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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 

Goed! Alweer een seizoen achter de rug. Weer een paar dieptepunten en zeker wat hoogtepunten voor  
onze teams. We hebben als redactie besloten de deadlines wat te verleggen zodat ze beter aansluiten bij het 
verloop van het seizoen. Zodat in deze uitgave dus ook alle activiteiten die na de competitie binnen onze club 
plaatsvonden kunnen worden belezen, bekeken of herbeleefd. Het verzoek wat in te leveren was dit keer zeker 
niet tegen dovemansoren gezegd. Het is een ‘dikke’. We kunnen ook melden dat we  weer een enthousiast 
schrijver hebben gevonden die geregeld een bijdrage wil gaan leveren. Welkom Arthur!  
Afijn, geniet van editie 4 seizoen 2017/2018, al voor de 10e keer van de hand van deze redactie, we doen  
het met veel plezier en hopen dat u als lezer zich eraan kan ergeren, verwonderen of verblijden.  
Overigens wisten we al in een vroeg stadium wat de voorplaat van Bruis moest worden. Laat er nu een maandje 
later iets gebeuren wat ook een voorplaat verdient. Maken we toch gewoon twee voorpagina’s! 
 
De volgende deadline is 1 oktober. Veel bladerplezier!  

  4. Een woord van de voorzitter  
  5. Keurig 1e jaar in 2e klasse  
  8. Woudrichem 2, Seizoen met vele gezichten  
10. Trainer dames 1 aan het woord  
12. Woerkum 4 en het punten record  
14. Seizoen 2017-2018 laatste en slechtste Woerkum 5  
15. Afscheid Leon, Wim en Lex  
17. Leon Elands en 6 jaar Woudrichem  
18. Even voorstellen: Jayne van Vuuren, verzorgster van de Dames  
19. Wim Holster: “Het is mooi geweest.”  
20. Een fantastische club voor jong en oud  
22. Even voorstellen: Marina Zwaan, vertrouwenspersoon  
23. Vrienden van v.v. Woudrichem /  Data om in de gaten te houden  
24. Klijn Afbouw sponsort de Dames  
25. Namens de activiteitencommissie  
26. Hoe is het met…… Frans Jan van Tilborg  
30. Vrijwilligers v.v. Woudrichem…… Wie zijn het? Wat doen ze?  
36. Voorlopige agenda Algemene Vergadering  
37. Familietoernooi  
38. Een rare sportzomer  
39. Vissekop van het jaar, seizoen 2017-2018 
40. 5e ten Einde / Woerkumers on tour  
41. In Memoriam  
42. Grote loterij v.v. Woudrichem 2018  / De Frietzaktoernooien van v.v. Woudrichem 2018  
43. JO19-1 / Opbrengst Vriendenloterij Belmaanden 2018 
44. Vân wie zai de gai d’r één?   
46. Een succesvol bekerseizoen JO13-1  
47. Rommelmarkt 2018  
49. Column Hé Scheids  
50. Contactgegevens 
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Een woord van de voorzitter 
Door het verschuiven 
van de deadline naar  
1 juli is er een langere 
periode om op terug  
te kijken. Met als  
resultaat de dikste 
Stormvogel ooit!  
 
Onder tropische  
omstandigheden  
in Nederland, al  
wekenlang mooi weer 
en het einde nog niet 
in zicht, toch maar aan 

het voorwoord beginnen. In de laatste editie heb ik 
een paar vragen opgeworpen, die nu beantwoord 
zijn. Onze succestrainer Leon Elands heeft een 2e 
klasser achtergelaten met een keurige 7e plek op de 
ranglijst (gedeelde 6e plaats met Heukelum).  
 
Voor zijn geweldige 6 jaar bij Woudrichem werd  
Leon benoemd tot Lid van Verdienste, een  
bijzonderheid in de voetbalwereld. En hij begint bij 
3e klasser Arkel, nadat die kampioen werden in de 
4e klasse. Hoe lang gaat het duren voor we elkaar in 
competitieverband ontmoeten? In de 2e klasse?  
Wij wensen Leon daarbij heel veel succes.  
Onze nieuwe trainer Piet Saaman kende een  
succesvolle periode bij vv Alem. Periodekampioen 
bij de zondag vierdeklasser, maar de nacompetitie 
helaas niet succesvol kunnen afronden. Gaat Piet 
erin slagen van Woudrichem weer een stabiele 2e 
klasser te maken?  
 
Aanvoerdert Wim Holster nam afscheid na een  
indrukwekkende voetbalcarrière. Hij blijft wel  
behouden voor de club, trainer van zijn zoontje en 
technische commissie. Keeper Lex Kramers vertrekt 
en Aljan Dekker komt hem vervangen. Lex veel  
succes gewenst. En verder geen nieuwe en  
vertrekkende spelers. Een mooi signaal.  
 
Bestuurlijk hebben we de zaak nu op orde. In de 
concept uitnodiging voor de Algemene Vergadering  
 

op 8 oktober a.s. kunnen jullie lezen dat het bestuur 
nieuwe kandidaten voordraagt voor de vrijkomende 
plekken.  
 
Voorzitter Hanno de Joode, penningmeester  
Andreas Nederveen en bestuurslid facilitaire zaken 
Martijn van den Heuvel. Remco Pronk verruilt  
facilitaire zaken voor voetbalzaken. Met secretaris 
Marjan Pullen en bestuurslid sponsorzaken Dirk  
Pellicaan is het bestuur compleet.  
Veel succes gewenst. Nog niet alle vacatures zijn 
echter ingevuld. We zijn met mensen in gesprek. 
Maar mocht je je geroepen voelen, neem gerust 
met een bestuurslid contact op en we gaan met je 
in gesprek.  
 
Het seizoen kon worden afgerond met een  
geslaagde afsluitdag. De grote verloting van  
Cees van Vugt en een mooie opbrengst voor de 
Rommelmarkt maakt, naast de vele financiële acties 
in het afgelopen seizoen, dat we het seizoen  
2017-2018 waarschijnlijk met een positief saldo 
kunnen afsluiten. In de AV van 8 oktober a.s. gaan 
we daar verslag van doen.  
 
Ik wens u allen veel leesplezier met de verslagen 
van en belevenissen in een mooi seizoen  
2017-2018, een fijne zomerstop en tot snel weer  
op Het Bolwerk.  
 
Kees Braat  
7 juli 2018. 
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Keurig 1e jaar in 2e klasse 
Het seizoen zit er weer op 
en we kunnen terugkijken 
op een prima seizoen.  
We zijn gedeelde 6e/7e  
geworden in een sterke 2e 
klasse wat een compliment 
waard is. Tuurlijk zijn er 
wedstrijden geweest waar 
we recht op meer hadden 
maar daarentegen hebben 
we ook weleens geluk  
gehad.  
 
 

Brederodes - Woudrichem 1-4  
Belangrijke wedstrijd om na de overwinning op  
Hardinxveld door te pakken. Na een matig begin  
kwamen we 5 minuten voor rust op 0-1 door Yoeri. 
Hierna werd er een speler van Brederodes met 2x geel 
weggestuurd maar toch gaven we nog voor rust de  
1-1 weg. Na de rust pakten we het goed op en door 
goals van Bori, Danny Schaap en weer Bori werd een 
belangrijke 1-4 overwinning geboekt.  
 
Woudrichem – Drechtstreek 4-2  
Op een ijskoude zaterdag mochten we aantreden op 
het kunstgras. Drechtstreek kwam al snel op 0-1 maar 
vergat ons gelukkig de genadeklap te geven.  
Nu maakten Yoeri en Tim er voor rust nog 2-1 van 
waardoor de wedstrijd volledig kantelde. Na rust 
maakte Bori al snel 3-1 waarna het eigenlijk gespeeld 
was maar uit het niets was daar de 3-2 en werd het 
weer spannend. Net voor tijd besliste Tim de  
wedstrijd met zijn 2e, 4-2 en weer 3 punten erbij!  
 
Meerkerk – Woudrichem 0-3  
Op een bizar slecht veld konden we ons zo goed als 
veilig spelen en dat gebeurde. In een 1e helft waarin 
debutant Aron Timmer als enige geen ruzie met de bal 
had werd niet gescoord maar wel een speler van 
Meerkerk met 2x geel eruit gestuurd. Na rust was het 
weer Yoeri die met links fraai raak schoot. Na eerst 
wat kansen te hebben gemist besliste Dillis met 2 
treffers het duel definitief in de slotfase, 0-3.  
 
Woudrichem – Roda Boys 0-2  
Misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen. 
Kampioenskandidaat Roda Boys werd vanaf het 1e 

fluitsignaal direct bij de keel gegrepen en de kansen 
regen zich aaneen. Helaas waren al deze kansen niet 
aan ons besteed en bij de 1e uitval was het aan de  
andere kant wel raak 0-1. We lieten ons niet van ons 
stuk brengen en bleven overtuigend de aanval zoeken 
maar de bal wilde er niet in! Ook in de 2e helft waren 
we beter maar weer was het Roda Boys dat wel de 
trekker overhaalde 0-2. We bleven knokken maar het 
geluk was niet aan onze zijde en totaal onverdiend 
werd deze wedstrijd verloren.  
 

 
SVW – Woudrichem 3-3  
SVW met oud trainer Cees van Bavel als  
interim-trainer op de bank was aan een opmars bezig 
na een belabberde seizoenstart. De 1e minuten waren 
we bij de les en was het buitenspel van Dillis volgens 
de grensrechter, dus bleef het 0-0. Gemakzucht sloop 
in de ploeg en SVW kwam verdiend op 2-0 wat ook de 
ruststand was. De 2e helft tapten we uit een ander 
vaatje en al snel scoorde Aron de aansluitingstreffer. 
We speelden achterin 1 op 1 en met een heerlijke  
pegel bracht Jamy ons naast SVW.  
SVW was verslagen, alleen kreeg Jamy na een  
slippertje zijn 2e gele kaart waardoor we met 10 man 
verder moesten. Geen probleem want we bleven vol 
voor de overwinning gaan en Danny Schaap beloonde 
ons met een fraaie solo en dito treffer, 2-3.  
De winst leek binnen maar diep in de blessuretijd  
lieten we toch nog 2 punten glippen na een  
punter van de SVW-spits wat resulteerde in de 3-3.  

© Regio-voetbal  
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Woudrichem – Nivo Sparta 3-1  
Na Almkerk en Roda Boys de 3e kampioenskandidaat 
die we over het Bolwerk joegen maar met één  
verschil, de punten bleven er nu ook! Met veel strijd 
en passie maar ook met heel goed voetbal legden we 
het FC Hollywood uit de Bommelerwaard onze wil op. 
Eerst was er nog de achterstand na een kopbal van 
topspits Willem Looijen maar voor rust waren de  
rollen al omgedraaid en via een fraaie volley van Bori 
en een heerlijke pegel van Yoeri was de ruststand 2-1 
in ons voordeel. Na rust kregen we met een  
aandringend Nivo te maken maar we bleven op  
karakter vrij eenvoudig overeind en toen Yoeri  
10 minuten voor tijd een aanval uit het boekje over 
heel veel schijven binnen schoot was het gebeurd. 
Super knappe overwinning van het collectief!  

Almkerk – Woudrichem 3-0  
Vol goede moed en barstend van vertrouwen gingen 
we naar het nepgras van onze buren om tegen deze 
kampioenskandidaat te gaan stunten. Het begin was 
zenuwachtig maar langzaam kregen we grip en onze 
eerste kleine kansjes. Aan de andere kant waren de 
spitsen van Almkerk gevaarlijk en nadat we in de 16 
meter in een beweging trapten ging de bal op de stip 
en liepen we achter de feiten aan. Net voor rust  
kregen we 2 hele grote kansen maar waren we te  
gehaast in de afronding. De 2e helft gingen we er vol 
voor en kreeg Bori geen strafschop bij een exact  
hetzelfde vergrijp als waarvoor de bal bij Almkerk wel 
op stip ging! We namen nog meer risico maar hadden 

deze middag niet de power van de voorbije weken.  
In blessuretijd profiteerde Almkerk nog 2x van de  
geboden ruimte waardoor de vertekende 3-0  
eindstand op het bord kwam te staan.  
 
Woudrichem – Heukelum 2-0  
Deze ingelaste wedstrijd verraste ons allemaal  
want een aantal spelers had een vakantie geboekt 
waardoor het puzzelen werd voor Leon.  
Met debutant Martijn Manschot en Swen in de basis 
werd geknokt als leeuwen en de beloning kwam net 
voor rust toen Yoeri ons op 1-0 zette. Na rust gooide 
Heukelum alle schroom van zich af en kreeg daarbij 
enkele prima kansen die gelukkig jammerlijk werden 
gemist. Net voor tijd kregen we 10 meter over de 
middellijn een vrije trap en specialist Tim Saaman 
twijfelde niet en joeg de bal vanaf 40 meter  
steenhard in de bovenhoek, 2-0 en de punten  
waren weer binnen.  
 
Woudrichem – Pelikaan 0-1  
Pelikaan had zich met het winnen van de 2e periode 
bij de kop van de ranglijst genesteld en wilde dit 
graag vasthouden. Tegen deze technisch zeer  
vaardige ploeg hadden we het lastig maar ook niet 
meer dan dat. Er waren weinig kansen aan beide  
kanten en de ruststand was daarom ook 0-0.  
Na rust kreeg Pelikaan een cadeautje van de zeer 
warrig leidende scheidsrechter want nadat er een 
speler van Pelikaan op de bal ging staan werd de bal 
plots op de stip gelegd en was het uit het niets 0-1.  
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We moesten in de achtervolging en gingen al snel  
1 op 1 spelen maar de echte overtuiging ontbrak  
waardoor we tegen enkele gevaarlijke counters  
aanliepen wat zorgde voor een paar dotten van  
kansen die door Pelikaan allemaal werden gemist. 
Met de hoop der wanhoop vielen we aan en bijna 
met succes want Tim schoot uit een corner nog op  
de buitenkant van de paal waardoor het 0-1 bleef. 
 
Tricht – Woudrichem 2-4  
Onze laatste uitwedstrijd was tegen Tricht.  
Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel  
al was dat niet te zien aan de begeleiding van Tricht, 
want die dachten de Champions League nog te  
kunnen winnen! We gingen veel te traag van start en 
Tricht profiteerde al snel van onze lamlendigheid door 
de 1-0 binnen te schieten. Uit een corner scoorde 
Corné de gelijkmaker maar al snel lag de 2-1 van 
Tricht weer binnen. Na rust was het alleen maar 
Woerkum wat de klok sloeg en bracht Yoeri de 2-2 op 
het bord. We waren nu veel beter als Tricht en door  
2 treffers van Dillis werd deze pot uiteindelijk  
eenvoudig gewonnen, 2-4. 
 
Woudrichem – Papendrecht 2-5  
De laatste wedstrijd van het seizoen begon rommelig 
doordat de aangewezen scheidsrechter niet kwam 
opdagen en de KNVB ook geen oplossing wist aan te 
dragen en ook met onze oplossing niet kon leven.  
Na aandrang van zowel Papendrecht als ons mocht 
Job fluiten en hij was met voorsprong onze beste 

man! Door bedrijfsuitjes, weekendjes weg en het  
spelers afstaan aan het 2e zaten we heel dun in de 
spelers wat wel betekende dat Sam Roskam een  
verdienstelijk debuut kon maken.  
In de afscheidswedstrijd van Leon, Wim en Lex  
konden we het na een snelle achterstand niet meer 
opbrengen om tot het gaatje te gaan.  
De 0-5 achterstand werd door 2 goals van Bori nog 
iets dragelijker maar al met al was het slotakkoord 
van de competitie was toch behoorlijk teleurstellend.  
 
