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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 
Het is weer zover. Zomerstop!  
De conditie kan weer even de kast in en we kunnen 
op zaterdag weer gaan genieten van andere leuke 
zaken. Winkelen bijvoorbeeld.  
Of lekker languit in een hangmat of relaxed op een 
terrasje. Een mooi moment om dan even terug te 
blikken op het afgelopen seizoen.  
Bijvoorbeeld aan de hand van deze clubkrant.  
Er staan weer een hoop leuke stukjes in.  
Van alles wat en voor ieder wat wils.  
 
Over de clubkrant gesproken, de afgelopen jaren viel 
de eerste editie van het seizoen zo’n beetje samen 

met de presentatiegids. Komend seizoen doen  
we het anders. De eerste clubkrant zal in december  
uitkomen, gevolgd door een editie eind maart en de 
laatste in juli. De presentatiegids zal net voor aanvang 
van de competitie bij een ieder op de mat ploffen.  
 
Voor komend seizoen zijn we nog op zoek naar een 
columnist en een fotoredacteur. Meld je gerust aan 
via clubkrant@vvwoudrichem.nl, het adres waar je 
ook alle kopij heen kan mailen! Veel plezier met  
deze krant en een fijne zomer gewenst!  
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Lieve leden,  
 
Hier dan al weer de laatste 
clubkrant van het seizoen. 
De redactie heeft weer 
een puik stukje werk  
afgeleverd! Vol met  
informatie uit alle  
geledingen. En eerlijk  
gezegd hebben we dat dit 
jaar met z’n allen gedaan.  
 
Voor mij persoonlijk was 
het een eerste seizoen  
om als voorzitter nog 

meer inzicht te krijgen in wat er allemaal bij een club als  
v.v. Woudrichem komt kijken. Ik geniet er van. Als ik zie 
met hoeveel mensen we dit jaar aan deze schitterende 
bijzondere club gewerkt hebben geeft dat een heel fijn  
en trots gevoel. We zijn verbonden, proberen elkaar te 
helpen, houden rekening met elkaar en veel mensen  
dragen op hun eigen manier een steen bij aan het  
voortbestaan van onze club.  
 
Dank allemaal voor jullie inzet!  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.  
 
Sportief hebben we met het eerste een goed  
seizoen gedraaid. We hadden nacompetitie verdiend.  
Het tweede is helaas gedegradeerd dus daar zetten  
we volgend seizoen in op promotie. Verder dit jaar geen  
kampioenen. Wel een nieuw 5e. Vrienden die met elkaar 
lekker gaan ballen op zaterdag. Een enthousiaste jonge 
groep die er zin in heeft. Leuk boys!  
 
We hebben het afgelopen jaar veel dingen gedaan.  
Inzet was dit jaar om de club financieel nog gezonder  
te maken. En dat is goed gelukt. Met allerlei acties,  
sponsoren, zuinig zijn, nacompetitie wedstrijden  
organiseren, verlotingen, en zo nog veel dingen die ik  
ongetwijfeld vergeet. Ook was het een jaar om te zien 
waar we nog meer aandacht aan kunnen geven. Eén van 
de dingen waar we ons volgend jaar meer op gaan richten 
is onze jeugd. We hebben met Aljan Dekker (Vissekop van 
het jaar!) een hoofd opleidingen aangetrokken om onze 
jeugd en de begeleiding te helpen bij hoe kunnen we  
het nog leuker maken voor iedereen.  
Zowel spelers, speelsters en begeleiders.  
Gerrit Jasper zal op  pedagogisch vlak Aljan gaan helpen.  
Want zoals onze secretaris vaak zegt: We hebben passie 
voor voetbal dat is wat ons bindt, maar onze jeugdleden 
zijn ook kind. En onze kinderen verdienen de juiste  

aandacht. Uiteraard is dit een meerjarenplan en zullen we 
dit de komende jaren verder ontwikkelen. Wel graag  
samen. Elkaar hierin helpen en met elkaar blijven praten. 
Geef aan wat je graag anders wilt zien.  
Geef een compliment.  
 
We gaan onze club voorzien van een beter Wifi netwerk. 
Hierin zijn we enorm geholpen door Sebastiaan Smit! 
Klasse Sebastiaan.  
Weer een voorbeeld van een betrokken lid.  
 
We hebben een geweldige afsluitdag achter de rug. Super 
georganiseerd door de Vrienden van. Wat hebben jullie 
stappen gemaakt. Een geweldige dag en een hele leuke 
avond met hilarische optredens. De winnaar JO19!! Deze 
dag zal voor ons altijd een hele bijzondere zijn.  
Na het overlijden van Richard Verhoeven na een  
afsluitdag gaat dit voor altijd samen. Door moeder Henny 
is v.v. Woudrichem partner geworden van de  
hartstichting. Uiteraard waren ze ook nu weer op het veld 
en hebben we met elkaar een mooie bijdrage kunnen 
leveren. Ook dat sociale deel is wat ons bindt. Als ik  
Henny dan zie staan en hoor wat we met elkaar hebben 
opgehaald ontroert mij dat. Kippenvel.. Bedankt Henny… 
 
Nog een mooie afsluiter is de rommelmarkt. Ook dit  
levert altijd een belangrijke bijdrage en het ruimt thuis 
lekker op kan ik jullie zeggen.  
 
Uiteraard moet er weer van alles gebeuren tijdens  
de zomerstop. Schroom niet om te helpen.  
We kunnen alle hulp gebruiken.  
 
We zijn druk bezig met zonnepanelen, ons  
onderhoudshok is van buiten weer fantastisch opgeknapt 
en voorzien van een nieuw dak. Klasse mannen.  
Veel gedaan dit jaar met elkaar, maar wat ons betreft nog 
maar net begonnen. We knallen volgend jaar vol door.  
 
De mensen die ons verlaten wensen we heel veel succes 
bij hun nieuwe club. Geniet en weet dat de deur altijd 
open blijft staan. Ook veel nieuwe leden hebben zich  
aangemeld. Welkom allemaal.  
We gaan snel kennis maken.  
 
Namens het complete bestuur wensen we iedereen  
een hele fijne vakantie. Rust lekker uit en kom veilig en 
gezond weer thuis want we kunnen jullie niet missen.  
 
Sportieve groeten,  
Hanno de Joode 

 Een woord van de voorzitter 
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Woerkum 1: Schitterende 4e plaats levert niets op!  

Een mooi seizoen met  
vele hoogtepunten  
levert uiteindelijk niet de 
verdiende nacompetitie op 
maar desondanks mogen 
we terugkijken op een zeer 
geslaagd seizoen van ons 
1e elftal!  
 
