenals vorig jaar nodigen we de Lemmenskamp uit 
om onder het genot van een kopje koffie/thee een 
optreden bij te wonen van 3 koren waaronder  
Maasmaten en Vischwijven koor. In de voormiddag 
natuurlijk ook Kinderspelen en Vrijmarkt. Wordt een 
gezellige middag met Propjevol vis en een exotisch 
eetplein. Eind van het seizoen wordt, voor de jongere 
jeugd, weer een tentenkamp georganiseerd. Als het 
lukt nog dit seizoen (anders volgend seizoen) wordt 
een FIFA  play toernooi in de kantine georganiseerd 
voor de oudere jeugd. Een eerste inventarisatie leert 
dat hier veel belangstelling voor zal zijn. 
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Jeugdteams v.v. Woudrichem aanwezig bij NAC-Heracles  

Na een uitnodiging van het Dongemond Soccercenter 

om de wedstrijd NAC-Heracles bij te wonen op  

3 november zijn diverse jeugdteams aangeschreven 

om hiermee naar toe te gaan. Op 3 november  

verzamelden 40 jeugdleden en 10 begeleiders van  

diverse teams van v.v. Woudrichem zich op ons  

eigen Bolwerk. Na een reis en het zoeken van een  

parkeerplek verzamelden we ons om 18.00 uur voor 

de hoofdingang van het NAC stadion. Hier werden we 

verwelkomd door Dongemond Soccercenter en naar 

ons vak verwezen. Voor veel spelers was het de 1e 

keer naar een groot voetbalstadion en dat was best 

wel spannend zeker als je dan ook nog gefouilleerd 

wordt. Na het zoeken van een plekje in ons vak waren 

jeugdleden onder de indruk hoe het er aan toe gaat in 

het stadion. Maar al snel werden liedjes volop  

meegezongen. De wedstrijd was heel leuk om te zien 

en zeker de acties die werden gemaakt kregen veel 

bewondering. Er werd genoten van de doelpunten en 

de ontlading die daarna in zo’n stadion ontstaat.  

Zeker de 2-1 voor NAC in de laatste minuten was  

geweldig om mee te maken. Na een veilige terugreis 

waren de spelers moe maar voldaan gaan slapen  

want de meeste hadden er ook al een eigen  

voetbalwedstrijd op zitten. Namens de begeleiding en 

spelers van de jeugd van v.v. Woudrichem willen we 

het Dongemond Soccercenter hartelijk danken voor 

deze uitnodiging. Wij hebben ervan genoten.  

Pinnen, ja graag  

Vanaf 5 januari jl. kunnen bezoekers in de kantine  

pinnen. Daarbij is het mogelijk om tot €25 razendsnel 

contactloos te betalen zonder je pincode in te hoeven 

voeren. Natuurlijk kunnen ook de rondjes boven  

de €25 worden gepind.  
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Penaltybokaal jeugd  

Ook de jeugd kwam in actie tijdens de  

nieuwjaarsreceptie In alle leeftijdscategorieën gingen 

de kids de strijd aan om de penaltybokaal. Er werden 

veel prachtige penals gescoord, maar de volgende 

spelers kroonden zich tot Koning Penalty  

t/m   8 jaar   Gijs Kieboom  

t/m 10 jaar   Gijs Wolters 

t/m 14 jaar   Jesse den Dekker  

t/m 19 jaar   Joris de Jong  
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Vân wie zai de gai d’r één?  

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :   
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 :          

Yara de Deugd                                                     
11-01-2006 
Woudrichem                                     
Altena College 
MO13-1 
Linkse verdedigster  
Tekenen 
Quin (broer), Indy (zusje) 
Nee 
Dillis de Vries  en Yoeri Duyzer 
Feyenoord 
Barcelona 
Lieke Martens 
Het voetbalspelletje op zich 
Dat ik heel goed wordt in voetbal 
 
     

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 :       
       

Mats Hartman                                                      
12-03-2005 
Gorinchem                                    
Fortes  Lyceum - Gorinchem 
JO13-1 
Spits 
Gamen 
Nee 
Pa 
Woudrichem 
Dillis de Vries en Tim Saaman 
Ajax 
Liverpool 
Kylian Mbappé 
Het samen spel 
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Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :     
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 :                          
          

Indy de Deugd                                                     
21-10-2007 
Gorinchem                                       
Eben Haezer  
MO13-2 
Spits 
Tekenen 
Quin (broer), Yara (zus) 
Nee 
Ajax   
Barcelona 
Lieke Martens 
Het buiten sporten en alles wel eigenlijk 
Goed worden                              
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Hé Scheids ! Column  

“Je staat er even naast” 
 
Op een gegeven moment was ik er wel klaar mee. Na 
mijn hoogtepunt als Pupil van de week bij het eerste 
was het einde voetbal- (cq reserve) sport. Ik ben toen 
een andere teamsport gaan doen, beviel me prima. 
Tot de groei zorgde voor lichamelijk ongemak.  
Het was beter even te stoppen met sporten.  
 