Op 15 juni hebben we het afscheid nog eens  
overgedaan en dit werd gelukkig wel een fantastische 
avond. We kunnen terugkijken op een mooi seizoen 
waarin we veel mooie dingen hebben laten zien. 
Vooral de thuiswedstrijden tegen Almkerk, Roda Boys 
en Nivo Sparta waren van heel hoog niveau en geven 
veel vertrouwen naar het volgend seizoen.  
We wensen Leon veel succes bij Arkel en bedanken 
hem voor 6 fantastische jaren! Lex ook veel succes bij 
Elinkwijk en Wim bedankt voor al het voetbalgenot 
wat we met je hebben mogen beleven. Je hebt een 
mooie carrière gehad en deze bij Woerkum op een 
waardige manier afgesloten, we zullen altijd trots  
blijven op zo’n aanvoerder!  
We zien jullie volgend jaar weer graag langs de lijn en 
gaan met Piet Saaman als trainer ons best doen om 
dit seizoen minimaal te evenaren!  
 
Sportieve groet,  
Leidertje 
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Woudrichem 2, seizoen met vele gezichten  

Tijdens het schrijven van dit stuk is de competitie  
alweer een paar weken afgelopen en hebben we  
net als vorig seizoen de nacompetitie weten te halen  
alleen gelukkig nu om te promoveren naar de  
1e klasse. Jammer genoeg hebben we dit niet klaar 
kunnen spelen. We kijken terug op een seizoen met 
vele gezichten. Voor aanvang van de winterstop begin 
december bezetten we de 11e plaats wat we van te 
voren niet hadden verwacht maar doordat we in te 
veel wedstrijd onnodig punten lieten liggen stonden 
we in de degradatie zone. 
 
Iedereen was er zich van bewust dat er in de tweede 
helft van het seizoen uit een andere vaatje getapt 
moest worden. Na een welverdiende rust van een 
paar weken starten we begin januari met de  
voorbereiding op de tweede seizoenshelft, want  
eind januari stond de eerste wedstrijd van het tweede 
gedeelte van het seizoen op het programma. Maar 
tijdens deze wedstrijd leek het wel of de winterslaap 
nog niet uit de spelers was verdwenen want deze 
wedstrijd werd terecht verloren. Dus konden we  
nog niet naar boven kijken. Door het slechte weer in 
februari hadden we nog iets meer tijd om ons voor te 
bereiden. Maar in deze periode verloren we ook een 
paar spelers met zware blessures die hierdoor de rest 
van het seizoen niet meer inzetbaar zouden zijn.  
De overgebleven spelers grepen hun kans en dit was 
in de eerstvolgende wedstrijd begin maart te zien, 
want de uitwedstrijd in en tegen Ameide werd met  
4-1 gewonnen. Dit zou de ommekeer betekenen in 

het seizoen want de drie opvolgende wedstrijden 
werden gewonnen, Stedoco thuis 2-1, Drechtstreek 
thuis 4-0 en de Zwerver uit werd met 0-2 verslagen.  
 
Dit betekende dat de weg naar boven was ingeslagen 
met 12 punten uit 4 wedstrijden. De eerste punten 
die verloren gingen was uit tegen het zeer sterk  
spelende Sliedrecht. Hier kwamen we gelukkig weg 
met 1 punt. Op zaterdag 14 april stond de wedstrijd 
thuis tegen onze buren uit Sleeuwijk op het  
programma. Ook deze wedstrijd werd terecht  
gewonnen waardoor we verder omhoog klommen. 
Met nog 6 wedstrijden voor de boeg hadden we de  
3e plaats op de ranglijst bereikt. Als we deze plaats 
vast konden houden dan was er uitzicht op een  
periodetitel. De volgende wedstrijd was uit bij de  
koploper Streefkerk. We wisten dat dit een zware 
wedstrijd zou worden maar uiteindelijk gingen we 
naar huis met een gestolen punt. Uit bij HSSC’61 werd 
er overtuigend met 0-4 gewonnen. Om steviger op de 
3e plaats te komen staan moest er gewonnen worden 
uit bij Groot Ammers maar helaas bleven de punten 
daar. Op zaterdag 12 mei kwam Schelluinen op  
bezoek. De ploeg was al gedegradeerd, maar vooraf 
werd er gewaarschuwd er niet te gemakkelijk over te 
denken. En de trainer zou gelijk krijgen want ook al 
werd de wedstrijd met 3-1 gewonnen gemakkelijk 
ging het niet. Zaterdag 19 mei moest het dan  
gebeuren want bij winst was het ticket voor de  
nacompetitie binnen. De bus was al geregeld om  
 

Alle balsponsoren BEDANKT!  
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een feestje te gaan bouwen in Tilburg. Maar het liep 
allemaal anders want de drie punten die nodig waren 
werden niet gehaald thuis tegen de Zwerver want de 
uitslag was 3-3. Maar er was nog hoop want als  
Sliedrecht die dag zou verliezen thuis tegen Groot 
Ammers was dat nacompetitie ticket toch binnen. 
Omdat Sliedrecht pas om 14.30 speelde reisden we 
met diverse spelers af naar Sliedrecht. In de rust van 
deze wedstrijd was er nog hoop maar nadat Groot 
Ammers in de tweede helft wat wissels had toegepast 
vervloog deze hoop want Sliedrecht wist al snel  
hierdoor 2x te scoren waardoor ze weer op  
voorsprong kwamen. Voor ons was het gedaan en 
we dropen teleurgesteld af richting Woerkum.  
Maar omdat de bus al was geregeld zijn er toch nog 
aardig wat spelers richting Tilburg vertrokken en  
hebben daar toch een mooie avond gehad maar wel 
met de kanttekening dat de jongeren sommige oud 
gedienden netjes hebben thuisgebracht.  
 
Met nog 3 punten voorsprong op Sliedrecht en met 
een doelsaldo van plus 13 moest het dan gaan  
gebeuren op de laatste speeldag uit bij Papendrecht. 
Maar ook deze wedstrijd verliep heel anders.  
Onder een stralende zon moest er om 12.30 worden  
afgetrapt op een zandveld want het veld waarop we 
moesten spelen was nog bezet. Tijdens de eerste 
drinkpauze werd er alsnog gewisseld van speelveld. 
Het leek wel of ze niet alleen last hadden van de 
warmte maar ook van de spanning want de wedstrijd 
was niet best en doordat we verloren met 2-1 was het 
wachten op de uitslag van Sliedrecht die uitspeelde 
bij Ameide. Sliedrecht wist zijn wedstrijd wel te  
winnen maar doordat ons doelsaldo beter was als  
dat van Sliedrecht was het ticket dat recht gaf op  
nacompetitie alsnog binnen. De slimme koppen bij de 
KNVB hadden weer iets nieuws bedacht wat betreft 
de nacompetitie.  
Normaal speel je een uit en thuis wedstrijd maar dat 
was deze keer niet het geval. We zouden starten met 
een uitwedstrijd tegen Blauw Geel Jumbo uit Veghel. 
Als die gewonnen zou worden moesten we weer uit 
en de eventuele laatste wedstrijd zou weer  
uitgespeeld moeten worden… goed bedacht.  
Maar op zaterdag 5 juni was het dan zover: de uit-
wedstrijd tegen Blauw Geel Jumbo stond op het  

programma aanvang 14.30. Voordat er richting  
Veghel afgereisd zou worden genoten de spelers en 
technische staf van een heerlijke broodmaaltijd die 
geschonken was door AH Sleeuwijk (Peter en Marleen 
van Ballegooijen nogmaals onze dank hiervoor!).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de heerlijke broodmaaltijd reisden we af richting 
Veghel, daar aangekomen zochten we onze  
kleedkamer op (kleedkamer 13). Nadat Jan de  
bespreking had gedaan kon er warmgelopen worden, 
maar dit kon niet op het hoofdveld dus zochten we 
zelf maar een veld op.. dit werd veld 5 van de 10  
velden. Onder toeziend oog van de vele afgereisde 
supporters vanuit Woerkum ging de wedstrijd van 
start. De tegenstander in deze eerste  
nacompetitiewedstrijd was een maatje te groot voor 
ons. Ook al kwamen wij na 10 minuten op voorsprong 
door een doelpunt van Swen, we liepen de hele tijd 
achter de tegenstander aan.  
 



10 

De Stormvogel seizoen 2017/2018 

 

 

We konden dit volhouden tot de 23e minuut want 
binnen 2 minuten tijd scoorde Blauw Geel Jumbo 2 
keer snel achter elkaar waardoor het 2-1 werd. In 
blessure tijd van de eerste helft kregen we op de rand 
van de 16 een vrije trap. Deze zou genomen worden 
door Thijs die er in het seizoen al een paar had  
ingeschoten en ook deze keer was het raak en gingen 
we rusten met 2-2. Na rust konden we het tot aan de 
75e minuut volhouden en toen de krachten bij de 
meesten waren verdwenen speelde Blauw Geel  
Jumbo deze wedstrijd uit door uit te lopen naar 4-2. 
Hierdoor was de nacompetitie voor ons voorbij, mede 
ook dankzij de nieuwe regels van de KNVB. Maar 
Blauw Geel Jumbo was de terechte winnaar van deze 
wedstrijd. Het verlies van deze wedstrijd betekende 
dan ook gelijk het einde van de competitie.  
 
We kunnen spreken van een competitie met  
2 gezichten, voor de winterstop in degradatie nood  

en na de winterstop nacompetitie voor promotie. 
Daarom kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het een 
geslaagd seizoen is geweest waarvoor we iedereen 
willen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt, en 
hebben we veel vertrouwen voor de toekomst. 
Spelers, Staf en trouwe supporters bedankt.  
 
Langs deze weg willen wij als staf van het 2e  
Leon Elands nogmaals bedanken voor de fijne  
samenwerking. Ook willen wij alle sponsoren  
bedanken die ervoor hebben gezorgd dat we er  
netjes bij lopen.  
 
Ook willen wij alle balsponsoren bedanken die het 
mogelijk hebben gemaakt dat Woerkum 2 ook hun 
thuiswedstrijden spelen met een gesponsorde bal. 
Ook willen wij iedereen een fijne vakantie wensen.  
 
Trainer en Leiders Woudrichem 2. 

Trainer dames 1 aan het woord 
Woudrichem – VVAC  
Na een rommelige periode 
was het vandaag eindelijk 
weer zover. Een  
thuiswedstrijd. VVAC uit 
Ottoland was onze gast.  
Tevens een bekende van 
vorig seizoen en een goede 
ploeg. Al snel stonden we 
met 0-1 achter en konden 

we maar lastig vat krijgen op de wedstrijd.  
Kleine foutjes en vooral de eerste balaanname maakte 
het voor ons lastig. Kort voor de rust werd het zelfs  
0–2 voor VVAC. Een verdiende voorsprong. Na rust 
werden wij sterker en waren zeker gelijkwaardig aan 
onze tegenstander en een kwartier voor tijd  
scoorde Demi weer een fraaie goal. 1-2 was tevens  
de eindstand. Op naar de volgende wedstrijd.  
 
Brakel – Woudrichem  
Op deze doordeweekse dinsdagavond onze  
uitwedstrijd tegen Brakel. Brakel heeft een jonge, 
snelle en goede ploeg. Al snel werd het 1-0 voor  
Brakel en weer was er een snelle achterstand. Na de  
1-0 pakten wij het goed aan en Brakel moest terug. 
Toch kwamen ze er nog een aantal keren gevaarlijk uit 
en net voor rust viel de 2-0. En de 3-0. Kort na rust 
werd het zelfs 4-0. Ondanks deze achterstand lieten 

wij een prima gezicht zien en kon Myrna na een goede 
actie op fraaie wijze 4-1 scoren. Prima gedaan.  
 
SVS64 – Woudrichem  
Vandaag om 10.00 uur begon de wedstrijd en met een 
aan alle kanten gehavend team moesten we toch aan 
de bak. De 1e helft was Woudrichem de betere ploeg. 
Alleen de kansen waren niet echt aanwezig. Kort na 
de rust scoorde Spijk de 1-0. Een verdiende goal op 
dat moment en dat kwam omdat bij ons de kracht er 
een beetje uit was. Maar dapper gingen we verder en 
kwamen er goede mogelijkheden om te scoren.  
Er was zelfs een lat voor nodig om de verdiende 1-1 
binnen te schieten. Het geluk was aan de zijde van 
Spijk die uit een corner 2-0 scoorde. Ondanks dit  
verlies hebben wij ons kranig geweerd.  
Prima meiden en oh ja… ik heb met iedereen op de 
bank een ooievaar rond zien cirkelen boven het veld.  
Als dat maar goed uitpakt! Wees op je hoede.  
 
Woudrichem – Arkel  
Weer een zaterdag om van te smullen wat het weer 
betreft. De rest moet nog komen want als je vroeg op 
staat kan er daarna nog van alles gebeuren. Op het 
Bolwerk aangekomen voor de wedstrijd tegen Arkel 
valt het me altijd weer op wat een mooi complex wij 
hebben. Complimenten aan de mensen die daar voor 
zorgen. Dan de wedstrijd zelf. Al snel werd duidelijk  



11 

Editie  juli  2018 

dat wij al heel lang niet in goede doen zijn. De reden 
ga ik niet uitleggen op papier. Maar hou jezelf eens 
een spiegel voor. Ik doe dat elke keer weer en dat 
helpt. De wedstrijd was gelijkwaardig maar rommelig 
van 2 kanten. Kort voor de rust viel de 0-1 uit een  
corner. En laat nou onze beste speelster van deze dag 
de bal ongelukkig in eigen doel werken! De 2e helft 
een zelfde beeld alleen waren wij iets beter maar  
vertraagde Arkel enorm. Toen met nog een half uur 
kwam Joyce weer eens in het veld en dat na lang  
blessureleed. Kort voor tijd een vrije trap voor ons. 
Joyce achter de bal en pats! Wat volgde was een 
prachtig doelpunt en dat was lekker voor iedereen.  
1-1 was ook de einduitslag.  
 
Woudrichem – Lekvogels  
Deze keer een kort verslag van deze wedstrijd omdat 
ik vandaag niet zoveel zin heb om te schrijven. Maar 
liever andere leuke dingen ga doen. Het was een  
gelijk opgaande wedstrijd die eindigde in 0-0. Ziezo. 
Dat zit erop. Altena – Woudrichem Altena is 1 van de 
koplopers die ons thuis een 0-5 nederlaag bezorgde. 
Na een slechte start stonden wij alweer snel met 2-0 
achter. De reden is bekend maar toen keerde alles 
om. We gingen goed voetballen en dat gekoppeld aan 
ontzettend veel werklust zorgde ervoor dat wij Altena 
in onze greep hadden.  Ook in de 2e helft waren wij 
beter. Alleen de beloning van doelpunten bleef uit. 
Maar jullie coach kon weer trots zijn. Klasse meiden!  
 
Woudrichem – Ameide  
Demi 5. Lisa 3. Marlene 2. Joyce 2. Lindy 1. 
Totaal 13 doelpunten. Iets wat bij ons nog niet was 
voorgekomen. De einduitslag 13-1 was dik verdiend 

maar is nooit een garantie voor de volgende  
wedstrijd. Maar het bracht wel een meer dan voldane 
glimlach op het gezicht van velen. Goed gedaan.  
 
VVAC – Woudrichem  
Met de thuiswedstrijd nog vers in het geheugen  
begonnen we vol overtuiging aan de wedstrijd. Die in 
het begin gelijkwaardig was. Na 5 minuten werd het  
1-0 maar kort daarop nam Esther een vrije trap vanaf 
de linkerkant en mede door mistasten van de keeper 
werd het 1-1. Maar al snel viel de 2-1.  
Foutjes stapelden zich langzamerhand op. Toch werd 
het nog 2-2 door een fraaie goal van Demi. VVAC gaf 
even gas en drie simpele goals later was het 5-2.  
Uiteindelijk werd het nog 7-2. Een nederlaag dus met 
flinke cijfers. Zo zie je maar weer dat de ene week  
alles kan en een week later er niet zoveel meer van 
over blijft. VVAC liet ons zien wat efficiënt voetbal is. 
Leer ervan. Zou ik zeggen.  
 