Wilhelmina –  
Woudrichem 3 – 2 
De 1e wedstrijd in de 3e 
periode was een uitduel bij 
Wilhelmina. Goed voetbal 

was onmogelijk met een storm van doel naar doel 
waar in de 2e helft zelfs hagel en bliksem bij kwam. 
We starten tegen de wind in maar kwamen toch  
op voorsprong. Na een mooie pass van Jamy over de 
verdediging controleerde Dillis prima en was het 0-1. 
Lang konden we niet genieten want we werden  
werkelijk teug geblazen en met de rust was het 2-1 
voor de thuisploeg. Kort na rust viel zelfs de 3-1 en 
moesten we op jacht, maar verder dan de 3-2 van 
Danny kwamen we niet. Dit kwam deels ook door  
de zeer slechte leiding die 3 zuivere handsballen  
negeerde maar wel voor elk wissewasje geel trok 
waardoor we met 9 man het duel eindigden!  

Woudrichem – Roda Boys 1 – 0 
Door de kaartenregen van de week ervoor en nog wat 
andere afwezigen stonden er veel mensen in de basis 
die hier nog niet veel hadden gestaan, maar ze deden 
het fantastisch. Kwalitatief was Roda Boys de veel  
betere ploeg en ze dachten dan ook wel op halve 
kracht het klusje in Woerkum te klaren maar ze  

kwamen van een koude kermis thuis! Na een half uur 
kon Dillis alleen met een overtreding worden gestopt 
en de penalty werd natuurlijk door Danny in een 1-0 
voorsprong omgezet. Na de rust kwam Roda Boys  
opzetten maar onze jongens knokten voor elke  
kunstgrasspriet en mooi was dat Jori en Aron gewoon 
mee speelden of ze dit al jarenlang wekelijks deden. 
De emotie en frustratie liep hoog op bij de gasten  
uit Aalst maar de 1-0 werd met een geweldige  
teamprestatie over de streep getrokken en de  
ontlading was werkelijk te mooi om waar te zijn!  
 
NOAD ’32 – Woudrichem 2 – 4  
Na zo’n fantastische prestatie is het altijd afwachten 
wat de volgende wedstrijd gaat brengen en dan moet 
je ook nog tegen de nummer laatst! We begonnen 
echt dramatisch en mochten van geluk spreken dat 
het na 20 minuten slechts 1-0 was. Na een half uur 
werd het iets beter en Danny werd net buiten de 16 
meter plat gelegd en kwam vervelend neer waarbij 
zijn wenkbrauw open scheurde en gelijmd moest  
worden. Met 10 man schoot Tim de vrije trap  
geweldig in de kruising en 2 minuten later maakte 
Corné ook de 1-2 waarna Tim weer 1 minuut later 
vanaf de middenlijn de 1-3 over de keeper heen lobte, 
dit alles dus met 10 man. De 2e helft wilde NOAD  
alleen nog maar schoppen en uit een mooie actie van 
Roy maakte Dillis de beslissende 1-4. Dat NOAD nog 
de 2-4 scoorde was alleen voor de statistieken.  
 
Brederodes – Woudrichem 0 – 3  
Naar deze uitwedstrijd gingen we gezamenlijk met 
een aantal sponsors met de bus. Onderweg was er 
een broodmaaltijd bij sponsor Amari Metals wat  
geweldig was geregeld! De wedstrijd begon ook goed 
want al snel maakte Yoeri de 0-1 en we zaten gelijk 
goed in de wedstrijd. De scheidsrechter (dezelfde als 
bij de kaartenregen in Aalst) maakte weer zijn eigen 
regels en show waardoor Wilty al na 8 minuten mocht 
vertrekken na een onschuldige botsing op 45 meter 
van het doel! Brederodes kwam via wat corners wel 
wat gevaarlijk door maar na een solo van Danny ging 
de bal op de stip en maakte Danny de 0-2 waarna de 
Viaanse storm weer ging liggen. Brederodes wilde nog 
wel maar na weer een lachwekkende rode kaart, maar 
nu voor hen, was het klaar. We kregen nog voldoende 
kansen maar alleen Bori scoorde nog nadat Dillis  
alleen voor de keeper niet zelfzuchtig was: 0-3.  
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Woudrichem – Heukelum 4 – 4  
Eindelijk weer een thuiswedstrijd en wel tegen  
Heukelum wat zich volledig op ons had ingesteld. We 
speelden een hele goede 1e helft maar wisten alleen 
via Nick te scoren. Na rust gebeurde er van alles en 
het publiek was de grote winnaar! Heukelum kwam al 
snel op gelijke hoogte maar Dillis maakte er weer 2-1 
van waarna Heukelum de 2-2 weer maakte.  
Nu was het weer Yoeri die scoorde maar Heukelum 
antwoordde weer meteen. Nogmaals kwamen we op 
voorsprong door een strafschop van Danny maar ook 
deze voorsprong werd weer teniet gedaan waarna we 
zelfs nog bijna het schip in gingen. Goede wedstrijd 
maar verdedigen hoort daar ook bij en dit was  
vanmiddag niet goed genoeg, 4-4!  
 
Papendrecht – Woudrichem 1 – 1  
Titelkandidaat Papendrecht was tot nu toe de beste 
tegenstander die we gehad hadden en nu wachtte de 
uitwedstrijd. Papendrecht was de bovenliggende  

partij in de 1e helft en kwam op een heel slecht veld 
net voor rust via een klutsbal op voorsprong. De 2e 
helft was meer in evenwicht en na een puike steekbal 
van Yoeri maakte Dillis de gelijkmaker, 1-1. Hierna 
kon het alle kanten op al was Tim wel heel dichtbij 
met een vrije trap tegen de onderkant van de lat.  
Het bleef gelijk maar dat was een terechte uitslag.  
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Woudrichem – Tricht 2 – 2  
Opnieuw was het publiek de winnaar bij een  
thuiswedstrijd van Woudrichem. In onze beste  
helft van het seizoen werd Tricht werkelijk heel het 
Bolwerk over gejaagd. 5x paal of lat en een geweldige 
keeper zorgden ervoor dat het slechts 1-0 via Tim was 
in plaats van een verdiende 5-0 voorsprong. In de 2e 
helft kregen we hier de rekening voor gepresenteerd 
want we waren niet bij de les en kwamen zelfs op een 
1-2 achterstand. Net voor tijd redde Danny uit een 
penalty toch nog een punt, 2-2 maar het voelde  
ondanks deze goal als een nederlaag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altena – Woudrichem 2 – 1  
De laatste uitwedstrijd was de derby tegen Altena.  
Op het verschrikkelijke kunstgras was het met het 
warme weer een tamme 1e helft waarin we wel  
domineerden en al snel op een verdiende 0-1  
kwamen via Tim. Hierna kregen we mogelijkheden  
op meer maar helaas wilde dit weer niet lukken.  
De 2e helft was Altena veel feller en werden we terug 
gedrongen. Altena boog het om en kwam op  
wilskracht op 2-1 omdat wij niet bij machte waren  
om te blijven voetballen zoals in de 1e helft. Een zure 
nederlaag die we over ons zelf hadden afgeroepen.  
 