Maar het bloed kruipt ook bij mij waar het niet 
kruipen kan. Op een gegeven moment werd ik door 
een goede vriendin gevraagd te komen voetballen  
bij haar clubje. Ze hadden me nodig. Het team had 
eigenlijk net wat te weinig speelsters. Ik werd 
overtuigd en ben gegaan. Een dorp verderop als waar 
ik woon, geen probleem. Met de fiets ben je er met 
een kwartiertje en in donkere tijden is er altijd wel 
iemand die wil rijden, pa, ma, een opa, of een oom. 
Een leuke groep, een leuke club. M’n moe heeft er 
ooit ook een paar jaar gebald. Eerste jaar was top. 
Gezellig team, leuke leiders en trainers (die vonden 
ons volgens mij trouwens ook wel erg leuk, hihi)  
maar nu in het tweede jaar is het wat minder.  
Andere leiding. Winners, resultaatgericht.  
Ik speel veel minder. De bank en ik zijn weer trouwe 
metgezellen zogezegd. Alles voor de punten is het 
devies. Maar ik mis geen training, ben bij alle 
wedstrijden present. Mijn moe rijdt alle 
uitwedstrijden. En ik geniet soms hoor, met die 
meiden is het leuk. Beetje jammer dat als ik dan een 
keer in mag vallen en in de dying seconds de 1-1 maak 
dat dan na afloop de credits naar een ander gaan, 
maar goed. Prima zo. Het seizoen schiet al weer 
aardig op. Genoeg andere dingen te doen op zaterdag 
dus ik stop er in juni lekker mee. Als ik dan toch op de 
bank moet, dan maar een comfortabele. Misschien 
wat jong maar mijn schoentjes met al die ongebruikte 
meters, passes en goals gaan de wilgen in.  
 
Ik was een jaar of zes. Turnen, ik was er net wat te 
wild voor. Paardrijden dan, ik kon m’n ei niet kwijt op 
zo’n beest. Explosieve energie had ik genoeg. Niet 
inhouden maar gewoon lekker volle bak door. Ik 
mocht op voetbal. Of ik het zelf nou zo graag wilde 
weet ik niet meer zo goed. Maar ik kwam uit een 
zogenaamde voetbalfamilie. Althans m’n pa was van 
de blauwe maandag maar m’n ma had zeker talent.  

 
Dat is me verteld in ieder geval. Ma was een technisch 
begaafde buitenspeelster met een grote bek die heel 
wat speelsters tot wanhoop kon drijven. Ik kwam als 
enige meid tussen wat ze ook wel een zeuke 
ongeregeld noemen terecht. Best naar me zin. Vooral 
omdat ik leuke teamgenootjes had, af en toe gezellig 
met de scheids hand in hand, vliegtuigjes spotten, 
klavertjes vier zoeken (we hadden nog geen 
kunstgras ;-), tikkertje spelen (ook soms met de 
tegenstander), ik amuseerde me wel. Jammer genoeg 
zagen sommige pa’s en ma’s het anders. Die wilden 
meer strijd zien, de punten mee daar ging het om.  
 
Soms liep ik wel eens per ongeluk een tegenstander, 
die net wat kleiner was, omver. Als ik me dan snel 
bekommerde om het manneke hoorde ik m’n trainer 
roepen dat het een fair duel was. Dat ik Suarezje 
moest negeren en rap naar het vijandige doel moest. 
Tegelijkertijd hoorde ik ouders van de tegenpartij 
roepen dat ik behoorlijk idioot en lomp was en het 
een schande was dat ik daar op het veld stond. Mijn 
tegenstander en ik maakten het al snel goed en 
rijgden kettinkjes van madeliefjes voor elkaar. Naast 
het veld stonden onze ouders op een veilig afstandje 
van elkaar de nodige toevoegingen naar elkaar te 
schreeuwen. Ik vond het allemaal best gezellig die 
wedstrijdjes. Ik stond lange delen van de wedstrijden 
reserve, uit te kijken naar dat ik dalijk even mee 
mocht gaan doen. Opa en oma stonden ook vaak te 
kijken, dat vond ik tof.  
Als ik er dan in mocht, ongeveer 5 minuten voor tijd, 
zei de trainer altijd ga maar voorin lopen en als je de 
bal krijgt speel hem dan zo snel mogelijk naar 
Raymond. Raymond was de zoon van de trainer. En 
eerlijk is eerlijk hij kon er ook wel wat van. Al vonden 
wij dat meer dan de trainer want vaak kreeg Raymond 
het onderste uit de pan na de wedstrijd. Dan nam hij 
erna een flinke teug uit zijn flesje bier en vertelde hij 
ons wat toch echt beter moest de volgende keer.  
Wij zaten dan inmiddels met zijn allen aan de tafel  
te keten met choco, frietjes en frikandel gesponsord 
door de opa van Peter. Jemig wat genoten we,  
we riepen dan uit volle borst: “Opa Arie de gekste!” 
 
T.H. Guvnor 
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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 

0183-311560  

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 

06-13499338 
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