Peursum – Woudrichem  
Eind goed al goed. Een knappe 0-4 overwinning door 
twee goals van Lisa en twee goals van Demi die met 
27 doelpunten onze topscoorder is. Al met al een 
prachtig resultaat. Zonder vooruit te lopen op niet 
gedane zaken wil ik vast zeggen dat voor volgend  
seizoen de zaken wat scherper moeten. Zowel bij  
mezelf als bij de selectie. Kort voor aanvang van  
volgend seizoen komen we bij elkaar voor een korte 
uiteenzetting met daarbij wat poon en drinken.  
Het draait vooral om fitheid en daar moet je zelf in 
investeren. Verder een fijne zomer en tot ziens.  
 
Henk Struik 

Zie verderop in dit blad de reden en het resultaat van de actie op deze foto.  
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In de vorige Stormvogel heeft u al kunnen lezen dat 
het doel voor het 4e dit seizoen met 10 punten al was 
bereikt. We konden dan ook rustig en ontspannen 
toewerken naar de 2e seizoenshelft. Door de winterse 
omstandigheden in februari en maart werd de  
winterstop dan ook nog wat langer dan eerst  
verwacht… Gelukkig mochten we op 24-3 weer de 
wei in. GJS uit stond op het programma.  
 
De thuiswedstrijd was geëindigd in een 5-3  
overwinning, het kostte dan ook niet veel moeite om 
voldoende man op de been te krijgen! We legden  
een prima pot op de mat én er was zowaar een 
scheidsrechter die een penalty durfde te geven voor 
de uitspelende ploeg… Helaas ging Leon achter de bal 
staan die met een te zwakke bal de rechterhoek 
zocht: de keeper kon via een carambole met de paal 
de bal voor de lijn stoppen. Kratje 1 voor de 3e helft 
was een feit. In plaats van een 0-2 voorsprong viel de 
1-1 kort hierna. Kratje 2 werd verdiend na de rust. 
Wederom een strafschop zorgde voor de uitgelezen 
mogelijkheid om verder afstand te nemen van de  
tegenstander. Dit keer ging Thomas achter de bal 
staan. Om te voorkomen dat de inzet te slap zou zijn 
haalde hij voluit... helaas was het vangnet nog te laag 
om de bal tegen te houden. Ik vermoed dat men nog 
steeds opzoek is naar de bal tussen Gorinchem-Oost 
en Dalem. Wederom kon GJS aanhaken en de  
wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-3. Wel weer een 
puntje (nr 11) erbij, de twee verliespunten werden 
gecompenseerd met de kratjes op het zonnige terras 
van GJS. Uw reporter van dienst heeft een wat  
druk voorjaar gehad en is daarmee ook niet alle  
wedstrijden present geweest. Of bij sommige  
wedstrijden was het maar goed om e.e.a. zo  
spoedig mogelijk te vergeten. Kerkwijk thuis was zo'n 
wedstrijd, uiteindelijk was de uitslag 1-8, maar meer 
weet ik er ook niet meer van! Op 14-4 stond de  
kraker tegen Well uit op het programma. Thuis was 
Well met 3-0 verslagen in de eerste wedstrijd van  
het seizoen, dus wederom werden er kansen geroken  
en was de selectie vrijwel voltallig. In een prima  
wedstrijd werd de tegenstander goed onder druk  
gezet en al snel viel de 0-1. Met een indraaiende  
corner wist Kevin de bal keurig bij de 2e paal binnen 
te draaien: 0-2. Met een ware schwalbe versierde  
Leon vervolgens in de 2e helft nog een penalty, alle 
kans dus op een 3-0 voorsprong. Met wat vertwijfelde 

blikken keken we elkaar aan. Gezien het debacle bij 
GJS uit was er tijdens de trainingen al besloten dat 
Chris H (alias Crisis) voortaan de penalty's zou nemen. 
Aangezien hij op de training degene is die het vaakst 
mist, moet het in de wedstrijd wel beter gaan. Chris 
H schoot de bal dan ook feilloos achter de keeper van 
Well: 0-3. Een ongekende weelde voor het 4e!  
 
Gelukkig faalde Chris H nog wel op vertrouwde  
wijze een bal uit het doelgebied weg te schieten, na 
meerdere pogingen de bal te raken viel deze alsnog 
tegen het net: 1-3. Niet veel later viel ook nog de 2-3, 
maar Well had te weinig tijd (en energie) om ook nog 
de 3-3 te kunnen maken. Maar liefst weer 3 punten 
erbij: 14. We sloegen een gaatje met de onderste  
regionen en vonden wat aansluiting bij de  
middenmoot. Helaas bereikte ons op dinsdag het  
bericht dat Achilles Veen zich uit de competitie had 
teruggetrokken. Blijkbaar waren wij één van de  
weinigen die van hen had gewonnen, want nadat ons 
puntenaantal was teruggebracht tot 11 stonden we 
weer één of enkele punten los van de ploegen onder 
ons. Desondanks blijven wij gewoon tellen met 14 
punten, records zijn er om gekoesterd te worden! 
Gelukkig hebben we de foto's nog!   
 
De volgende twee wedstrijden (Roda Boys uit, GRC 
thuis) waren, ondanks dat er goed weerstand werd 
geboden, nederlagen. 6-2 en 2-3. Bij Roda Boys was 
wel de huisfotograaf aan het werk, wat weer een  
paar mooie kiekjes heeft opgeleverd.  
Eén daarvan wil ik u niet onthouden:  

Woerkum 4 en het punten record?  
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Het eind van de competitie nadert en de uitwedstrijd 
tegen de koploper NOAD was aan de beurt. Niet onze 
favoriete tegenstander, dat begrijpt u.  
Ondanks veel zoekwerk voor extra spelers bleef de 
teller uiteindelijk steken op 10 man. De sfeer bij 
NOAD was vergelijkbaar met een jaartje eerder bij 
ons. Het eerste elftal stond op het punt om kampioen 
te worden en speelde tegelijkertijd hun wedstrijd op 
het hoofdveld. Het was prachtig weer en op het  
hybrideveld twee mochten wij een balletje trappen 
en met een huurspeler van NOAD zelf konden we 
toch met 11 man beginnen. Al snel kwam de  
kansenregen van NOAD op gang, maar mede door 
uitstekend keeperswerk van Chris v D viel er maar een 
enkele binnen. Aan de andere kant konden wij ook 
enkele plaagstootjes uitdelen en ook daar viel er af en 
toe ééntje binnen. Zowel Justin als Marco wisten de 
keeper te passeren. Uiteindelijk stond er 3-2 op het 
bord, een stand waar iedereen tevreden over was. 
Onder het genot van een biertje en enkele, door 
NOAD geschonken, frikadellen werd het  
kampioenschap van NOAD 1 aanschouwd.  
 
Met nog 2 wedstrijden te gaan nadert het einde van 
de competitie. In de verzengende hitte mochten we  
afreizen naar Zaltbommel. Nivo Sparta wachtte daar 
op ons. In een prima wedstrijd op een dramatisch 
veld kwamen we voor rust 1-0 achter. Na rust wist 
Patrick de 1-1 binnen te schieten en had kort daarna 
de kans om ook de 1-2 te maken. Helaas lukte hem  
dit niet, maar Nivo Sparta wel, waarmee de eindstand 
op 2-1 kwam. Erg jammer, maar helaas. Met de  
tegenstander werden er nog een paar pitchers  
geleegd waarna de vochtbalans weer in orde was  
om huiswaarts te keren. Er werd vanuit het team al 
weken vooruit gekeken naar de laatste wedstrijd van 
het seizoen. Niet omdat dit de laatste wedstrijd zou 
zijn, of dat deze tegen directe concurrent  
Wilhelmina zou zijn, maar vooral vanwege de  
aansluitende BBQ. De opkomst was dus ook hoog 
voor deze wedstrijd. Naast de gebruikelijke aanwezige 
trouwe supporters Marlies en Jaliene, hadden Gerjan, 
Kevin en Mike hun aanhang ook mee genomen  
waarmee het zowaar 'druk' werd langs de lijn! Met 
Wim van Steenbergen als scheidsrechter werd er  
vol goede moed begonnen aan de wedstrijd waar  
Wilhelmina goed startte.. de 0-1 was al snel een feit. 
Na wat omzettingen aan onze kant kregen we echter 

meer grip op de wedstrijd en de kansen volgden.  
Uiteindelijk was het Justin die met een afgemeten 
voorzet Freek wist te bereiken die in zijn laatste  
wedstrijd de 1-1 tegen de touwen schoot. Nog meer 
kansen volgden. Kevin werd nog de diepte in gestuurd 
maar door hamstring problemen kon hij deze niet 
omzetten in een doelpunt. En zoals zo vaak, als je zelf 
de doelpunten niet maakt, valt hij aan de andere 
kant. Vlak voor tijd was er een onachtzaam moment 
bij ons en kon de spits van Wilhelmina vrij uithalen: 1-
2. Deze stand kon niet meer worden omgebogen en 
Wim floot dan ook voor het einde van de wedstrijd. 
Na wat troostende worden en wat biertjes om af te 
koelen kwam de aansluitende BBQ op gang en het 
zou nog lang onrustig blijven op het Bolwerk.  

Het einde van het seizoen, waarin er officieel 11  
punten, officieus 14, werden binnen gehaald. Het 
laatste seizoen van Freek en zoals ieder jaar dat van 
André. Het seizoen van Rookie of the Year Arthur en 
topscorer Kris (die met de winterstop al weggekocht 
is). Een seizoen waar weer alles in zat...  
 
Dit seizoen werd afgesloten door een grote deelname 
van 4e spelers in een geweldige zomeravond  
competitie (volgend jaar weer!!) en vervolgens door 
deelname aan de zeskamp, waarin een prachtige 3e 
plek werd veroverd. Prima georganiseerd door de  
zovele vrijwilligers van onze club. Rest mij niets meer 
dan onze 'vaste' scheidsrechters Martin en Wim te  
bedanken net als de invallers Ronald Baks, Steven 
Schouten, Niek Viveen, Thijs van Rookhuizen, Ahmed 
Barash,  Henk Groenevelt en Gerard Visser op het  
moment dat we er zelf niet genoeg hadden. Bedankt!  
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Seizoen 2017-2018 laatste en slechtste Woerkum 5  

In seizoen 2017-2018 eindigt Woudrichem 5 als 9de  
in een competitie met 10 ploegen. Tel daarbij op alle 
onderlinge frustraties en je krijgt bovenstaande  
titel. Deze titel heb ik niet verzonnen. Het was bij de 
traditionele jaarafsluiting van Woerkum 5, het ontbijt 
bij onze trouwe sponsor Café ’t Hoekske, waar de  
stille kracht achter alle jaren Woerkum 5 Gerrit helaas 
moest mededelen dat Woerkum 5 het laatste seizoen 
heeft gespeeld en daarbij in alle jaren dat hij er  
betrokken bij is geweest dit ook nog eens het  
slechtste was. Het gevolg van deze opmerking:  
een diepte stilte volgde. We wisten met zijn allen dat 
Gerrit helaas gelijk had… Voor zover de negatieve  
nasmaak van 2017/2018.  
Er is namelijk al genoeg over gesproken. Ik kan je  
namelijk als nieuwkomer/buitenstaander vertellen 
dat er ook voldoende positieve dingen te vermelden 
zijn. Toen ik vertelde dat ik als Sleeuwijker bij  
Woerkum ging voetballen kreeg ik al gauw de  
waarschuwing: kijk maar uit met die stugge lui. En ik 
moet zeggen: dat is me alles meegevallen.  
Woerkum 5 bleek een divers gezelschap van jong en 
oud wat zelfs veel socialer was dan ik had verwacht. 
Zo werd deze verlegen jongen uit Sleeuwijk netjes  
opgevangen in het team. Het leek wel een warm bad. 
Dat was niet het enige. Achmed onze Syrier kon  

gewoon mee aansluiten. Net als later in het seizoen 
onze ras Feyenoorder Maurice/Morris die gezellig een 
balletje kon mee trappen op het veld. Naast dit  
sociale aspect viel mij de betrokkenheid van diverse 
generaties met Woerkum 5 op. Oud spelers die trouw 
elke donderdag kwamen trainen. Een afgeladen  
kantine (jong, oud en heel oud) bij de jaarlijkse  
gourmet van Woerkum 5. Een zeer gezellige avond. 
En waar het voetballend niet vanzelf ging. Als er bier 
(of Radler) gedronken moest worden dan was de  
opkomst toch altijd even groter dan op het veld.  
De teamspirit kwam toch het beste tot uiting in de 
kantine na de training, het huwelijk van ons zusje 
Frank, gourmet avond, zomeravond toernooi en ook 
weer bij de jaarafsluiting in café ’t Hoekske. Al met al 
toch ook voldoende (iig voor mij) om met plezier op 
terug te kijken na een ietwat rommelig seizoen.  
Dit alles gezegd hebben, kijk ik nu al uit naar de  
afscheidswedstrijd van Woerkum 5 als we met zijn 
allen (jong, oud en heel oud) nog 1x gezellig op het 
veld knallen maar vooral gezamenlijk die  
o zo belangrijke 3e Helft! 
 
Martin Molhoek 

Hoogtepunten 

dit seizoen?  

Bruiloft van  

Frankie en  

een heerlijk  

gourmetje  
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Afscheid Leon, Wim en Lex 

Vrijdagavond 15 juni hebben we afscheid genomen 
van Leon Elands, Wim Holster en Lex Kramers.  
De avond begon met een wedstrijd tussen ‘de helden 
van weleer’ en ‘de goden van nu’. De oude garde en 
de jonge jongens werden gemixt en maakten er een 
leuke wedstrijd van. Na de wedstrijd werden Leon, 
Wim en Lex in het zonnetje gezet. Via een aantal  
toespraken van de voorzitter Kees Braat, Jan de Joode 
en Fred van Straten werd de waardering voor de drie 
gasten uitgesproken.  
 
Naast deze toespraken mochten zij nog verschillende 
persoonlijke afscheidscadeaus ontvangen. Met deze 
cadeaus zullen zij v.v. Woudrichem te allen tijde  
blijven herinneren. Leon verlaat na 6 succesvolle jaren 
onze club. Hij zet zijn trainerscarrière voort bij het 
naar de 3de klasse gepromoveerde A.S.V. Arkel.  
Wim heeft besloten zijn schoenen aan de wilgen te 
hangen en zich te focussen op het trainerschap van 
de JO7 waar zijn zoontje Rafael in speelt. Ook zal hij 
de jeugd gaan vertegenwoordigen in de technische 
commissie. Lex heeft de kans gekregen om een stapje 
hogerop te gaan. U.S.V. Elinkwijk wordt zijn nieuwe 
club. Leon, Wim Lex, het ga jullie goed en  
bedankt voor jullie bijdrage aan onze mooie club! 

Wim krijgt een bijzonder cadeau uit handen van Leon  

 Mooie woorden van de voorzitter voor Lex, Wim en Leon  
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Leon Elands en 6 jaar Woudrichem  
In gesprek met Elands krijg je al snel in de gaten  
dat je te maken hebt met een man die midden in de 
wereld staat. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen had gehangen kwam via de trainer van Unitas 
het aanbod om assistent trainer te worden.  
Aangemoedigd door zijn vrouw Monique begon hij 
aan dat avontuur. Hierbij tot de ontdekking komen 
dat je het spelletje doorziet. Je bent in staat  om de 
kwaliteiten van een speler het meest tot zijn recht te 
laten komen vanuit een bepaalde positie. Leon Elands 
vertelt hoe hij de zes jaar Woerkum heeft ervaren.  
 