Woudrichem – Pelikaan 2 – 1  
De slotwedstrijd was er 1 met veel belangen omdat 
Pelikaan 1 van de 3 ploegen was die nog kampioen 
kon worden en wij moesten winnen om kans te  
houden op de nacompetitie. Pelikaan startte geweldig 
met een snelle 0-1 maar wij waren niet uit het veld 
geslagen waardoor het een echte wedstrijd werd.  
Er werd geknokt voor elke meter en met goed voetbal 
werd de verdediging van Pelikaan regelmatig uit  
elkaar gespeeld en het was dan ook terecht dat Tim 

uit een vrije trap de gelijkmaker scoorde. In de 2e helft 
wilden we laten zien dat wij ook een goed 2e deel van 
een wedstrijd konden spelen en dat deden we zeer 
overtuigend. We werden de bovenliggende partij en 
met een geweldige volley zorgde Yoeri voor de 2-1. 
Pelikaan gaf niet op maar dan was daar onze rots in 
de branding Aljan die met een weergaloze save de 
gelijkmaker voorkwam en omdat we aan de andere 
kant de kansen ook niet benutten bleef het bij de 2-1.  

 
Achteraf bleek Nivo Sparta zijn sportieve plicht  
niet gedaan te hebben en met gelijkspel kampioen  
te zijn geworden waardoor Altena de periode voor 
onze neus weg kaapte. Dat ze deze periode zonder  
te spelen weer weggegeven hebben is ondanks  
de omstandigheden zeer teleurstellend want  
wij hadden daar graag gestaan!  
 
We kijken met trots terug op een geweldig seizoen 
met een 4e plaats als eindklassering waar wellicht  
nog meer in had gezeten maar waar we goed voetbal 
hebben gecombineerd met passie en wilskracht wat 
ons zeker thuis bijna onverslaanbaar maakte.  
We zien het nieuwe seizoen dan ook met vertrouwen 
tegemoet en omdat onze selectie in tact blijft kunnen 
we volgend seizoen wellicht weer progressie boeken 
en meedoen om de prijzen!  
Wij willen al onze supporters bedanken voor de  
massale steun en aanmoediging en hopen jullie  
volgend seizoen weer terug te zien langs de lijn.  
Verder willen we de vrijwilligers bedanken dat wij  
op het beste en mooiste veld uit de omgeving onze 
thuiswedstrijden mogen spelen want onze mat lag  
er heel het seizoen prima bij, bedankt!  
 
Groet,  
Lijdertje  
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Teleurstellende 2e seizoenshelft Woudrichem 2 (2018/2019)  
Zaterdag 02-02-2019: 
Woudrichem 2 – Unitas 2 
(V)  
Na een paar weken  
winterstop en slecht weer,  
waardoor er niet veel  
getraind kon worden.  
Hierdoor was de  
voorbereiding op de 2e  
seizoenshelft niet optimaal, 
maar op deze zaterdag kon 

er eindelijk weer een wedstrijd gespeeld worden. 
Tijdens deze wedstrijd werd het wel duidelijk  
dat de voorbereiding niet optimaal was geweest.  
De wedstrijd werd uiteindelijk door Unitas gewonnen 
met 2-3.  
 
Zaterdag 09-02-2019: TEC 2 – Woudrichem 2 (C)  
In de week voorafgaand aan deze beladen wedstrijd 
hebben we de koppen bij elkaar gestoken om ervoor 
te zorgen dat we er met z’n allen voor zouden gaan in 
deze wedstrijd, maar ook de rest van het seizoen.  
We gingen naar Tiel toe met de thuiswedstrijd nog  
in onze gedachten, hierdoor kreeg de wedstrijd de 
stempel beladen. Om 14.00 uur werd er afgetrapt  
op veld 3 met zuidwestenwind vanaf de zijlijn in onze 
nek. We startten zeer slap waardoor we binnen  
2 minuten al op 1-0 achter kwamen door een fout op 
het middenveld. TEC kwam op 2-0 door het benutten 
van de verkregen strafschop na een overtreding van 
Sam wat hem ook nog eens een gele kaart opleverde. 
Voor rust kwamen we nog terug op 2-1 doordat Nicky 
de bal intikte, nadat hun keeper het afstandsschot 
van Swen los liet. In de rust werd het ons duidelijk  
dat we Rens niet moesten brengen vandaag want ze 
hadden het op hem gemunt. De tweede helft was nog 
geen halve minuut onderweg of het was al 3-1. Maar 
door veel inzet en strijd wisten we uiteindelijk door 
doelpunten van Yannick en weer Nicky alsnog 1 punt 
mee naar Woerkum te nemen. De verwachte beladen 
wedstrijd was het niet geworden, mede dankzij de 
goed leidende jonge scheidsrechter.  
 
Zaterdag 16-2-19: Woudrichem 2 – HSSC’61 3 (C)  
Deze zeer belangrijke wedstrijd stond onder leiding 
van scheidsrechter Van Zijl. In de zeer goede eerste 
helft werd niet gescoord, maar deze stond wel bol  

van vele rare beslissingen van onze leidsman.  
Na de thee kwamen we door een fout op een 0-1  
achterstand terwijl HSSC nog geen kans had gehad. 
Door een doelpunt van Niek kwamen we op 1-1, maar 
door nogmaals een fout aan Woudrichemse zijde 
kwam HSSC op 1-2. In de slotminuut kregen we een 
verdiende strafschop die benut werd door Thijs,  
daardoor werd het uiteindelijk toch nog 2-2.  
Uiteindelijk was dit toch teleurstellend omdat we  
heel de wedstrijd de betere ploeg waren.  
 
Zaterdag 16-3-2019: Everstein 2 – Woudrichem 2 (C) 
Door de vele afwezigen startten we met 2 spelers van 
de JO19-1 in de basis en 2 van de JO17-1 op de bank. 
We begonnen goed aan de wedstrijd maar de  
tegenstander was wel sterker. Door een goed  
genomen vrije trap kwamen we op 1-0 achterstand. 
Maar door hard werken bleven we in de wedstrijd.  
Na de welverdiende rust bleven we ervoor vechten  
en kwamen we door goed doorjagen van Mark en een 
foute terugspeelbal die Niek kon onderscheppen, op 
1-1. In deze wedstrijd heeft de jeugd zich goed laten 
zien want de 2 spelers van de JO19 en de ingevallen 
spelers van de JO17 hebben laten zien wat ze kunnen. 
En aan het einde hadden we het potje nog kunnen 
winnen als we de kansjes benut hadden.  
 
Zaterdag 23-3-19: Woudrichem 2 – Meerkerk 2 (C) 
We begonnen redelijk goed aan de wedstrijd waarbij 
we de bovenliggende ploeg waren. De tegenstander 
liet zien dat ze tot het uiterste wilde gaan, want met 
een schandalige overtreding waar alleen ROOD voor 
volstaat werd de toon gezet. Jammer dat deze  
schandalige overtreding werd afgedaan met een gele 
kaart. We kwamen ongelukkig op een 0-1 achterstand 
via een been van 1 van onze eigen spelers. Doordat 
Thijs vlak voor rust een vrije trap erin schoot gingen 
we met 1-1 de rust in. Tweede helft bleven we hard 
werken, maar dit werk werd niet beloond, want 
Meerkerk ging er uiteindelijk toch met de 3 punten 
vandoor. Eindstand 1-2 waar een gelijkspel meer  
verdiend was.  
 
Zaterdag 30-3-19: Woudrichem 2 – Wilhelmina 2 (C) 
De eerste helft was redelijk in evenwicht maar door 
een goed genomen vrije trap en een eigen doelpunt  
ging Wilhelmina met 0-2 voorsprong de rust in. In de  
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rust de speelwijze veranderd naar 4-3-3 en door een 
geweldige inzet kwamen we terug in de wedstrijd 
door een doelpunt van Niek 1-2. We kwamen op  
gelijke hoogte door een eigen doelpunt 2-2. Aan het 
einde van de wedstrijd kon het nog alle kanten op, 
maar met een beetje geluk hadden we zelfs de 3  
punten in Woudrichem kunnen houden en dat zou 
zeker niet onverdiend geweest zijn.  
 
Zaterdag 6-4-19: BLC 2- Woudrichem 2 (C)  
Of het nu lag aan de slechte warming-up door  
ruimtegebrek op het sportpark van BLC, maar we  
begonnen zeer slecht aan de wedstrijd. Door 2 vrije 
trappen kwamen we met 2-0 achter te staan maar 
voor rust deed Niek nog wat terug, zodat we met 2-1 
richting de thee konden. Na ruim een kwartier in  
de 2e helft was de mogelijkheid daar om op gelijke 
hoogte te komen. Maar de toegekende strafschop 
werd tot ieders verbazing gemist. En in plaats van 2-2 
werd het niet veel later 3-1. Door gebrek aan inzet en 
de wil om te winnen ging deze wedstrijd verloren.  
 
Zaterdag 20-4-19: Woudrichem 2 – GDC 2 (C)  
Goed aan de wedstrijd begonnen maar doordat we 
te onrustig aan de bal waren bleven de kansen uit en 
gingen we hierdoor de rust in met de stand waarmee 
we begonnen waren 0-0. De tweede helft zeer  
fanatiek gestart en we kwamen terecht op 1-0 door 
Niek. Een eigen doelpunt zette de wedstrijd op zijn 
kop, en door een goed genomen vrije trap kwam GDC 
zelfs op een voorsprong 1-2. Binnen een paar minuten 
wisten we door een doelpunt van Martijn de stand 
weer gelijk te trekken en door een kopbal van Damian 
kwamen we op 3-2. Mike van Wouwen viel heel goed 
in en met 2 assists had hij een groot aandeel in deze 
verdiende overwinning.  
 

Zaterdag 4-5-19:  
Blauw/Geel Jumbo 2 – Woudrichem 2 (C)  
Op deze toch al bijzondere dag moest er tegen de 
koploper uit Veghel gespeeld worden om 17:00 uur. 
Zelfs om 16:30 waren daar alle velden nog bezet dus 
moest de warming-up in 2 gedeeltes gedaan worden. 
Onder toezicht van vele mensen uit Woerkum zijn we 
goed aan de wedstrijd begonnen, maar Blauw/Geel 
was wel iets beter. Maar doordat we zelf de kansen 
die we kregen misten en zelf weinig weg gaven gingen 
we rusten met een 0-0 stand. Na rust weer goed  
blijven spelen maar de tegenstander kwam toch op 
voorsprong. We bleven hard werken en hadden meer 
verdiend en doordat we toch voor de kansen bleven 
gaan wisten zij nog een keer te scoren. Uiteindelijk 
verloren we dan alsnog van een ploeg die wel  
verdiend kampioen op deze dag is geworden. Toch wil 
ik iedereen een compliment geven die na afloop nog 
even in Veghel is gebleven, want het is toch mooi als 
een kantine vol met mensen om 20.00 uur 2 minuten 
helemaal stil is.  
 
Zaterdag 11-5-19: Woudrichem 2 – Asperen 2 (C)  
Vanaf het begin gelijk fel van start gegaan en op het 
kwartier kwamen we op 1-0 door Mike. Door het niet 
goed omgaan met de kansen en ook doordat het  
middenveld te ver vooruit speelde lieten we Asperen 
in de wedstrijd komen. Tijdens de rust werden er  
duidelijke afspraken gemaakt die vanaf het begin 
goed zichtbaar waren en na de 2-0 door Jori en 3-0 
door Thijs was de wedstrijd gespeeld. Quinten maakte 
zijn debuut en wist hierin gelijk te scoren wat de 4-0 
betekende en door doelpunten van Swen en Seth 
werd het uiteindelijk 6-0 maar als we zorgvuldiger 
waren omgegaan met de kansen had de uitslag wel in 
de dubbele cijfers kunnen lopen.  
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Zaterdag 18-5-19: NOAD’32 2 – Woudrichem 2 (C)  
Dat er bij deze wedstrijd nog wat op het spel stond 
was aan het spel niet te zien. Bij winst waren we nog 
wel afhankelijk van de concurrentie, maar alles liep 
anders. Uiteindelijk was dit een wedstrijd om snel  
te vergeten want na 90 minuten was het NOAD’32  
die er met de winst vandoor ging door ons met 3-0  
te verslaan. Doordat HSSC verloor van onze andere 
concurrent konden we niet meer rechtstreeks  
degraderen, maar de nacompetitie ontlopen zat  
er niet meer in.  
 
Zaterdag 25-5-19: Woudrichem 2 – Sleeuwijk 2 (C)  
De laatste wedstrijd van de competitie voordat  
we aan de nacompetitie gaan beginnen om in de  
2e klasse te blijven. Het enige wat er op het spel 
stond was of we als 10e of als 11e zouden eindigen in 
de competitie. Maar een wedstrijd tegen de buren wil 
je altijd winnen. Begonnen goed aan de wedstrijd, 
maar gaven het toch weer uit handen. Sleeuwijk 
kwam hierdoor op 0-1, maar op slag van rust scoorde 
Nicky de 1-1. Na de rust kregen we het spel weer in 
handen en door nog een doelpunt van Nicky wisten 
we uiteindelijk de wedstrijd nog te winnen.  
 