Toen ik zes jaar geleden gebeld werd door een TC lid 
voor de functie van trainer ben ik het gesprek  
aangegaan. De visie die door de TC aan mij werd 
voorgelegd was duidelijk en sprak mij aan. Bouw in 
de komende jaren een elftal op die in staat is de 2e 
klas te halen. Met veel vertrouwen ben ik hieraan 
begonnen en reeds in het eerste jaar werden  
we kampioen waarbij de reis van Brakel naar  
Woudrichem terug me altijd bij zal blijven.  
 
Het eerste jaar in de derde klasse eindigden we  
in de middenmoot. Daarna hebben we twee jaar 
meegestreden om promotie. Waren Meerkerk en de 
Zwerver in die twee jaar te veel voor ons, het toonde 
wel aan dat we op de goede weg waren. Het is als 
trainer hier heerlijk werken met een technische  
commissie die zelfstandig, met toestemming van  
het bestuur, hier mag werken en wat allemaal  
voetbaldieren zijn. Ik ben een mensen mens en wil 
graag tussen de spelers in staan. Hierbij weet je dat 
er op momenten gevraagd wordt dat je boven de 
spelersgroep moet staan en dat gaat me goed af, wil 
het beste in die groep naar boven halen. De laatste 
twee jaar (zonder de voorgaande jaren te kort te 
doen) waren prachtig. Vorig seizoen toen we  
kampioen werden in de derde klas met alle records 
die voetbal heeft. Met één verlies partij en een  
nationaal record met de minste doelpunten, 6, tegen 
werden we met afstand kampioen. Voor ons de  
opdracht om te laten zien dat we een goede tweede 
klasser kunnen zijn, zijn we aan dit jaar begonnen en 
hebben we onze missie volbracht. Visie van bestuur, 
lees TC, de manier waarop ik hier heb kunnen werken 
zegt veel over de club Woudrichem, met als stelregel: 
sfeer is de basis van succes. Na 6 mooie jaren ga ik de 

v.v. Woudrichem verlaten. Maar weet ook dat ik hier 
veel vrienden achterlaat.  
 
Dat heeft ook een waardevolle betekenis. Volgend 
seizoen dus een nieuwe klus bij asv Arkel. Daar ga ik 
proberen te laten zien waar de mogelijkheden zitten. 
Mochten ze kampioen worden, dan is dat een mooie 
opsteker voor het komende seizoen in de derde klas. 
Als laatste wil ik alle mensen die zich hebben ingezet 
om deze mooie vereniging terug te brengen naar de 
tweede klas bedanken. De spelers, bestuur, TC maar 
ook al die personen die voor de verenging klaar  
stonden om de velden bespeelbaar te maken en als 
laatste de grote groep supporters die steeds als een 
twaalfde man achter ons hebben gestaan. Dank zij  
al deze mensen was het voor ons mogelijk om de  
opdracht tot een goed eind te brengen. Super  
bedankt en heel veel succesvolle jaren toegewenst.  
Aldus Leon Elands 
                J.F. 
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De Nederlandse voetbalvrouwen staan op de drempel 
van het WK. Lieke Martens bleek dinsdag 12 juni in 
het WK-kwalificatieduel van de Oranjevrouwen met 
Slowakije de reddende engel.  
De speelster van FC Barcelona maakte in blessuretijd 
de 1-0. Door de zege leidt Nederland in groep 3 nog 
altijd voor concurrent Noorwegen, dat een  
verliespunt minder heeft. Beide landen treffen elkaar 
op 4 september in Oslo. De groepswinnaar plaatst 
zich direct voor het WK. 
 
Het vrouwenvoetbal is de laatste jaren succesvol en 
dat brengt steeds meer meisjes en vrouwen op het 
idee om te gaan voetballen.  
Ook bij v.v. Woudrichem. En die willen we als club 
graag trainen en professioneel begeleiden.  
Jayne van Vuuren is – gediplomeerd – verzorgster bij 
het damesteam. Begin juni heeft ze examen gedaan 
en na negen maanden bikkelen haar opleiding  
Sportmassage met succes afgerond.  
De examencommissie had een mooi compliment  
over voor de dame uit Woudrichem. 

Blessurepreventie 
Jayne van Vuuren heeft bij v.v. Woudrichem in de 
jeugd gevoetbald tot haar twaalfde, tot en met de 
d’tjes in een gemengd team. “Door een tekort aan 
meiden kon er geen meisjesteam worden gevormd.  
Ik mocht mee met het damesteam, maar het  
leeftijdsverschil was te groot. Twintig jaar later ben ik 
opnieuw gevraagd voor het damesteam. Fanatiek als 
ik ben, merkte ik dat mijn lichaam me niet meer bij 
kon houden. Ik wilde wel betrokken blijven bij het 
team en ben vorig seizoen na overleg met het bestuur 
de opleiding tot professioneel sportmasseur gaan  

volgen. Ik werk in de zorg en vind het menselijk  
lichaam ontzettend interessant.”  
 
Behalve de dames met raad en daad bijstaan, mocht 
ze meelopen met Peter Ippel, de verzorger van het 1e 
om kennis en ervaring op te doen. Jayne: “Echt tof dat 
die kerels het goed vonden. Ik heb veel geleerd van 
Peter en er veel aan gehad. Al zit een mannenlichaam 
net iets anders in elkaar dan een vrouwenlichaam.” 
 
De 36-jarige Woerkumse staat te popelen om het  
geleerde in de praktijk te brengen. “Volgend seizoen 
ben ik elke trainingsavond aanwezig en sta ik elke  
zaterdag langs de lijn, uit of thuis. Daarnaast mogen 
die meiden ook bij mij thuis langs komen als er iets is, 
maar liever nog werk ik met ze aan blessurepreventie. 
Ik ga conditietrainingen geven en toezien op een  
goede warming-up. Wil je blessurevrij sporten, dan 
moet je goed voor je lichaam zorgen.” 
 
Jayne van Vuuren, moeder van Caimin uit de JO11-2, 
wil zich ontwikkelen als professioneel sportmasseur. 
De komende twee jaar ontfermt ze zich over de  
verzorgingstas en zal ze de dames van  
v.v. Woudrichem op fysiek gebied bijstaan.  
En wellicht nog wel langer, want haar toekomstdoel 
ligt bij  Woerkum. Maar Jayne is ambitieus.  
Verzorgster bij de Oranje leeuwinnen is misschien  
wat te hoog  gegrepen, maar als haar favoriete  
voetbalclub Ajax zich aandient, zou ze de  
Vissekoppen wel eens kunnen verruilen...  

Even voorstellen: Jayne van Vuuren, verzorgster van de Dames 
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Wim Holster: “Het is mooi geweest.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij heeft ruim 25 jaar gevoetbald, waarvan de  
laatste jaren als aanvoerder van het 1e elftal van  
v.v. Woudrichem, heeft memorabele  
kampioenschappen meegemaakt, promoties,  
nacompetities en transfers, is ooit gescout als talent 
en speelt zaterdag 26 mei 2018 zijn laatste wedstrijd. 
Wim Holster stopt aan het eind van dit seizoen als 
voetballer, maar zal zich nog regelmatig laten zien  
op het Bolwerk. Op zijn vijfde werd hij lid van  
v.v. Woudrichem waar hij de jeugd heeft doorlopen, 
tot zijn twaalfde. Hij viel op en werd gescout door  
FC Den Bosch waar hij in een regio elftal zich mocht 
bewijzen. De concurrentie echter was moordend en 
na twee jaar liep Wim weer rond op het Bolwerk.  
 
Op zijn vijftiende maakte hij zijn debuut in het 1e van 
Woudrichem, tot hij besefte dat hij met zijn kwalitei-
ten prima mee zou kunnen in de hoofdklasse. Hij 
speelde vier jaar voor Achilles Veen en twee jaar voor 
Roda Boys. Zijn carrière in het amateurvoetbal sluit hij 
af bij de Vissekoppen, en hoe! Wim Holster (32) kijkt 
terug op een geweldige tijd. “Meedoen in de top van 
het amateurvoetbal is geweldig, maar voetballen in 
een vriendenteam ook. Het heeft allebei zijn charmes. 
Onder Leon Elands hebben we veel bereikt met als 
hoogtepunt het kampioenschap vorig jaar en de  
promotie naar de 2e klasse. Eerst al de terugreis uit 
Leerdam, met de pont naar Woudrichem en op de 
platte kar naar de voetbal. En toen kwamen allebei 
mijn zoontjes het veld opgelopen om ons de  

kampioensschaal te brengen. Dat vergeet je nooit 
meer.” De klik met Leon Elands was er meteen zes 
jaar geleden. “Ik heb Leon hoog zitten, als trainer, 
maar ook als persoon. Hij is scherp en streng tijdens 
de trainingen, maar staat ook tussen de spelers  
en heeft menig keer het licht uitgedaan op de  
donderdagavond. Als je ziet wat hij betekend heeft 
voor de spelers en de club, een knap staaltje werk. 
Vorig seizoen hadden we zelfs de minste  
tegendoelpunten in het gehele amateurvoetbal.  
 
Hij heeft echt het maximale uit de groep gehaald, ook 
dit jaar. Er had misschien meer in gezeten, maar we 
zijn trots dat we ons gehandhaafd hebben in de 2e 
klasse en zijn dik tevreden met de plek die we hebben 
behaald. Misschien ga ik wel een keertje kijken in  
Arkel.” Wim Holster kan terugkijken op een mooie en 
succesvolle carrière. “Ik heb geluk gehad en altijd deel 
uitgemaakt van leuke teams, maar op den duur is  
het goed geweest.. mijn leeftijd, het kunstgras, een 
drukke baan en een gezin met 2 jonge kinderen.  
Ik ben blij dat ik zonder nare blessures afscheid kan 
nemen en kijk uit naar het nieuwe seizoen. Ik ben  
benieuwd hoe het eerste het  gaat doen, onder  
leiding van mijn oom Piet Saaman, maar hier heb ik 
het volste vertrouwen in gezien het feit dat ik samen 
met hem heb gevoetbald en Piet als trainer heb  
gehad. Zelf word ik lid van de technische commissie 
voor de onderbouw en ga verder met de JO-7. Samen 
met Corné Rooster train ik de pupillen, het team waar 
ook die oudste van mij in speelt. In april waren ze 
team van de maand en natuurlijk liep ik samen met 
Rafaël het veld op.” De JO-7 begon dit seizoen met 10 
kinderen, maar de teller staat inmiddels op 21. Wim 
Holster heeft er zijn handen vol aan, maar geniet van 
het enthousiasme. “Ik besef dat je als speler van het 
1e een voorbeeld bent voor de jeugd. Tegelijkertijd 
vind ik het leuk om iets terug te doen voor de club.  
 
De vereniging leunt toch op vrijwilligers, iets wat ik 
tot nu toe niet zo erg doorhad. Iets anders wat me nu 
opvalt is dat de parkeerplaats ’s ochtends vroeg soms 
al vol staat met auto’s. Als je in het eerste elftal 
speelt, train je twee avonden in de week en speel je 
op zaterdagmiddag de wedstrijden. Je leeft in je  
eigen wereld, maar er gebeurt nog zoveel meer  
op de voetbal. Een clubkrant? Een rommelmarkt?” 
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Een aantal edities geleden heeft er een artikel in de 
Stormvogel gestaan met als koptekst “rechten en 
plichten”. In dat artikel is het belang van de  
vrijwilliger en zijn bijdrage aan de club uiteengezet. 
Opgemerkt is dat bij onze club veel vrijwilligers actief 
zijn. Trainers en leiders die door weer en wind naar 
het veld komen om de trainingen en wedstrijden te 
begeleiden, de onderhoudsploeg, alle mensen  
die deelnemen in commissies en allerlei acties en  
evenementen organiseren, de scheidsrechters, etc.  
 
En er zijn nog veel meer mensen achter de schermen 
actief, zoveel dat het onmogelijk is om ze allemaal te 
noemen, maar die zich wel stuk voor stuk met volle 
overtuiging inzetten voor de club.  

Wat ons het afgelopen voetbalseizoen opgevallen is, 
is dat teveel leden aan de zijlijn staan en dat zij  
onvoldoende stil staan bij het belang van de  
vrijwilliger voor het welzijn van de club en haar leden.  
 
Vrijwilligers die noodzakelijk zijn om zorg te dragen 
voor goed onderhouden velden, trainingsfaciliteiten, 
een warme douche in een nette kleedkamer, kleding, 
een kantine met een hapje en een drankje, feestjes, 
een scheidsrechter, trainer en leider en zo kunnen we 
nog wel even doorgaan.  
 
Willen wij een aantrekkelijke club zijn en blijven,  
dan ontkomen wij er niet aan dat meer leden en niet 
leden (denk hierbij o.a. aan de ouders) zo af en toe 
een (extra) bijdrage leveren aan de club! Wij zullen 
het namelijk met z’n allen moeten doen volgens de 
regels (geschreven maar ook ongeschreven) van onze 
club! Ieder lid is anders, met zijn eigen kwaliteiten.  

En vaak zijn het kwaliteiten die bruikbaar zijn voor 
onze club.  
 
Denk “Groen Wit”  
 
Als we met zijn allen onze rechten willen behouden, 
zullen we ook onze verplichtingen na moeten komen. 
En dat houdt in dat je zo af en toe ook eens iets voor 
de club terug zult moeten doen!  
Het is een dooddoener om te melden, dat als er  
onvoldoende vrijwilligers zijn, er minder activiteiten 
georganiseerd zullen / kunnen worden, inkomsten 
zullen wegvallen, waardoor we genoodzaakt zijn de 
contributie te verhogen. En dat willen wij niet!!  
Van ouders mogen we verwachten dat zij af en toe 
voor vervoer naar uitwedstrijden zorgen, misschien 
een keer de kleding wassen, een jeugdwedstrijd  
fluiten, een elftal trainen of begeleiden en zo is er  
nog wel meer te noemen. En ook als er evenementen 
of acties worden georganiseerd (flessenactie, grote 
clubactie, rommelmarkt, pupillenkamp, verkoop van 
banketletters, thuistoernooien, paaseitjes) wordt er 
van iedereen (spelers EN ouders) verwacht dat zij 
daar hun steentje aan bijdragen. En geloof ons;  
als je zoiets met elkaar doet, kun je er ontzettend  
veel plezier aan beleven! Je hebt je sociale contacten, 
gezelligheid en vooral betrokkenheid.  
En niet onbelangrijk: vele handen maken licht werk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eveneens is er groot enthousiasme als de club  
iets voor goede doelen onderneemt (er zijn o.a.  
wedstrijden georganiseerd om geld op te halen  
voor de Hartstichting en voor de Stichting Vrienden 
voor Sijmen). Wat is het dan mooi om te zien hoe  
iedereen ineens zijn steentje lijkt te willen bijdragen. 
Dit alles leidt ook tot een saamhorigheidsgevoel  
en dat is belangrijk.  

Een fantastische club voor jong en oud  
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Vermeldenswaardig is dat de activiteitencommissie, 
naast het organiseren van activiteiten voor de leden, 
de clubkas jaarlijks sponsort met €3.000 tot €4.500.  
Er gebeurt dus al verschrikkelijk veel goeds binnen 
onze club, maar kritisch als we zijn: het kan altijd  
beter. Als er meer vrijwilligers zijn, kunnen de huidige 
vrijwilligers zo af en toe ook een stapje terug doen  
en kunnen er nog meer belangrijke zaken worden 
aangepakt. Want toch is het vaak een kleine groep  
die steeds weer in actie komt. Op hen moeten we  
bijzonder zuinig zijn en daar waar nodig zoveel  
mogelijk helpen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedurende het voetbalseizoen 2018/2019 is de club 
weer voornemens om veel te organiseren  voor de 
leden. Denk hierbij aan o.a. alternatieve activiteiten 
t.b.v. de jeugd op de zaterdagochtenden tijdens de 

winterperiode. Om dit mogelijk te maken zullen wij 
actief extra vrijwilligers gaan werven om bestaande 
commissies (waaronder de activiteitencommissie)  
te versterken en daar waar mogelijk elftallen 
(Senioren en Jeugd) te koppelen aan activiteiten.  
Willen wij trots zijn en blijven op de “Vogel” dan is het 
noodzakelijk dat we ons nog meer gaan “Verenigen”.  
 