Zaterdag 1-6-19:  
Woudrichem 2 – Rhode/Van Stiphout Bouw 2 (NC) 
1e wedstrijd nacompetitie promotie/degradatie 2e 
naar 3e klasse. De trainingen in de voorafgaande 
week van deze wedstrijd stonden onder leiding van 
Cees van Bavel alias Dikkie Advocaatje, omdat trainer 
Jan van een welverdiende vakantie genoot op het  
favoriete eiland van zijn vervanger Zakynthos. Zelfs op 

Hemelvaartsdag stonden de spelers op het veld zodat 
ad interim de boys kon voorbereiden op de wedstrijd 
van zaterdag. Tijdens de bespreking voor de wedstrijd 
werden de kopjes even goed op scherp gezet door 
Baafie. Onder de lekkere felle zon werd er om 14.30 
afgetrapt. Vanaf het begin werd de aanval gezocht 
maar dat we het deze middag niet cadeau zouden 
krijgen was goed te zien. De mannen van Rhode/Van 
Stiphout Bouw lieten wel zien dat ze een balletje  
konden trappen. In de 20e minuut kwamen we op  
1-0 voor door een benutte strafschop. Doordat het  
2e doelpunt uitbleef was dit ook de ruststand. Ook  
na rust verzuimden we de kansen af te maken maar 
uiteindelijk was het Mike in de 58e minuut die voor 
de bevrijdende 2-0 zorgde. Doordat Sam de  
strafschop stopte die de tegenstanders verdiend  
hadden gekregen bleef het gelukkig 2-0. We bleven 
kansen creëren en uiteindelijk maakte Seth de 3-0 
waardoor de wedstrijd gespeeld was.  
Een welverdiende overwinning maar op 8 juni stond 
er weer een finale op het programma uit tegen de 
winnaar van Zuilichem 2 – DSE 2.  
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Zaterdag 8-6-19: Zuilichem 2 – Woudrichem 2 (NC) 
Om half 3 werd er afgetrapt op een zeer winderig 
spotpark De Meijdijk. We starten heel goed, want  
binnen de eerste minuten hadden we al op een  
voorsprong van 0-2 kunnen staan, maar helaas liep 
het anders af want in de 8e minuut kwam Zuilichem 
op 1-0. Door een eigen doelpunt van Zuilichem  
kwamen we in de 36e minuut op gelijke hoogte  
wat ook de ruststand was. Gelijk na de rust kwam  
Zuilichem op voorsprong door een bal die vanaf het 
middenveld over Sam waaide. Martijn schoot de  
2-2 binnen in de 53e minuut en vanaf die tijd hadden 
we toe moeten slaan. Maar door een van richting  
veranderd schot was het Zuilichem dat op 3-2 kwam. 
We gingen alles op alles spelen om de gelijkmaker te 
forceren. We kwamen nog wel in de buurt maar door 
een kopbal kwam Zuilichem op 4-2. Dit was na 90  
minuten dan ook de eindstand. Door dit resultaat  
was de gevreesde degradatie een feit.  
 
Aan het begin van het seizoen hadden we lat hoog 
gelegd en wilden we graag mee gaan doen om de  
prijzen. Maar dat het anders zou lopen hadden we 
niet verwacht want uiteindelijk was dit seizoen er een 
om snel te vergeten. Na dit teleurstellende seizoen 

moeten we toch weer vooruit gaan kijken naar  
het nieuwe seizoen. We zullen er met z’n allen de 
schouders onder moeten zetten om het afgelopen 
seizoen te doen vergeten. Met een positieve instelling 
en de aanvulling van een aantal jonge honden moet 
het plezier weer terugkomen. Iedereen een fijne  
vakantie en daarna gaan we er met elkaar een leuk  
en sportief succesvol seizoen van maken.  
 
Tot slot willen wij alle sponsoren bedanken die er dit 
seizoen voor hebben gezorgd dat we er op zaterdag 
netjes bij liepen en ook dat we bij elke thuiswedstrijd 
een mooie wedstrijdbal hadden waarmee gespeeld 
kon worden. Ook alle spelers bedankt voor de inzet  
in het afgelopen seizoen. Ook willen we Mart Vonk 
bedanken voor al het werk wat ze heeft verzet om 
elke week de kleding van ons te wassen, zodat voor 
de volgende wedstrijd alles weer klaar lag in de kast. 
Ook dank aan alle vrijwilligers die elke week klaar 
stonden voor de 3e helft, en natuurlijk ook de  
onderhoudsploeg die het elke week weer voor elkaar 
kreeg om de velden wedstrijdklaar te maken.  
 
Begeleiding Tweede elftal 

Toch een prijs dit jaar! Woudrichem 2 wint de playbackshow op de afsluitdag met  
de Pianoman van Billy Joel. Een briljant optreden, compleet met mondharmonica  
en keyboard (last minute op de kop getikt bij Malle Pietje). 
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Trainer dames 1 aan het woord 
Woudrichem –  
Achilles Veen  
Wederom een koploper  
op bezoek. We speelden 
vandaag op het hoofdveld. 
De eerste helft was goed 
om aan te zien. Volop strijd 
en weer had Veen net als  
in de thuiswedstrijd geen 
goed antwoord op onze 
strijdbaarheid. De tweede 

helft kwam het iets betere spel van Veen toch tot  
uiting. Drie doelpunten in korte tijd tegen. Derhalve  
0-3 voor Veen. Veerkracht werd er van onze kant  
getoond. Wij kwamen terug tot 2-3 door doelpunten 
van Marlene en Sharon. Zo hebben wij ons een  
uitermate waardige tegenstander getoond.  
 
Van 2 wedstrijden even geen verslag.  
De reden is dat andere dingen even voorrang hadden. 
Deze 2 wedstrijden leverden wel 6 punten op.  
 
Woudrichem – R.K.D.V.C.  
Een dinsdagavond wedstijd. Altijd leuk. Na ongeveer 
20 minuten spelen, waar heel matig gespeeld werd, 
scoorde Els een prachtig mooi doelpunt. Dat was 1-0. 
Even later een mooie aanval over links.  
Myrna speelde af op Marlene en dat was 2-0 en ook 
weer een mooi doelpunt. In de 2e helft een zelfde 
beeld. Matig voetbal. Wel iets beter maar niet goed. 
Na ongeveer een kwartier scoorde Joyce beheerst de 
3-0. Kort voor tijd werd het zelfs nog 4-0 door Lindy 
die kon scoren nadat Petra een goed blok had gezet. 
En zo kon er weer een selfie verstuurd worden.  
 
 
 

Blauw Wit ’81 – Woudrichem  
Vandaag 4 mei was het weer wisselvallig. Moesten we 
voetballen in het plaatsje De Moer? Affijn, de 1e helft 
gelijk opgaand en rommelig maar na ongeveer 20  
minuten scoorde Marlene fraai de 0-1. Tien minuten 
later was het alweer gelijk en nog sneller daarna werd 
het 1-2 door alweer Marlene. Maar zoals zo vaak…  
als de derde goal niet valt scoort meestal de  
tegenstander. Einduitslag 2-2.  
 
Zo dames, nog even een laatste woord van mijn kant. 
De laatste wedstrijdverslagen staan er deze keer niet 
bij. Gewoon niet gedaan.  
Bij deze wil ik jullie bedanken voor de aandacht die 
jullie aan de staf hebben gegeven tijdens de bbq. Dat 
is klasse dames. Alleen jammer dat Kees moet gaan 
stoppen met vlaggen. Hoe vang je zoiets op?  
We zien wel. Als laatste  was er nog de bruiloft van 
Marlene en Ronald die een onvergetelijke dag hebben 
gehad. Vooral door het mooie cadeau van het team.  
 
Mooi geweest en even geen voetbal. Heerlijk totdat 
de zin weer terug komt. Dan wil je zo snel mogelijk 
weer aan de gang. Maar zorg vooral dat je niet stil 
gaat zitten en kom fit uit de zomer. Dat levert alleen 
maar voordeel op. Ikzelf ga ook aan de slag met het 
bedenken van hoe de trainingen te gaan doen.  
Want na 3 seizoenen als coach moeten wat  
veranderingen plaats vinden.  
Dat vind ik voor jullie en mezelf noodzakelijk.  
 
Fijne zomer.  
 
Henk Struik 
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Woerkum 4 – en de kansloze missie 
Na de vorige clubkrant zijn de volgende  
ontwikkelingen te melden:  
 
Gespeelde wedstrijden : 7  
Gehaalde punten  : 0  
Doelpunten voor  : 5  
Doelpunten tegen  : 47  
Geboren baby’s  : 0  
Verwekte baby’s  : 0 (voor zover bekend)  
 
Bovengenoemde getallen vertellen wel een beetje 
het verhaal van Woerkum 4 dit seizoen: weinig  
punten (3) weinig doelpunten voor (13) en veel tegen 
(97). We zijn dan ook kansloos op de laatste plaats 
geëindigd in de competitie. Zijn we dan zo slecht? 
Waarschijnlijk wel.  
 
De ervaring leert dat er jaarlijks in onze klasse een  
3 à 4 elftallen spelen die er eigenlijk niet thuis horen.  
Hier wordt dan ook (vaak) met grote cijfers van  
verloren. Het is dan ook maar weer hopen dat de 
kampioen gaat promoveren, zodat je die niet nog  
een seizoen tegen kan komen. Dan heb je een groep 
van 5 ploegen die beter zijn, maar met een goede dag 
(of slechte dag van tegenstander) kun je nog wel eens 
punten pakken. Dan blijven er 2 à 3 ploegen over die 
vergelijkbaar zijn met ons, waar je dan nog wel eens 
de punten bij wint zolang als er sprake is van een  
reguliere competitieronde.  
Wordt er een wedstrijd  op een inhaaldag gespeeld 
dan kan je geconfronteerd worden met een hele  
andere tegenstander door leen-spelers van andere 
elftallen. U leest het, het leven van een kelderklasser 
is niet eenvoudig.  
 
Hebben we geen kansen? Natuurlijk wel! Dit seizoen 
was alleen ons scorend vermogen bedroevend.  
Waar we in de bekerwedstrijden nog 2,3 doelpunten 
per wedstrijd scoorden is dat gemiddelde in de  
competitie gedaald tot 0,65 doelpunten per  
wedstrijd. We zijn dan ook naarstig op zoek naar  
scorende spitsen. Gelukkig hebben we enkele  
personen kunnen strikken voor komend seizoen, 
maar enige twijfel of ze daadwerkelijk zullen  
aansluiten hebben we nog wel…  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanhouder wint zullen we maar zeggen!  
 
Zijn er dan geen hoogte punten te melden?  
Natuurlijk wel! Voor de oplettende lezer/kijker  
hebben we zelfs de krant en regio-voetbal gehaald!  
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Waar doen we het dan allemaal voor?  
Beetje beweging, afleiding en gezelligheid!  
In de derde helft wordt er wekelijks  
gewonnen en reuzen geslacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar hebben we uiteraard onze  
einde seizoen BBQ gehouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze werd afgesloten met heerlijk ijs van  
IJs en Spijssalon Baks. Dank daarvoor!  

Tot slot zorgt het seizoen er ook altijd weer  
voor dat we fit zijn voor de hoogte punten van het 
voetbalseizoen: het zomeravond toernooi en de  
afsluitdag. Het zomeravond toernooi is net afgelopen 
met het schrijven van dit stuk, waarbij ik tot  
tevredenheid kan constateren dat 3 spelers van 
Woerkum 4 deel uitmaakten van het kampioensteam 
Engeland! Gefeliciteerd Justin, Chris en Léon! Maar 
bovenal een groot compliment voor de organisatoren 
van deze evenementen!  
 
En dan weer de blik naar voren. Seizoen 2019/2020. 
Zoals het er nu naar uitziet wijzigt ons speeltijdstip 
voor thuiswedstrijden naar 12:30, noteert u het in uw 
agenda? De selectie lijkt redelijk in tact te blijven,  
alleen Rob promoveert na één jaar Woerkum 4 al 
weer door naar 3. Bedankt Rob, we zullen je missen!  
 
Tot volgend seizoen! 

Korte update vanuit het webteam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor aankomend seizoen willen we onze website een 
frisse update geven wat betreft de team informatie.  
 
Dit zal volledig conform de privacy wetgeving gaan. 
Hierover volgt meer.  
 
Vind je het leuk om als trainer, leider of misschien 
speler de doelpunten van je team bij te houden  
of na elke wedstrijd een verslag te plaatsen?  
 
Laat het even weten via redactie@vvwoudrichem.nl 
en word redacteur van je eigen team.  
 
Het webteam  
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Hein en Jan 
Diegenen die op de afsluitdag aanwezig zijn geweest 
hebben het waarschijnlijk al gemerkt, er wordt ander 
bier geschonken in de kantine.  
 
In juni heeft v.v. Woudrichem een overeenkomst  
getekend met AB InBev, brouwer van Hertog-Jan en 
Jupiler bier. Na 40 jaar Heineken en Amstel te hebben 
geschonken is op 20 juni 2019 de tapinstallatie  
omgebouwd. Bier op de fles is vanaf dit moment  
Hertog-Jan en er zijn 2 tapkranen geïnstalleerd  
waardoor er naast Jupiler ook een seizoensbier op  
de tap mogelijk is (bijvoorbeeld Witbier of Weizener).  
 
Jupiler wordt vanaf dit moment in zogenaamde  
“hard cups” getapt. Dit zijn harde plastic Jupiler  
glazen die gewoon gespoeld kunnen worden.  
Hierdoor is er geen wegwerp plastic meer nodig  
en kan er wel uit een goed glas worden gedronken 
tijdens de wedstrijden van het 1e elftal.  
 
De verpakkingseenheid van de bierfusten is  
ook veranderd, waar er voorheen altijd met  

50L biervaten (66kg) moest worden gesleept  
is de installatie nu omgebouwd voor gebruik  
van 20L vaten (25kg). Deze vaten zijn een  
stuk handzamer en eenvoudig te verwisselen.  
 