Dus, schroom niet om je zelf aan  
te melden als vrijwilliger bij het Bestuur of  
ondergetekenden. En …………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jolanda van der Wiel en Dirk Pellicaan 

Zie www.vvwoudrichem.nl 
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Even voorstellen: Marina Zwaan, vertrouwenspersoon  
V.v. Woudrichem wil een voetbalvereniging zijn waar 
iedereen zich veilig en thuis voelt en waar je elke keer 
weer met plezier naar toe gaat. De vereniging doet  
er alles aan om zaken als pesten, agressie en geweld, 
discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.  
Zo moeten alle trainers en leiders een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) overleggen, evenals alle vrijwilligers 
van 18 jaar en ouder die direct betrokken zijn bij  
activiteiten met minderjarigen zoals scheidsrechters, 
de technische commissie en de activiteitencommissie.  
 
Een andere maatregel die het bestuur heeft getroffen 
is het benoemen van een vertrouwenspersoon,  
iemand die je om hulp mag vragen als het niet lukt om 
een probleem op te lossen met je trainer, leider of het 
bestuur. Of als je niet goed weet hoe je een probleem 
moet aankaarten of aan niemand durft te vertellen 
wat er speelt. De vertrouwenspersoon kan je dan  
op weg helpen en samen met jou naar oplossingen 
zoeken.  
 
Marina Zwaan, moeder van Joris uit de JO15-1, stond 
aan het begin van het seizoen langs de lijn toen haar 
de vraag werd gesteld of zij iemand wist die als  
vertrouwenspersoon zou kunnen fungeren binnen  
v.v. Woudrichem. “Ik heb er even over nagedacht en 
toen aangegeven dat het wel iets voor mij zou zijn. 
Behalve dat ik als ouder iets doe voor de vereniging 
vind ik communicatie tussen mensen erg interessant.  
In mijn werk heb ik veel functioneringsgesprekken  
en voortgangsgesprekken gevoerd en als  
studieloopbaanbegeleider geleerd te luisteren,  
te bemiddelen en mijn mening voor me te houden. 
Inmiddels heb ik me ingelezen in de functie en een 
avondje zitten sparren met de vertrouwenspersoon 
binnen Kozakken Boys. Tijdens de eerstvolgende  
trainersbijeenkomsten zal ik mezelf persoonlijk  
voorstellen en aangeven wanneer je als trainer  
contact met mij moet zoeken.” 
 
Voetbalvereniging Woudrichem wil een open en  
transparante vereniging zijn en doet er alles aan  
om een prettige sfeer te creëren op het sportpark. 
Marina Zwaan wil daar graag een bijdrage aan  
leveren. “Je bent als club verantwoordelijk voor  
het welzijn van trainers, vrijwilligers, ouders en  
kinderen die vaak niet voor zichzelf kunnen opkomen. 

Wanneer er iets is binnen een team, zoals een conflict 
met de trainer, pesterijtjes of ander ongewenst  
gedrag, is de trainer in principe het eerste  
aanspreekpunt. Je klacht kun je ook neerleggen bij het 
bestuur. Als je alle kanalen hebt geprobeerd of als je 
de trainer niet durft aan te spreken, dan kun je bij mij 
terecht. Maar je kunt ook met mij sparren als je als 
trainer of vrijwilliger signalen opvangt dat er iets  
mis is in de thuissituatie van een kind. Ik vind dat je 
daar als vereniging toch een verantwoordelijkheid in 
hebt. In zo’n geval kunnen we er ook voor kiezen om 
bijvoorbeeld de expertise van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in te schakelen.”  
 
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. “Je 
kunt ervan op aan dat er zonder overleg niets naar 
buiten wordt gebracht. Ik heb als vertrouwenspersoon 
een zwijgplicht, tenzij het een levensbedreigende  
situatie betreft. Ik maak geen deel uit van het bestuur, 
maar ben een onafhankelijk iemand bij wie je terecht 
kunt als je vastloopt. Zonder toestemming zal ik niets 
bespreken met de trainer of het bestuur.  
Mijn taak is om te luisteren, advies te geven en  
eventueel te bemiddelen. Ik kies geen partij, maar 
vind hoor en wederhoor wel belangrijk, want er is 
vaak ook een andere kant van het verhaal. We willen 
niemand onterecht ergens van beschuldigen en elke 
kwestie netjes oplossen.”  
 
Marina Zwaan is telefonisch en per e-mail bereikbaar: 
Tel. 06 13 49 93 38  
vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl 

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

Beste leden van Vrienden van v.v. Woudrichem, 
Zaterdag 26 mei j.l. hebben wij als vrienden van  
v.v. Woudrichem een optreden van de band 
Showgun georganiseerd na de laatste wedstrijd  
van het seizoen. Helaas eindigde de wedstrijd niet  
geweldig, Papendrecht ging er vandoor met een  
duidelijke overwinning, maar dit deed niks af aan de 
gezellige avond die we daarna met zijn allen beleefd 
hebben. Dirk-Jan en zijn band speelden voortreffelijk 
en het bleef dus ook tot in de late uurtjes zeer  
gezellig! Zaterdag 23 juni j.l. werd eindelijk weer een 
keer de ouderwetse zeskamp georganiseerd en ook 
dit was een groot succes. Van jong tot oud deed  
actief mee aan spellen als latje hangen, eier gooien, 
skilopen etc. Kraker van een spel was toch wel de 
stormbaan die maar liefst 18x bedwongen moest 
worden, dit bleek achteraf vrij veel te zijn..;-).  
In de avond werd er geëindigd met een ouderwetse 

playback show en ook dit was fantastisch, net als  
de feestavond hier achteraan. Als vrienden van  
v.v. Woudrichem willen wij iedereen bedanken die 
deze dag tot een topdag heeft gemaakt. Deelnemers 
aan de zeskamp, vrijwilligers die hebben geholpen 
met diverse activiteiten, zoals de visbakkers en  
frietbakkers. Ongetwijfeld vergeet ik mensen, maar 
bij deze nogmaals hartelijk dank aan een ieder die 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Ook de  
Hartstichting was zeer tevreden met de opgehaalde 
500 euro! Als laatste wil ik Marcel Wilhelm bedanken 
voor zijn bijdrage aan de vrienden van  
v.v. Woudrichem. Marcel heeft besloten ermee te 
stoppen wat erg jammer is. Gelukkig hebben we in 
Mark van Bavel al een prima vervanger gevonden. 
Tot snel in het nieuwe seizoen!  
 
Vrienden van v.v. Woudrichem 

11 augustus  11.00 uur AANVANG 1e training selectie  
18 augustus  14.30 uur v.v. Woudrichem 1 – Arkel 1       
   ………  uur v.v. Woudrichem 2 – ………tijd en tegenstander volgt  
20 augustus  aanvang trainingen jeugdteams  
23 augustus  aanvang trainingen lagere senioren teams  
25 augustus  Jeugdtoernooi 07 t/m 019 ism Almkerk en Sparta 30  
             14.30 uur v.v. Bunnik 1 – v.v. Woudrichem 1          
   ………  uur v.v. Woudrichem 2 – ………tijd en tegenstander volgt    
28 augustus  20.00 uur v.v. Woudrichem 1 – Herovina 1   
31 augustus  Kickoff jeugdteams O13 verzorgt door de spelers van de selectie  
  1 september Bekerprogramma jeugd en senioren  
  6 september 19.30 uur  Woudrichem 2 – Oni 2 vriendschappelijk  
  7 september 19:00 uur trainers leidersoverleg jeugdteams  
  8 september Bekerprogramma jeugd en senioren  
   5e ten Einde  
14 september 19.00 uur info avond voor de ouders van onze jeugdspelers  
15 september Bekerprogramma jeugd en senioren  
22 september Aanvang competitie jeugd- en seniorenteams  
26 september  Bingo    
  8 oktober   Algemene Vergadering voor alle leden  
31 oktober   Bingo 
 
Hou de website wel in de gaten voor eventuele veranderingen en aanvangstijden.  

Data om in de gaten te houden 
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 Klijn Afbouw sponsort de Dames  
In 2017 hebben Jaap en Danny Klijn van Klijn Afbouw 
kenbaar gemaakt dat zij bereid zijn om  
20 trainings- / presentatiepakken te sponsoren  
t.b.v. de VR1 van v.v. Woudrichem.  
De presentatie en overdracht hiervan heeft op  
31 maart jl. op feestelijke wijze plaatsgevonden.  
Tijdens het interview met beide mannen, is tot uiting 
gekomen, dat zij beiden een voetbalverleden hebben, 
een klik hebben met damesvoetbal en onze club.  
 
Op de vraag van Mariska om de VR1 te sponsoren is 
destijds direct positief gereageerd. Als ondernemers 
onderkennen zij de noodzaak van sponsoring.  
Bij beide mannen is sprake van “gunnen” zonder  
hoge “reciprociteit” verwachtingen. In het interview  
is verder tot uiting gekomen dat zij een positieve 
grondhouding hebben om v.v. Woudrichem op  
“club niveau” te sponsoren. Nader overleg  

hieromtrent volgt t.z.t. Klijn Afbouw B.V. uit Giessen  
is een groep zzp’ers die de krachten hebben  
gebundeld om een hoge kwaliteit voor elke  
onderneming betaalbaar te maken.  
 
Hun specialisatie ligt op het gebied van  
systeemplafonds en systeemwanden, maar ook  
voor vele andere afbouwzaken zijn zij inzetbaar.  
Hun belangrijkste doelgroepen betreffen:  
Hotel en restaurant ketens, bedrijfsgebouwen en  
appartementen. Zij zijn actief in Nederland en België.  
 
Hun bedrijfsmotto is “doe normaal”, zowel voor hun 
werknemers als klanten. De Sponsorcommissie wil 
langs deze weg “Klijn Afbouw” nogmaals bedanken 
voor deze geste.  
 
De Sponsorcommissie 

Jaap en Danny Klijn   

Voorste of 1e rij van links naar rechts: Henk Struik, Cees Schriek, Jayne van Vuuren, Jaap Klijn, Danny Klijn 
2e rij: Carline Gelderblom, Marlene Ottevanger, Petra van Andel, Myrna Kant, Karina van Daalen, Eva de Joode  
3e rij: Melany van der Matten, Anniek Ruis, Rachelle Metz, Elsbeth van Weelden, Lisa van Weelden, Denise de Bok  
4e rij: Lindy Baks, Demi Gutteling, Mariska Klijn, Tamara Vervoorn, Chiënne van Heukelum, Esther Haak, Emma van der Beek 
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Namens de activiteitencommissie 
Beste leden,  
 
Aangezien dit alweer de laatste editie van seizoen 
2017/2018 is, hier nog een berichtje en een overzicht 
van de activiteiten, die wij als activiteitencommissie 
gedurende het afgelopen seizoen hebben  
georganiseerd. Na de zomervakantie zijn wij weer  
begonnen met de maandelijkse bingo-avonden.  
Wij hebben bewust gekozen voor de woensdag in 
plaats van de vrijdagavond, voornamelijk omdat er  
op vrijdag ook bij andere verenigingen bingo wordt 
georganiseerd. Deze verandering lijkt goed te  
bevallen, dus gaan wij in het nieuwe seizoen  
gewoon door op de woensdagavond.  
 
Verder zijn er natuurlijk ook kinderactiviteiten  
geweest, zoals de Halloweenparty, Sinterklaasfeest  
en Carnaval. Door inkomsten uit andere activiteiten  
zoals de speculaas- en paaseitjesactie, draaimiddag  
en bingo was het mogelijk om eerder genoemde  
activiteiten gratis aan te bieden. Het was mogelijk om 
de benodigde middelen te kopen, zoals cadeautjes, 
snoep en strooigoed voor het Sinterklaasfeest,  
versieringen, snoep en limonade voor het  
Halloweenfeest en Carnaval. Het geld dat we niet  
gebruikt hebben zal aan het einde van het seizoen 
worden gestort op de rekening van de club.  
Daar worden bijvoorbeeld voetballen en  
trainingshesjes van betaald. De opbrengst van  
de paaseitjesactie (EUR 500,-) is dit jaar, namens de 
vereniging, aangeboden aan het KWF. Ook is het  
afgelopen jaar, op initiatief van Gerrit van het Einde, 
een nieuwe activiteit georganiseerd: Koningsdag.  
‘s Ochtends vrijmarkt en spelletjes i.s.m.  
Oranjevereniging Amalia en ‘s middags optredens van  
“De Maasmaten “ en “De Vischwijven”. Tijdens deze  

 
 
middag kregen wij bezoek van een groep ouderen uit 
“De Lemmenskamp”, die wij een leuke middag wilden 
bezorgen. Om dit financieel mogelijk te maken heeft 
Gerrit tijdens de voorafgaande bingo extra rondjes 
aan het rad gedraaid en zijn enveloppen met lootjes 
verkocht aan de deelnemers. De sponsors die de  
prijzen beschikbaar hebben gesteld willen wij  
nogmaals hiervoor bedanken. Mede hierdoor hebben 
wij bewoners van De Lemmenskamp een leuk uitje op 
Koningsdag kunnen bezorgen.  
 
Verder was er in april nog de draaimiddag en in juni 
de frietzakkentoernooien, waarbij de  
activiteitencommissie zorgt voor een  
enveloppenkraam en een tafel met cake, taarten etc. 
die gebakken worden door leden en ouders van 
jeugdspelers. Gedurende seizoen 2018/2019 zijn wij 
voornemens om bovenvermelde activiteiten te  
continueren, maar zijn wij ook van plan om het  
activiteitenpakket verder uit te breiden, zodat wij 
voor alle leden leuke activiteiten kunnen organiseren. 
Het zou fijn zijn (noodzakelijk) als er 1 of 2 vrijwilligers 
ons team komen versterken, die zelf ook leuke/goede 
ideeën aandragen. Daarnaast zoeken wij helpende 
handen voor onze activiteiten. Vind je het leuk om  
1 of 2 keer per jaar te helpen bij een activiteit, maar 
wil je niet “vastzitten” aan een commissie, neem dan 
contact op met de activiteitencommissie.  
Het is in ieders belang om onze activiteiten te  
kunnen voortzetten, maar daarvoor zijn meer  
vrijwilligers nodig dan nu het geval is.  
Wie neemt de handschoen op?!! 
 
Jolanda van der Wiel, jovanwiel@gmail.com  

Van Tilborg Chocolade 
De Kaaskoerier 
Van Weenen Groenten en Fruit 
Poeliersbedrijf René Duister Veen  
Van Egmond Bloemen 
Fietsned.nl, de mobiele fietsenmaker 
Madelon Bouter Ondermode 
Netten Fashion 
Sokken en Beenmode  
(allen op donderdagmiddag op de markt) 
 

AH Sleeuwijk 
Gall & Gall Sleeuwijk 
Jakko Sport  
Boon’s Markt Woudrichem 
Verbeek Bloemengroothandel 
Axxent - Masters in tea 
Tim’s Barbershop Sleeuwijk 
John Viveen  
Van Wouwen Hairfashion Woudrichem en Werkendam 
Drogist For You 
Cafetaria ‘t Rond  

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem wil hierbij graag haar sponsoren bedanken voor de mooie prijzen  en producten  

die wij voor onze Draaimiddag op 14 april jl. hebben ontvangen.  

https://webmail.starthosting.nl/#NOP
https://webmail.starthosting.nl/#NOP
mailto:jovanwiel@gmail.com
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Hoe is het met…… Frans Jan van Tilborg 
Donderdagavond. De tafel ligt vol plakboeken,  
krantenknipsels en  fotoalbums. We zijn op bezoek  
bij Frans Jan van Tilborg en zijn vrouw Bettine.  
 