Proost! 

Velden gesloten i.v.m. onderhoud 

Na de welverdiende zomervakantie zullen de  
trainingsvelden weer beschikbaar zijn vanaf  
maandag 19 augustus. Dat is dan ook de datum  
dat de trainingen weer zullen aanvangen.  
 
Uitzondering hierop is gemaakt voor de selectie bij  
de senioren waarvan de trainingen een ruime week 
eerder (vanaf zaterdag 10 augustus 2019) zullen  

beginnen.  
 
Vanzelfsprekend zullen we voor 19 augustus de  
nieuwe indeling van de trainingen voor wat betreft 
tijden en veldindelingen op onze website publiceren. 
Ter informatie; de eerste bekerwedstrijden van het 
nieuwe seizoen voor alle deelnemende teams staan 
gepland voor zaterdag 31 augustus 2019.  
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Bruis de Kock fietst mee met het grootste peloton van Nederland  

De Ride for the Roses is een fietsevenement voor  
jong en oud, met één gemeenschappelijk doel:  
een versnelling in kankeronderzoek teweegbrengen. 
Of je nu 10 kilometer fietst op de stadsfiets met je 
kinderen of 100 kilometer aflegt op de racefiets in  
het grootste peloton van Nederland, iedereen kan 
meedoen. De 22e editie start en finisht dit jaar in 
Goes, met naar verwachting 10.000 deelnemers.  
 
Clubfotograaf Bruis de Kock staat op zondag 15  
september voor de 8e keer aan de start van de  
Ride for the Roses. Dit jaar samen met zijn broer Bart, 
de zoon van Bart en 3 neven. Ze rijden de Theo 
Schouwenaar-route, een unieke pelotonstocht  
op de weg over 100 kilometer: vanaf Goes over  
de Zeelandbrug, Noordhaventoren, terug over de 
Stormvloedkering, Neeltje Jans en via het Nationaal 
Park Oosterschelde weer naar Goes.  
 
Bruis en Bart zitten elke zondagochtend zo’n 60  
kilometer op de racefiets om te trainen. Bart:  
“De dag zelf is een leuk avontuur met af en toe een 
beladen moment. Zo wordt voor vertrek het lied  
The Rose van Bette Midler ten gehore gebracht, een 
indrukwekkend en emotioneel moment voor velen. 
Het is een prachtig evenement zonder overhead  
kosten, met veel vrijwilligers en zelfs de startlocatie, 
de bloemenveiling in Goes, werkt belangeloos mee.  
Je krijgt na afloop ook geen medaille, maar een roos.”  

Bruis zei 8 jaar geleden meteen ‘ja’ toen broer Bart 
hem vroeg samen de tocht te fietsen. “Bart had al een 
keer meegedaan en was heel enthousiast. Toch is het 
ook een pittige tocht. Het eerste jaar wilde ik nog  
ergens onderweg gezellig koffie drinken, maar we 
moesten daarna alles op alles zetten om het peloton 
bij te halen. Dat doen we dus maar niet meer. Het is 
100 kilometer wielrennen in één groot peloton met 
politiebegeleiding. Als je de bezemwagen niet meer  
in het zicht hebt, moet je zelf je route bepalen en je 
ineens weer houden aan de verkeersregels… hahaha.”  
 
Sponsort u mee?  
In hun nabije omgeving hebben Bruis en Bart  
meerdere mensen verloren aan kanker. Een enkeling 
heeft  de ziekte overwonnen. Hun doel is om zeker 
1000 euro met het team op te halen voor Stichting 
KWF om bij te dragen dat nog meer mensen kans  
maken op genezing. In de aanloop naar het  
evenement plaatsen Bart en Bruis regelmatig  
berichten op hun Facebook pagina. Volg ze en blijf  
op de hoogte van hun belevenissen!  
 
Via de website www.ridefortheroses.nl kunt u team 
De Kock & Schipper steunen en geld doneren voor het 
goede doel. Elke euro die een deelnemer ophaalt 
draagt direct bij aan onderzoek naar kanker.  
 
Bedankt alvast! 
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Zie www.vvwoudrichem.nl 
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Het ontstaan van Woudrichem 5 
Doorgaan naar het  
1e of 2e van onze 
prachtige club is  
niet voor iedereen 
een droom.  
 
Liever een biertje 
drinken of een lekker 
visje eten. Een lange 
nacht door gefeest 
vrijdagavond en  
zaterdag met een 
flesje water en een 
paracetamol naar  
de voetbal.  
 
Dat zijn wij,  
Woudrichem 5, 
trots op ons team.  

 
Hoe wij bij elkaar gekomen zijn?  
 
Heel simpel…  
allemaal gezellige jongens met een goddelijk lichaam  
en een klein hartje. Toen er een idee kwam om een 
vriendenteam te maken was het na 100 whatsappjes 
en 20 telefoontjes snel geregeld. Een team van ons 
allemaal. Niemand geeft erom hoe slecht je bent.  
 
Smoesjes als ‘ik kan helemaal niet voetballen’ tellen 
niet in Woudrichem 5. Niemand die daar ook maar 
iets om geeft. Zorg gewoon dat ze je niet op een plek 
neer zetten waar je heel veel schade aan kunt richten. 
Wij zitten te denken aan rechtsbuiten of zo.  
Waterdrager is ook een eervolle functie.  
 
De Beste whatsapp-groep  
 
Bij Woudrichem 5  hoort ook een whatsapp-groep. 
Natuurlijk met bijpassende naam die alleen wij  
snappen. Deze groep is onze bron van gortdroge  
humor, vieze plaatjes en geniale filmpjes.  
Maar ook afmeldingen en felicitaties voor  
de jarige op dat moment.  
 
 

Onze doelstelling  
 
Aan vertrouwen voor een eerste plek in de ranglijst  
is geen gebrek. Samen een leuke tijd hebben is voor 
ons het belangrijkste. Dit seizoen vooral aan elkaar 
wennen en er zo veel mogelijk uit halen. Met onze 
top trainer Bert Metz komt het zeker goed.  
 
Wij zijn  
 
Dani Dekker - Alexander Sevenhuijsen -  
Fred Nagdalyan - Redmer Verwei - Merlijn van de Pol 
- Patrick van Os - Max Hoorenman - Ruben Romijn - 
Vincent Metz - Vincent Bezemer - Jordi van Sonsbeek 
- Robin Apituley - Jeroen Kant - Bram de Ruijter - 
Tim van Vliet - Albert Meijer - Björn Kros -  
Romano van Heukelom - Jordi Blom - Boy Lobregt. 
 
Wij zijn Woudrichem 5! 