Op 6-jarige leeftijd werd hij lid van onze club, maar 
was nog niet speelgerechtigd. Wel voetbalde hij al  
in het team van zijn broer René, samen met o.a.  
Jan Willem de Joode, Pietje Kant van d’n Oudendijk 
en Jan van Straten (van Toose) was hun trainer. Af en 
toe keepte hij ook en niet onverdienstelijk. Later in de 
A junioren heeft hij ook nog wel op doel gestaan en 
Cees van Vugt was bang dat hij op het tweede plan 
kwam. Maar hij koos toch voor het voetballen. Frans 
Jan liep de hele jeugdafdeling door met keepen en 
voetballen dus. Met de C junioren werd het elftal 
kampioen bij GDC, nog steeds met Jan van Straten  
als trainer. Van de C naar de B en al snel stond hij in 
de A junioren. Op z’n 16de debuteerde hij in het  
eerste elftal onder trainer Teus Blokland. Het was  
een bekerwedstrijd tegen Veen, nu Achilles Veen.  

Jarenlang was Frans Jan de stuwende kracht in  
Woerkum 1. Diverse trainers heeft hij meegemaakt, 
zoals gezegd: Teus Blokland. Teus was een man die 
het misschien technisch niet zo goed voor elkaar had, 
maar werklust wist hij de spelers wel bij te brengen.  
Diverse spelers uit die tijd heb ik horen zeggen:  
als je maar een paar keer druk roepend en flink  
zwetend langs de dug-out liep was het goed.  
 
Tijdens een coopertest bij Blokland was het altijd  
IJsbrand Berm die gemakkelijk lopend dik voorop liep. 
Zwager Geerit Verhoeven en Frans Jan waren wat 
moeilijke lopers. Als geintje hadden ze afgesproken 
om de laatste minuut alles op alles te zetten en  
zodoende haalden ze IJsbrand vlak voor de meet  
nog in. Lachen natuurlijk maar wel kapot moe.  
 
Dick Egly was een andere trainer en een heel  
goeie kerel. Veel van hem opgestoken.  

Kampioen met de C. Zittend 3e van rechts Frans Jan. Staand rechts de trainer Jan van Straten (met haar) en links achteraan 
de leider Frans Vonk Sr. Herkent u de rest nog?  
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Met IJm van Straten had Frans Jan een prima klik.  
Een half woord was genoeg. Een leuk voorval was nog 
het moment dat Frans Jan zijn rijbewijs had gehaald. 
Hij gewoon trainen natuurlijk. Vroeg IJm wat hij kwam 
doen. “Trainen natuurlijk” was het antwoord. IJm zei: 
“Ga jij eens gauw naar huis en lekker autorijden.”  
 
Frans Jan speelde ooit met 3 zwagers in het eerste 
elftal. Geerit Verhoeven en René van Andel waren 
met zussen van Bettine getrouwd. Heel bijzonder  
natuurlijk. Wat de mooiste momenten waren is  
duidelijk. Woudrichem-Haaften 4-3. Het ging om 
handhaving in de toenmalige 3de klas (nu 2de klas). 
Frans Jan en Bettine zouden een weekend zonder  
kinderen, samen met Henk Bulthuis en zijn vrouw 
weggaan naar Simpelveld in Limburg. De trainer had 
gevraagd of hij alsjeblieft terug wilde komen voor  
deze belangrijke wedstrijd. Kees Braat was toen  
penningmeester en hij zou de kilometers vergoeden. 
Afijn vrijdagmiddag vertrokken, 200 km naar Limburg. 
Zaterdag, samen met Henk Bulthuis terug naar  
Woerkum, 200 km. Weer terug naar Simpelveld 200 
km en ’s-Zondags weer terug naar huis 200 km.  
Kees was een goeie penningmeester en betaalde 400 
km á fl. 0,14. Een beetje weinig, maar goed, het bleek 
niet voor niets te zijn. Frans Jan speelde goed en 
scoorde 1x met z’n hoofd en 1x uit een strafschop. 
Rick de Jong scoorde 4-3 en daarmee bleef  
Woudrichem 3de klasser. Arie Treffers floot overigens 
een prima wedstrijd, dat mag ook wel eens gezegd 
worden over een scheidsrechter.  
 
Een ander hoogtepunt was de promotiewedstrijd in 
Etten-Leur. Woudrichem-Nieuwdorp om een plaats in 
de 3de klas. Het was bar slecht weer en een veld met 

een sintelbaan eromheen. Hoogst ongezellig.  
Een spannende eerste helft met een voorzet van  
Cees van Bavel en een kopbal van Johan Caspers. 1-0. 
Het werd 1-1 door de Nieuwdorper Gijs van der Does 
die Aart van der Wiel passeerde. Ko Viveen liet een 
schuiver los en deze werd van richting veranderd. 2-1. 
Een donderpreek van Blokland in de rust deed  
wonderen. Het werd door Krijn Vonk en  
Cees van Bavel uiteindelijk 4-1.  
Gepromoveerd naar de 3de klas!!  
 
Het Merwedebrugtoernooi werd georganiseerd door 
Unitas. Clubs als SVW, Kozakken Boys, Sleeuwijk,   
Altena, soms Heukelum en GJS waren van de partij. 
Eenmaal won Woerkum het toernooi door in de finale 
Altena te verslaan met 2-0. Superjonge  gasten als  
Dico Gremmen en Casper van Schuppen deden toen 
mee. Later werden zij vaste spelers van Woerkum 1. 
Casper moest helaas de winkel van z’n vader gaan 
runnen, maar Dico heeft z’n waarde wel bewezen.  
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Bert Schouten voetbalde ook in het team van  
Frans Jan. Hij heeft nooit onder stoelen of banken  
gestoken dat hij Frans Jan heel graag in het elftal had. 
Hij hoefde zelf dan niet zo hard te werken, want daar 
had Bert echt een broertje aan dood. Ooit is er sprake 
van geweest dat Frans Jan naar een andere club zou 
gaan i.v.m. onvrede over een trainer. Op de dag dat 
hij een gesprek zou hebben overleed z’n schoonvader, 
dus ging het gesprek niet door en bleef hij Woerkum 
trouw. Frans Jan bleef lang voetballen. Raakte ook 
geblesseerd. In een half jaar tijd werd hij 3x  
geopereerd aan zijn knieën. Inmiddels heeft hij 2 
kunstknieën, maar daar merk je niet zoveel van.  
Natuurlijk zijn er ook trieste momenten tijdens een 
voetballoopbaan. Op 8 mei 1991 werd zijn vader  

overvallen op het benzinestation in Best. Het was een 
gedreven man en liet zich niet zo snel overmeesteren, 
maar de schutter had geen mededogen. Ontreddering 
alom natuurlijk in de familie en ze zijn er nog steeds 
kapot van dat iemand in koelen bloede een ander kan 
doden. Het heeft een grote impact gehad en nog… 
Frans Jan komt tegenwoordig wat minder op het  
voetbalveld, hoewel hij de verrichtingen van de  
gebroeders Schaap nog wel volgt. Gezondheid en  
plezier in het leven staan bovenaan het lijstje.  
 
Frans Jan bedankt voor de mooie jaren die we hebben 
mogen meemaken. Geniet van je familie en vooral  
van de kleinkinderen, want dat zijn z’n idolen. 

Een van de teams waarin Frans Jan actief was. We denken aan een presentatie voorafgaand aan een nieuw seizoen.  
Staand v.l.n.r.: Rick de Jong, Erwin de Jong, Wout Saaman, Henk Vermeulen, Wim de Visser, Bert Schouten, Ruud Stigter,  
Gerrit Bouman, Paul Voswinkel, Wim Schaap (leider) Peet Kilwinger (leider). 
Zittend v.l.n.r. Joop van Linstee (trainer), Marcel van der Stelt, Dico Gremmen, Fred van Straten, Frans Jan van Tilborg,  
Bart van Meteren, Edwin van Straten, Pierre Secrève, Monique de Joode (verzorgster)  
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Ondergetekende staat er niet altijd bij stil, de  
antwoorden op deze vragen. Ben meer een  
toeschouwer, een toeschouwer zoals bij een  
voetbalwedstrijd en net als bij de wedstrijd geniet  
ik dan van de acties (lees activiteit) op ’t Bolwerk en 
van het resultaat. Bijna altijd leidt de organisatie en 
soms ook fysieke inspanning, voorafgaand aan de 
activiteit, tot uitstekend resultaat.  
Wie zijn het?  
Letterlijk antwoord hierop is moeilijk te geven, het  
zijn er veel. Bovendien werken veel vrijwilligers liefst 

op de achtergrond, in de schaduw zeg maar.  
Probleem in dit geval is dan ook dat je namen zou 
kunnen vergeten. Nee, geen namen maar. Op de  
meeste foto’s die volgen zijn er altijd wel een paar 
in beeld. Vrijwilligers….ze  horen bij het plaatje!  
Wat doen ze?  
Erg veel! Wat nu volgt is een fotoverslag van vele  
geweldige activiteiten die recent op ’t Bolwerk  
hebben plaatsgevonden en waar ondergetekende 
even een kijkje is gaan nemen. 

Vrijwilligers v.v. Woudrichem…… Wie zijn het? Wat doen ze? 

Op Koningsdag werd in samenwerking met Oranjevereniging Amalia  een Vrijmarkt, Kinderspelen en  
een Ouderenmiddag georganiseerd. Uiteraard kon er bij “Propjevol” een lekker visje worden gescoord.  
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GEWELDIG! Bewoners van de Lemmenskamp werden uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie  
(of anders) te luisteren naar optredens van de koren: De Maasmaten en het Vischwijvenkoor. Heel bijzonder 
ook dat deze koren met plezier en belangeloos  optraden. DANK JULLIE WEL!  
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Op 26 mei was de laatste competitiewedstrijd van  
het 1e elftal, tevens de laatste officiële wedstrijd van 
succestrainer Leon Elands. De wedstrijd zelf was  
helaas het aanzien niet waard, 2-5 verlies. Dat doet 
niets af aan het geweldige succes van Leon….  
promotie naar de 2e klasse én handhaving (!)  
In een competitie tegen “betaalde” tegenstanders. 
Chapeau Leon! 
Met dank aan “Vrienden van v.v. Woudrichem” werd 
met live musicband Show - Gun muzikaal afscheid  
genomen van Leon Elands. De muziek tijdens dit, voor 
zover bekend, 1e openluchtconcert op ‘t Bolwerk was 
dermate opzwepend, dat voordat trainer en spelers 
uit de kleedkamer waren, maar vast met de ‘uitzwaai’ 
huppel dansjes werd begonnen. 

Door het wegvallen van een (5e ) seniorenelftal komt 
de balans komend seizoen op 4 seniorenelftallen en 
16 jeugdteams. De jeugdtak groeit. Voor een deel  
van de  jeugd worden jaarlijks, op 3 zaterdagen, de 
goedbekende en zeer gezellige Frietzakkentoernooien 
georganiseerd op ons Bolwerk. Daarom, jaarlijks ook, 
een uitdaging voor de organisatie  om het net zo  
gezellig en geslaagd als voorgaande jaren te doen  
verlopen. Tal van vrijwilligers zijn betrokken bij de  
organisatie, daardoor waren ook dit jaar de  
toernooien weer perfect georganiseerd.  

Het concept is eenvoudig en gastvrij. Deelnemende 
toernooiploegen én hun begeleiding krijgen gratis één 
lekkere puntzak friet. Limonade erbij? Pak maar, de  
limonade is gratis. Na afloop van het bakken, een 
lekker visje voor de organisatie. Lekker…. met frites. 
Jeugdcommissie / Toernooicommissie: Chapeau! De 
Frietzakkentoernooien waren weer geslaagd. 
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Een paar jaar terug was de 6-Kamp met afsluitende 
Playback al een leuke, gezellige afsluiting. Dit jaar 
werd weer overgestapt op dat toentertijd vertrouwde 
concept. En…… het was leuk, het was druk en het was 
gezellig tot in de late uurtjes. Met als één van de 
hoogtepunten de toegift van de playbackwinnaars 
‘dokter Bernard van Bavel’ aan de fans.  
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Pascal Smits weggehaald door de buren    

 

De ploert brandde aan de hemel, petje op.  
Kom dacht ondergetekende, even een kijkje nemen 
op de Rommelmarkt v.v. Woudrichem. Had natuurlijk 
beter moeten weten. Bezoekers zijn allang weer   
‘naar het strand’. De afbouw van de markt was al  
begonnen. Toch maar bewonderend een rondje  
gelopen. Weer of geen weer, er moet ook opgeruimd 
worden. Alhoewel…… het soms best lekker was in de 
schaduw. Bewondering voor de inzet van al die  
vrijwilligers. Niet alleen met betrekking tot deze  
rommelmarkt, maar ook tot al die andere eerder 
beschreven activiteiten en….. niet beschreven  
activiteiten zoals verloterijen, bingo, feestavonden, 
enzovoort, enzovoort. Petje af!  
              Arthur Manz  

Na een jaar gaat Pascal Smits ons helaas alweer verlaten. Hij gaat zijn trainerscarrière voortzetten bij GRC 14. 
Pascal, namens alle spelers van de JO-17 + ouders, bedankt voor alles! 
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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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Voorlopige agenda Algemene Vergadering  
Alle leden worden hiervoor uitgenodigd op

 

Maandag 8 oktober 2018 in de kantine van v.v. Woudrichem, aanvang 19.30 uur 

  1. Opening door de voorzitter 
       Stilstaan bij  de ons ontvallen leden 
  2. Ingekomen, uitgegane stukken en mededelingen  
  3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering op 9 oktober 2017 
  4. Jaarverslag van het bestuur  
  5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar  
  6. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de  
       daarbij behorende toelichting.  
  7. Verslag van de kascontrolecommissie  
  8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
  9. Vaststelling van de begroting 
10. Vaststelling van de contributies  
11. Indienen vragen voor de rondvraag  
12. Pauze  
13. Beantwoorden van de vragen in de rondvraag 
14. Benoeming bestuursleden  

Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar  
Voorzitter      : Kees Braat  
Penningmeester     : Stephan van Leeuwen 
Voorgedragen door het bestuur aan de leden 
Voorzitter      : Hanno de Joode 
Penningmeester     : Andreas Nederveen 
Wisselen van functie  
Van facilitaire zaken naar voetbal zaken : Remco Pronk 
Nieuw voorgedragen door het bestuur  aan de leden 
Facilitaire zaken      : Martijn van den Heuvel.  

     
    Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld.  
    De aanmelding moet zijn voorzien van minstens drie handtekeningen van leden van de vereniging,  
    alsmede een akkoordverklaring van de kandidaat. 

 
    Met toestemming van de leden zal vanaf 9 oktober het bestuur bestaan uit 6 leden 

Voorzitter      : Hanno de Joode 
Penningmeester     : Andreas Nederveen 
Voetbalzaken     : Remco Pronk 
Facilitaire zaken     : Martijn van den Heuvel 
Secretaris      : Marjan Pullen 
Sponsorzaken     : Dirk Pellicaan 

15. Sluiting 
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Op zaterdag 23 juni werd tijdens de jaarlijkse  
afsluitdag, waarbij voor de senioren een zeskamp  
was georganiseerd, het familietoernooi voor de  
jeugd gespeeld. Verschillende teams hadden zich  
aangemeld om de strijd aan te gaan met de ouders  
of om de strijd aan te gaan met onze jeugdige  
voetballers. De dag begon met de wedstrijd van het 
combinatieteam MO11/13 tegen de ouders. Met de 
extra steun van Fred en Sebastiaan konden de meiden 
het niet bolwerken tegen het familieteam, ondanks 
de excuses van Fred, zon tegen etc, een terechte 
overwinning! Vervolgens stonden er twee wedstrijden 
van de jo9-1 en de jo9-3 op het programma. In deze 
wedstrijden waren de familieteams geen partij voor 
onze jeugdige voetballers en werd er beide keren  

terecht gewonnen. De dag werd afgesloten met de 
wedstrijden van de MO15 en de JO15. De correcte 
uitslag van beide wedstrijden heeft de schrijver van 
dit stukje nog niet bereikt, maar aan de reacties langs 
de lijn en na afloop te horen gaat het naarmate de 
jongelui ouder worden steeds moeilijker worden om 
van ze te winnen, ja toch Jerry en Edwin? Na afloop 
van het familietoernooi werd er door verschillende 
ouders en jongelui aangesloten bij de BBQ van de  
afsluitdag. We hopen volgend jaar wederom een  
familietoernooi te organiseren tijdens de afsluitdag 
zodat we als vereniging gezamenlijk kunnen  
terugkijken en napraten over een gezellige dag  
en een geslaagd seizoen. 

Familietoernooi  
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Aan het einde van het seizoen 2017-2018 is er altijd 
wel een moment om terug te blikken op het  
afgelopen seizoen. Voetbaltechnisch wederom een 
mooi seizoen. We, ik bedoel hier de jongens van het 
eerste, hebben ons staande gehouden in de tweede 
klasse, een mooie prestatie. Er is nacompetitie  
behaald door ons tweede elftal, het derde elftal heeft 
regelmatig met een elftal kunnen spelen, het vierde is 
volgens mij geen laatste geworden en helaas hebben 
we aan het einde van het seizoen afscheid moeten 
nemen van ons vijfde elftal. Ons dames elftal,  
voorzien van een nieuwe kledingsponsor heeft zich 
wederom verzekerd van een notering in het linker 
rijtje, dus wat dat betreft geen klagen. In de jeugd 
hebben we dit jaar weer een winnaar van de KNVB 
beker, heren en dame van de JO13-1 nogmaals  
gefeliciteerd, een mooie prestatie! De overige teams 
hebben gepresteerd naar vermogen met wisselende 
resultaten en nog voldoende ruimte om in het nieuwe 
seizoen te verbeteren.  
 
Het nieuwe voetballen heeft zijn intrede gedaan het 
afgelopen jaar voor het eerst in de JO7 en de JO9,  
een kleiner veld, minder spelers, niet meer ingooien 
en een keeper die moet mee voetballen omdat hij 
een terugspeelbal niet meer mag oppakken dragen  
er toe bij dat het spelletje sneller gaat en dat er  
meer bal bezit is voor de spelers. Het wennen was  
er voornamelijk voor de ouders langs de kant en de 
scheidsrechter/spelbegeleider langs de lijn (en dus 
niet meer in het veld). Overigens een rol die perfect 
werd opgepakt door onze jeugdige spelbegeleiders 
vanuit de JO17 en een enkele vanuit de JO19,  
perfect jongens. Sportief gezien dus een mooi  
seizoen wat mij betreft, op naar de sportzomer.  
 
Een sportzomer dit jaar zonder het Nederlands elftal 
op het WK, maar ach waren we dat niet gewend de 
afgelopen jaren. Natuurlijk in ’74 en ‘78 waren we er, 
in 2010 en 2016 waren we er en ja daar tussendoor 
waren we er natuurlijk ook in Italië, Mexico en in de 
VS maar we waren er natuurlijk ook een aantal keer 
niet bij en het leven ging gewoon door.  
 
Daarnaast hebben we Verstappen die zijn rondjes 
rijdt, Froome die zijn rondje dit jaar wellicht niet rijdt 
in Frankrijk en natuurlijk hebben we Wimbledon. 

Voor we het weten is het 11 augustus, zijn de velden 
weer groen, ondanks de droogte. Is de kantine weer 
spik-en-span, hebben de kleedkamers een beurt  
gehad, brandt er opeens ledverlichting op het derde 
veld en gaat het eerste weer trainen, gewoon alsof 
het niet anders had moeten of kunnen zijn. Dat een 
sportzomer ook anders kan verlopen hebben we in 
1988 meegemaakt. Dertig jaar geleden speelde ons 
Nederlands elftal mee op het EK in Duitsland en won 
daar haar eerste en enige titel tot nu toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderstaand nog even de elf hoogtepunten van dat 
toernooi.  
1. De wonderschone volley van Marco van Basten in 
de finale tegen Sovjet-Unie (2-0). 'Wat een goal, wat 
een goal', schreeuwde commentator Theo Reitsma 
door zijn microfoon.  
2. De winnende treffer van diezelfde Van Basten in  
de slotfase van de halve finale tegen West-Duitsland 
(2-1). 'Het Volksparkstadion is van Oranje', jubelde 
commentator Evert ten Napel.  
3. De rake openingstreffer van Ruud Gullit in de finale 
tegen Sovjet-Unie. 'Gullit, doe het', smeekte Reitsma 
voordat de aanvoerder de lucht in ging.  
4. Hans van Breukelen die de strafschop van de Rus 
Igor Belanov in de finale stopte, met dank aan het 
strafschoppenboekje van Jan Reker.  
5. Het gelukkige doelpunt van Wim Kieft in de slotfase 
tegen de Ieren (1-0). 'Ik zit nog bij te komme', stelde 
bondscoach Rinus Michels even later in onvervalst 
Amsterdams dialect voor de tv.  

Een rare sportzomer  
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6. 'Dit is een goed stel hoor', zei Reitsma tijdens de 
huldiging na de finale in München toen hij de hele 
selectie feestend op een bankje zag zitten. 7. De me-
morabele tocht door de grachten van  
Amsterdam. 'De halve finale was de finale en dit  
zullen we nooit, nooit vergeten', bedankte Michels 
het Oranje-legioen na de rondvaart die het einde van 
veel woonboten inluidde.  
8. De drie doelpunten van de eindelijk weer fitte Van 
Basten in de tweede groepswedstrijd tegen Engeland 
(3-1).  
9. Ronald Koeman die, gefrustreerd als hij was,  
na de zege op West-Duitsland (2-1) met het shirt van 
tegenstander Olaf Thon zijn achterwerk afveegde.  
10. Het vale oranje geblokte shirt van het  
Nederlands elftal, dat onlangs nog tijdens een  
enquête werd uitgeroepen tot lelijkste tenue  
ooit van de landenploeg.  
11. De supporters steunden Oranje vooral met  
de kreet: 'Ta-ta-ta-tatataaaa. Aanvalluh. Ze zongen 
het hardst mee met het: 'Wij houden van Oranje' van 
André Hazes. Ze plaagden de Duitse vakantievierders 

met spandoeken op de viaducten van de grensstreek 
als: 'Jetzt fahren sie in das Land des Europameisters.'  
Als ik straks na mijn vakantie weer terugkom op het 
veld en inderdaad zie dat de velden weer groen zijn, 
de kantine weer spik-en-span is, de kleedkamers weer 
klaar zijn voor het nieuwe seizoen, er ledverlichting 
brandt op het derde veld, dan moet ik denken aan  
de bestuurders van bezoekende verenigingen die 
complimenten geven voor ons sportpark, mooi park, 
ziet er puik uit etc. Daarnaast moet ik denken aan  
de uitspraak van Theo Reitsma over het succesvolle 
Nederlands elftal uit 1988, 'Dit is een goed stel hoor' 
waarbij ik dan niet denk aan het Neerlands elftal maar 
aan al die vrijwilligers die het mogelijk maken dat we 
inderdaad op 11 augustus kunnen doen of dat het de 
gewoonste zaak van de wereld is.   
 
Dames heren vrijwilligers: mijn dank, petje af voor 
jullie tijd en inzet.  Het is een goed stel hoor!!  
 
Met vriendelijke groet,  
Remco Pronk 

Vissekop van het jaar, seizoen 2017-2018 

 

 
Tijdens de afscheidsavond van Leon, Wim en Lex 
stond ook nog de uitreiking van de  
‘Vissekop van het Jaar’  
op de planning. Ook dit seizoen was het weer een 
erg spannende strijd om de winst van de bokaal.  
Het is Tim Saaman die de eretitel een jaar lang mag 
dragen. De trofee werd uitgereikt door Jan Secréve  
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5e ten Einde 
Na een jaar of 40 een vijfde elftal gehad te hebben, 
gaat onze vereniging het volgend jaar doen met  
4 senioren elftallen. Waar is de tijd gebleven waar 
zeven senioren elftallen wekelijks zonder personele 
problemen de wei in gingen. Afijn, door de jaren heen 
zijn er heel wat spelers geweest die in het vijfde hun 
kunsten hebben vertoond. Erg veel jaren was Gerrit 
van het Einde de leider of op een andere manier  
betrokken bij het elftal.  
 
Onlangs na een donderdagse training lekker aan de 
bar zat Gerrit wat te mijmeren en kwam de ene na de 
andere mooie herinnering of anekdote over het Vijfde 
ter sprake. Toch jammer dat het Vijfde stopt, was de 
conclusie. Dat kunnen we toch niet zomaar laten  
gebeuren. Goed, er zijn te weinig spelers beschikbaar 
volgend seizoen… dus dat is niet anders. Een paar 
man heeft de koppen bij elkaar gestoken en er gaat 
wat gebeuren!  Op zaterdag 8 september zal er enige 

activiteit op het veld plaatsvinden, nog nader te  
bepalen in welke vorm. Erna zal voor elke oud-speler 
het bekende kratje tevoorschijn komen vaak  
fungerend als spraakwater om af te sluiten met  
een gezellige BBQ. En dit voor een ieder die ooit  
een seizoennetje, of wat meer, in het Vijfde heeft  
gespeeld.  Er is al een lijst met namen en ook zijn  
wat emailadressen bekend.  
 
Maar die lijst is nog niet compleet.  
Dus heb je in het Vijfde gespeeld en lijkt het je leuk  
op zaterdag de 8e september aanwezig te zijn laat  
het even weten via gavanheteinde@gmail.com.  
Of spreek iemand van ons aan. Het definitieve  
programma wordt op een later tijdstip bekend  
gemaakt.  
 
Gerrit van het Einde – Arthur Manz – Tom Braad – 
Jurgen Braat – Rob Stoute  

Woerkumers on tour  

Thijs gaat lekker in het footgolfcircuit om maar eens een  

understatement te gebruiken en Michael kwam Petar  

tegen tijdens een duurloop op de eerste training bij  

de Schapenkoppen uit Dordt.  

Gaan deze Woerkumers wat leuks laten zien de komende tijd?  

 

Wij verwachten van wel!     
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In Memoriam Jaap Viveen  
Na een gesprek met Rob Stoute was ik direct bereid iets te vertellen over Jaap. Jaap was bevlogen.  
Niet door iedereen te volgen maar zijn bijdrage aan de club mag er zijn. Kort maar heftig.  
Het wegvallen van Jaap is vooral voor zijn vrouw en kinderen uitermate pittig. 
  
Ook al is het even geleden, vergeet nooit wat mensen voor de club doen of hebben gedaan.  
Een gedachte aan of wat dan ook: vergeet ze niet! Zo simpel of niet? Ik heb gehuild. Mag ik? 
  
Henk Struik 

Jaap overleed 29 mei jl. op 73 jarige leeftijd. 
Jaap, op de foto zittend derde van links, was 
niet alleen speler maar ook als vrijwilliger erg 
betrokken bij onze vereniging.  
Zo was hij jarenlang trainer van de lagere  
elftallen, befaamd om een spel tijdens de  
training genaamd  "ratten en raven”.  

In Memoriam Ad van den Broek  

“Wat zo diep in het hart zit…….  
Kun je door de dood niet verliezen. 

De herinnering aan een  bijzondere voetballer en  
markante trainer is geboren”  

 

  

 

 

Woorden op de rouwkaart 
en uitgesproken door  
Gerben van Herwijnen, 
voorzitter RFC, bij de  
crematieplechtigheid  
in Breda van Ad van den 
Broek.  
 
Onder overweldigende  
belangstelling uit de  
voetbalwereld vond deze 
plechtigheid daar plaats.  

Ad van den Broek overleed plotseling op donderdag 7 
juni 2018 in de leeftijd van 72 jaar. Woensdagmiddag 
6 juni (een dag voor z’n overlijden) stond hij nog op 
het voetbalveld van RFC in Raamsdonksveer voor de 
laatste training van het seizoen met Tikkie Takkie, 
voetbaltrainingen voor 4/5 jarigen. In het harnas  
gestorven zou je kunnen zeggen. Ad was een icoon als 

voetbaltrainer in het Land van Heusden en Altena en 
wellicht de meest succesvolle trainer in de klei, zoals 
ze in Brabant zeggen. Begonnen als speler en trainer 
bij Dussense Boys, kwamen clubs als Sparta’30,  
Altena, Achilles Veen, Wilhelmina’26, Sleeuwijk  
en ook Woudrichem op zijn pad. In de seizoenen  
1997-1998 tot en met 2000-2001 was Ad bij onze  
club actief en legde de basis voor de succesjaren  
van Cees van Bavel. Al op jeugdige leeftijd werd snel 
duidelijk dat hij over veel voetbaltalent beschikte.  
Ad reikte tot het Nederlands Amateurelftal,  
waaraan destijds een hoge waarde werd toegekend.  
 
Zelf kende ik Ad nog van Veerse Boys, waar ik  
wekelijks langs de lijn stond. De voormalige  
zondagvereniging in Raamsdonksveer, dat destijds 
beschikte over een “gouden lichting” en op het  
allerhoogste amateurniveau in Nederland acteerde. 
Bestuur en leden wensen zijn vrouw Corry,  
zoon Marcel, dochter Saskia, schoondochter Eldine en 
schoonzoon Kees veel sterkte bij dit grote verlies. 
 
Kees Braat, voorzitter.  



42 

De Stormvogel seizoen 2017/2018 

Grote loterij v.v. Woudrichem 2018    

De Frietzaktoernooien van v.v. Woudrichem 2018   

Op zaterdag 2 juni, 9 juni en vrijdagavond 15 juni  
organiseerden wij voor de jeugd onze  
thuistoernooien. Voor de Ladies organiseerden wij 
een Ladies Day op zaterdag 16 juni. Op alle dagen en 
avond werd er gestreden om de hoogste eer op een 
zonnig en warm Bolwerk. Maar het ging niet alleen 
om de eer, sportiviteit en gezelligheid speelden ook 
een rol in het geheel om er een geslaagd toernooi  
van te maken. Wij als organisatie kijken terug op  
geslaagde toernooidagen. Mede mogelijk gemaakt 
door alle deelnemende verenigingen en de  
vrijwilligers die ervoor zorgden dat wij konden  
voetballen, dat de friet gebakken werd etc. Kortom, 
alle vrijwilligers en sponsoren die hun bijdrage aan  

de toernooien hebben geleverd.. dank voor jullie  
bijdrage!!! Rest ons nog om jullie een fijne  
zomervakantie te wensen.  
Tot in het nieuwe seizoen. 
 
De toernooicommissie 

Om toekomstige investeringen mogelijk te maken  
en om het clubsaldo positief te beïnvloeden, is op  
initiatief van Cees van Vugt, in samenwerking met de 
Sponsorcommissie, de “Grote loterij v.v. Woudrichem 
2018” georganiseerd, waarbij de deelnemers  
fantastische prijzen konden winnen. Prijzen die in  
de meeste gevallen voor een behoorlijk deel zijn  
gesponsord. De verloting, die attractief is verzorgd 
door Renze Bergsma en Kees van Vugt, heeft onder 
grote belangstelling plaatsgevonden op 23 juni jl.  
tijdens de seizoen “afsluitdag” in de kantine van  
onze club. Ondanks dat een behoorlijk aantal loten 
zijn verkocht aan niet leden of personen die elders 
woonachtig zijn, zijn de meeste prijzen terecht  

gekomen bij leden van de club. Een mooie  
bijkomstigheid. Onderstaand een overzicht met  
de prijswinnaars, gewonnen prijzen en sponsoren. 
Achteraf heeft de organisatie vastgesteld dat de  
vooraf vastgestelde doelstellingen (Financieel  
resultaat a € 3.500,00) zijn gerealiseerd en dat niet 
uitgesloten wordt om de loterij te herhalen in 2019. 
Via deze weg wil de organisatie de sponsoren,  
Renze Bergsma en de leden die een bijdrage  
hebben geleverd aan deze loterij, hartelijk  
bedanken voor hun bijdragen. 
 
 Cees van Vugt en Sponsorcommissie    
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Opbrengst Vriendenloterij Belmaanden 2018  
In maart en april heeft voetbalvereniging  
Woudrichem deelgenomen aan de  
“Vriendenloterij Belmaanden 2018”. Een team  
van vrijwilligers, waaronder leden van de  
sponsorcommissie, Bestuur en spelers van het 1e  en 
2e elftal, hebben deze avonden rondgebeld om loten 
te verkopen, om hiermee de aangegeven goede  
doelen te steunen, extra opbrengst te realiseren voor 
de club en tevens in aanmerking te komen voor een 
extra geldprijs (tot € 100.000,-). Ondanks de verlate 
start van de 1e belavond, kunnen we achteraf  
vaststellen dat de belavonden succesvol zijn  
geweest voor de club. Door deel te nemen aan  

deze actie hebben we het volgende gerealiseerd:  
€ 350,00 (Aanmeld bijdrage) 53 nieuwe loten, excl. 
overschrijvingen. € 4.982,00 op jaarbasis (als de loten 
een jaar lang meespelen) Door dit mooie resultaat 
worden wij instaat gesteld om richting te geven aan 
het gekozen doel, om de beoogde kwaliteitsimpuls 
van de trainingen en begeleiding van de jeugdteams 
van v.v. Woudrichem te realiseren.  
 
Het Bestuur en de Sponsorcommissie bedankt alle 
betrokkenen die bovenvermeld resultaat mogelijk 
hebben gemaakt.  

JO 19-1 
"Woudrichem JO 19-1 seizoen 2017-2018  

Dit waren de mannen van de voorjaarscompetitie. 
Meestal haantjes buiten het veld.  

Te vaak muisjes in het veld.  
Trotse pauwen op de foto.". 

Staand van links naar rechts 
Sam Roskam, Wessel de Jong, Mats Weber, Vincent van Beest, Mike van Wouwen, Casper van Kleef, 
Ruben Romijn, Rick de Jong en Erwin de Bok  
Zittend van links naar rechts  
Mike de Jong, Stefan de Bok, Tom van Ballegooijen, Fabian Groenevelt, Tristan Kant en Redmer Verwey. 
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Vân wie zai de gai d’r één?  

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

Lennart Korving  
17-7-2005   
Rotterdam    
‘t Ravelijn  
JO13-1  
Keeper  
Gamen - Tennis  
Rachel (zus) -  Darryl (broer)  
Pa  
Sparta Rotterdam (amateurs)- Middelburg –  
Sparta ’30 - Woudrichem 
Danny  Schaap  
Ajax  
Barcelona  
Messi   
Dat het een teamsport is  
In het 1e elftal op doel te komen staan                               
 
     

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 :          

Darryl  Korving  
17-7-2005   
Rotterdam    
‘t Ravelijn  
JO13-1  
Rechtsvoor  
Gamen - Tennis  
Rachel (zus) -  Lennart (broer)  
Pa  
Sparta Rotterdam (amateurs)- Middelburg –  
Sparta ’30 - Woudrichem 
Dillis de Vries  
Ajax  
Barcelona  
Neymar  
Dat het een teamsport is  
Profvoetballer worden                              
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Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :       
Zo ja waar :                                     
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :    
Je (voetbal) wens :      
        

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 :                                       
     
        

Lotte  Ippel                                                      
16-3-2008 
Gorinchem                                     
‘Eben Haezer‘ 
MO11 
Laatste vrouw  
Tekenen 
Marit (zus) 
Ma 
Woudrichem 
Danny Schaap 
PSV 
Real Madrid 
Messi - Ronaldo 
Het voetbalspelletje op zich 
Bij het Nederlands Dameselftal spelen                              
     

Marit  Ippel                                                      
29-8-2005 
Gorinchem                                     
De Schans in Sleeuwijk 
MO13  
Verdediger 
? 
Lotte (zusje) 
Ma 
Woudrichem 
Danny Schaap 
Ajax  
Barcelona 
Messi - Neymar 
Dat het een teamsport is 
Plezier in het voetbal blijven houden 
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Een succesvol bekerseizoen JO13-1 
De JO13-1, een team met vaste waardes: Lennart  
Korving, onze keeper, Lars Naaijen, Feyo Janssen, 
Femke van der Schuit, Mitchel Slagmolen, Milan  
Beljaars, Darryl Korving en Jari Timmer. Dit seizoen 
aangevuld met Gabriel de Cock, Melvin Kamerman, 
Skip Deekens, Mika Kant, Jesse den Dekker, Jesse 
Bergsma en Fabian van den Enden.  Ook Yoryanta de 
Groot en Noah Kant hebben met ons meegespeeld in 
verband met verschillende (hardnekkige) blessures. 
Zoals elk jaar begint het bekerseizoen met een  
poulefase, door 3 overwinningen tegen respectievelijk 
Nieuwkuijk JO13-1, HRC’14 JO13-1 en GRC’14 JO13-2 
zijn we zonder puntverlies als 1e in de groep  
geëindigd. Daarna de knock-out fase in, op maandag 
23 oktober in een zinderende wedstrijd op ons  
Bolwerk, die eindigde in 4-4 hebben we alsnog de 
overwinning behaald via penalty’s. Op maandag 5 
maart moesten we pas de volgende wedstrijd spelen, 
ditmaal uit tegen Hedel JO13-1 die ook in onze  
competitie zaten. De tegenstander had zich voor 
bereid door onze wedstrijd uit bij Vlijmen te komen 
kijken die we jammerlijk verloren met maar liefst 7-0, 
hierdoor dachten ze een makkie te krijgen, maar onze 
jongens, cup-fighters die ze zijn, wonnen dit duel met 
1-4.De volgende bekerwedstrijd op woensdag 18 april 
was weer op eigen gras tegen 1e klasser  
Nieuw-Lekkerland JO13-1. Mede door de vele  
supporters, het vuurwerk en de ambiance wisten we 
deze wedstrijd met een 3-2 overwinning binnen te 
slepen. En toen… (voor een aantal spelers zelfs de 2e) 
DE finale van de KNVB jeugdbeker. Zaterdag 2 juni,  
op neutraal terrein in Alblasserdam, werden alle  
finalewedstrijden gespeeld. Wij waren pas om  
15.00 uur aan de beurt en de spanning had zich al  
aardig opgebouwd. Tegenstander was SSW JO13-1  
uit Dordrecht, ook een 2e klasser maar niet uit onze 
competitie. Ondanks de afstand waren er weer veel 
supporters met ons meegekomen om de beker mee 

naar huis te kunnen nemen. De eerste helft liep erg 
moeizaam, voetbal was niet best en Lennart had  
verschillende reddingen nodig om de 0 te houden. 
Pas 5 minuten voor de rust lukte het ons de spanning 
af te schudden en begonnen we met voetballen.  
Na een pep-talk van Sharif en Peter ging het in de 2e 
helft beduidend beter, we braken vaker door hun  
defensie heen en toen kwamen er ook kansen voor 
ons. Na een uitbraak van Darryl Korving was daar  
eindelijk de 1-0. Dit was uiteindelijk ook de eindstand 
en de beker ging mee naar Woudrichem. Uiteraard 
werd dit uitbundig gevierd en ook bij terugkomst op 
ons Bolwerk werden de jongens en natuurlijk Femke, 
feestelijk onthaald.Het seizoen is dus fantastisch  
afgesloten. Helaas valt ons team nu uit elkaar, Feyo 
vertrekt wegens verhuizing naar Altena, Femke gaat 
bij de meiden spelen, Fabian en Gabriel schuiven door 
naar de JO15-1 en Jesse den Dekker gaat zijn geluk 
beproeven bij de JO12-1. 
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Rommelmarkt 2018  

Het laatste evenement van het seizoen 2017/2018 zit 
er weer op en we kunnen stellen dat ook dit jaar de 
Rommelmarkt succesvol is verlopen.  
De weeromstandigheden en de belangstelling waren 
zeer goed, de catering incl. visverkoop was geregeld, 
de koopwaar was gevarieerd en van een goede  
kwaliteit. Dit, in combinatie met vereende krachten 
van het “vaste” team, is een goed financieel resultaat 
bewerkstelligd. Stephan van Leeuwen, onze  
penningmeester, heeft aan het einde van de ochtend 
kenbaar gemaakt dat, na aftrek van de kosten,  
het resultaat is vastgesteld op € 2.800,00.  
Een verbetering t.o.v. voorgaande jaren.  
 
Vermeldenswaardig is dat, evenals als bij de vorige 
edities, door de Rommelmarkt organisatie vooraf  
contact is gezocht met instanties met de vraag of zij 
geïnteresseerd zijn in goede, niet verkochte spullen 
na afloop van de Rommelmarkt. Denk hierbij aan  
kinderspeelgoed, boeken, fietsen, etc. Hierop is  
positief gereageerd door een vijftal organisaties.  
T.w. GSW, Kringloop Rotterdam, Stichting “Woord en 
Daad” Andel, Hervormde Kerk en Bejaardenhuis 
Woudrichem. Achteraf hebben wij deze organisaties 
voorzien van veel bruikbare spullen, die weer  
hergebruikt gaan worden. Mede hierdoor hebben wij 
de afvoerkosten kunnen beperken. Het hergebruik 
van spullen en de gerealiseerde kostenreductie geeft 
ons een goed gevoel! Het resultaat dat tot stand is 
gekomen, is bewerkstelligd door veel vrijwilligers, 
waar we trots op zijn, echter moet opgemerkt worden 
dat het dit jaar niet mee viel om voldoende  
vrijwilligers op de been te brengen. Aangezien de 

Rommelmarkt een belangrijke inkomstenbron is voor 
v.v. Woudrichem, zullen wij volgende jaar tijdig aan 
de bel trekken om meer vrijwilligers te werven. Dat 
gaat zeker goed komen.  
 
Langs deze weg willen wij Mart, Richard, Wim, Bert, 
Ally, Patrick, Aart, Remco, alle ophalers en verkopers 
hartelijk bedanken voor hun inzet.  
 
Namens  
de Rommelmarkt organisatie v.v. Woudrichem            

Na afloop bakte Aart nog een lekker visje voor de medewerkers  
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Hé Scheids ! Column  

Fanatiek? Ik zal altijd fanatiek blijven!  
 
Jammer. Ik ben der wel klaar mee, ik ga de kicksen  
in de spreekwoordelijke wilgen hangen.  
Ik krijg steeds vaker het gevoel dat ik tegen mijn 
uiterste houdbaarheidsdatum aan begin te lopen.  
 
Maar mijn geliefde vereniging opgeven?  
Wellicht kan ik op een andere manier nog wat 
betekenen. Als bestuurder misschien?  
 
Goh goh, ik heb nou gezien hoe het zit hoor. Het is 
allemaal niet best. Toen het begon ging het nog wel, 
maar nu. Pfff. Afijn, jaar of tien geleden. Ik had zo’n 
seizoen. Leuk geweest zeggen ze dan, afbouwen!  
 
Mooie tijden gehad in het eerste, de trots van de 
vereniging. Keertje gedegradeerd maar 2 maal 
kampioen. En natuurlijk de supporters award voor  
‘d’n Beste’ een keer of drie mee naar huis mogen 
nemen. Ik deed nog steeds mijn stinkende best, liet  
er vaak een leuk klinkende vrijdagavond voor staan.  
Op tijd en nuchter naar bed. Als eerste beginnen aan  
de warming up. High fives, bokses, you name it.  
Ik ging er voor. Mijn tegenstanders konden op den  
duur flink harder rennen, en feller tackelen maar met 
wat old school techniek kon ik redelijk stand houden.  
 
Ook in het team. De rest van het elftal had, en terecht, 
goed respect voor me. Op een gegeven moment ging 
het niet meer zo lekker als ik zou willen en besloot ik 
mijn ervaring te gaan delen in een lager elftal. Dat was 
een grootse fout. Ik kwam te voetballen tussen gasten 
die hun eigen veters nog niet konden strikken.  
Laat staan die van mij. Geeft allemaal niets natuurlijk, 
ieder zijn eigen lol. Wellicht dat ik zelf ook wat trager 
werd, soms net te laat kwam in een duel maar kom  
op zeg. We spelen toch niet om het spelen?  
 
Die gasten dachten aan hun werk op maandag en 
stapten al aan de kant als er ouwe strijders als ik met 
anderhalve poot vooruit in kwamen glijden.  
Of je een kantoorbaantje niet kan doen op een been  
en een kruk. Nee, vooraf het hoogste woord.  

 
 
Ook bij verlies na de wedstrijd gelijk groots gelal.  
Soms midden in de wedstrijd zichzelf overtreffend 
flauw geinend over foutjes van pikkies als ik met de 
volle 100% inzet. Bijna op een manier dat je denkt dat 
de drie punten ze geen reet interesseert.  
 
Na de pot als de kratjes in het midden staan dan  
zijn ze vaak wel bijzonder scherp en ad-rem.   
Man, oh man. Wat heb ik dat gehad. Goed, er is iets 
wat ik ze moet nageven, ze vergeten nederlagen snel 
en laten zich er niet door naar huis jagen.  
Op de meest aftandse plaatsen op je kloten krijgen  
van een paar inteelt bekenden zou toch reden zat 
moeten zijn om je even goed te gaan schamen.  
 
Maar nee, die gasten vinden het een reden om nog een 
paar goudgele rakkers extra te pakken. Voor de 
penningmeester zijn ’t gouwe gasten. De vereniging 
voetballend naar een hoger plan trekken dat zit er niet 
meer in. Jammer.  
 
Ik ben der wel klaar mee, ik ga de kicksen in de 
spreekwoordelijke wilgen hangen. Het is mooi geweest. 
Wellicht tijd om me te laten gelden op een ander vlak 
binnen de vereniging. Veel gezien in al die jaren. 
Mindere en mooiere tijden. Maar dat is het verleden. 
We moeten vooruit. De wetgevers eisen meer en meer.  
 
Net als de leden, hun familie en de supporters 
trouwens. Roken, drank, leider-pupil contact, 
inkomsten- en uitgavenstroom... alles ligt onder  
een vergrootglas.  
 
We moeten het goed doen,  
nee beter nog.  
We moeten het best doen.  
De ultieme vereniging 2.0 realiseren.  
 
Mooi. Mijn persoontje is daar zeer geschikt voor,  
al zeg ik het zélf!     
 
T.H. Guvnor  
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Colofon 

Bestuur 

Contactgegevens 
Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Jurgen Braat 

      Bruis de Kock  

      Arthur Manz 

Oplage     500 stuks ( & online) 

Voorzitter 

Kees Braat 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-37421069 

Secretaris 

Marjan Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-30948318 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Facilitaire zaken 

Remco Pronk 

jeugd@vvwoudrichem.nl 

06-30657966 

Ledenadministratie 

Christel Borg 

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

0183-311560 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Penningmeester 

Stephan van Leeuwen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-57536879 

Voetbalzaken 

Vacant 

Colofon 

Contactgegevens 
Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Jurgen Braat 

      Bruis de Kock  

      Arthur Manz 

Oplage     500 stuks ( & online) 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 
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