Teammanager/woordvoerder Dani Dekker  
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JO-19 2018/2019  
De JO-19 is samengesteld uit tweedejaars en  
eerstejaars spelers en ook nog een paar tweedejaars 
JO-17 spelers. De begeleiding is ongewijzigd gebleven 
met Rick de Jong als trainer/coach en Erwin de Bok  
als leider, maar wel uitgebreid met Aniel Vroon als 
assistent-scheidsrechter en Raymond de Jong als  
reserve.  
 
Ondanks enige discussie vooraf hebben we ons met 
de najaarscompetitie toch laten indelen in de tweede 
klasse, samen met een paar clubs uit onze eigen  
regio en de meeste clubs uit de regio ten oosten  
van Gorinchem. We hebben vaak gescoord, 21 keer, 
helaas scoorden onze tegenstanders 2 keer zoveel, 
zodat we met 1 punt de 12e en laatste plaats hebben 
behaald op ruime afstand van de nummer 11.  
Ook de voorbereiding had al weinig opgeleverd met  
3 nederlagen in de strijd om de beker. Al met al was 
de aftrap wel ons sterkste punt geworden.  

Bij de voorjaarscompetitie werden we in de derde 
klasse ingedeeld, waarbij je zou verwachten dat de 
clubs wat dichter uit de buurt zouden komen,  
maar wij speelden tegen clubs binnen de driehoek 
Dordrecht, Tiel, Den Bosch. Daarbij hadden wij wel  
het geluk dat wij thuis tegen bijna alle verweg gelegen 
clubs mochten spelen.  
 
In de derde klasse kwamen onze mannen wel aan 
voetballen toe. Hoewel het niet helemaal goed te  
zien was aan de eindstand, we zijn 10e van de twaalf 
geworden, waren we gelijkwaardig aan nagenoeg al 
onze tegenstanders. Het doelsaldo van 24 voor en 26 
tegen is daar een goed voorbeeld van. Ondanks het 

goede voornemen van Rick met het nieuwe jaar om 
niet elke actie aan te coachen was hij elke wedstrijd 
bijna 90 minuten lang te zien op zijn favoriete deel 
van het veld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles bij elkaar was het een pittig jaar, vooral om voor 
de wedstrijden voldoende spelers geregeld te krijgen. 
In de eerste helft van het seizoen had dat vooral met 
blessures te maken, maar in de tweede helft van het 
seizoen kwamen daar ook nog de blessures bij van  
het tweede, het derde en de JO-17. Met hulp van de 
JO-15 en de JO-17 is het met het nodige kunst- en 
vliegwerk gelukt om op één na alle wedstrijden te  
spelen, waarbij ook de andere teams voldoende  
spelers hadden om hun wedstrijden te kunnen spelen. 
Hoewel we als team te kort kwamen, hadden we  
individueel toch wel aardig wat kwaliteit. Een groot 
aantal spelers heeft dat in het tweede en zelfs het  
eerste mogen laten zien, waarbij Mike van Wouwen 
zelfs bij het eerste in de basis heeft gestaan.  
 
Volgend seizoen gaan Casper, Thom, Mike de Jong, 
Wessel en Ruben door naar de senioren. Mogelijk 
gaan er nog één of meer spelers vervroegd door naar 
de senioren, maar daar is op dit moment nog niets 
over bekend.  
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Tenzij er nog iemand mocht stoppen tijdens de  
zomerstop spelen Pierre, Tristan, Tom, Mats, Stefan, 
Dani, Quinten, Mike van Wouwen en Marijn volgend 
jaar weer in de JO‑19. Zij zullen ongetwijfeld worden 
aangevuld met de spelers die dit jaar vanuit de JO‑17 
hebben geholpen om op de wedstrijddagen minstens 
12 spelers beschikbaar te hebben zoals Rick Naaijen, 
Senna, Jasper, Dave, Gijs, Randy en ook Daemon, Max 
en Michael (hopelijk niemand vergeten te noemen). 
Uiteraard heb ik hier niets over te zeggen, want ik zit 
niet in de TC, maar zij hebben regelmatig en zeer  
verdienstelijk bij ons meegespeeld en niet alleen als 
reserves.  
 
Na alle vermelde cijfers nog een paar feitjes 
tot besluit:  
 

- De topscorer zal ongetwijfeld Mike van Wouwen zijn, 
met zijn lange stelten liep hij alle verdedigers eruit; als 
hij wat vaker was gaan liggen in plaats van strijdend 
doorgaan tot over de achterlijn had hij waarschijnlijk 
nog 10 penalty’s meer mogen nemen.  

- Als je kijkt naar het rendement dan staat Pierre 
waarschijnlijk bovenaan, gekeken naar zijn aantal 
speelminuten. Als een echte spits wist hij regelmatig 
de gekste ballen erin te krijgen, niet met zijn hoofd 
uiteraard.  

- Het is niet bekend wie nu het kaartenklassement 
heeft gewonnen, onze rouwdouwers/irritantjes Stefan 
en Quinten deden niet onder voor elkaar en Wessel 
probeerde met zijn noodremacties ook in de buurt te 
blijven.  

- De vrolijke noot werd, net als de voorstopperpositie, 
gedeeld door Ruben en Dani, wat zij in het veld zelf 
allemaal niet voor elkaar kregen, konden zij vanuit  
de dug-out in detail toeschreeuwen naar hun  
teamgenoten in het veld.  

- De pechvogel was toch wel Casper, die al in de derde 
wedstrijd van de competitie zijn sleutelbeen brak en 
bij zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen GRC in de 
winterstop opnieuw zijn sleutelbeen brak. Als goede 
tweede gevolgd door Mike de Jong, die door diverse 
knie- en enkelproblemen aardig wat speelminuten 
heeft gemist.  

- Steek Thom geen veren in zijn reet, want dan gaat 
het niet goed. Telkens als ik op twitter had gezet dat 
hij de wedstrijd van leven keepte, wist hij daar  

wel weer gelijk een minder glorieus moment  
tegenover te zetten, weliswaar soms geholpen  
door zijn teamgenoten, maar toch.  

- De gelegenheidskeeper van het jaar is Ruben,  
hoewel Daemon en Max ook zeer goed hun best  
hebben gedaan. Zijn eerste balcontact was de bal uit 
het doel vissen, verder stelde hij een muurtje op 
waardoor de tegenstander eenvoudig kon scoren, 
maar verder geen fout gemaakt, terwijl alle aanvallen 
begonnen met zijn uitrollen van de bal, want  
gooien kon je het niet noemen, waaruit 6 keer  
werd gescoord.  

- Bidons zijn een collectorsitems; waren we er vorig 
jaar nog 6 kwijtgeraakt, dit jaar waren het er slechts 4.  
 
Bijna alles is na te lezen op onze twitteraccount 
@WoudrichemJO19.  
 
Allemaal een prettige zomerstop toegewenst door de 
spelers en leiding van de JO 19-1. Rick en Erwin geven 
het stokje door aan Stef van Steenis, Mark van Bavel 
en Stefan Baks. Aniel blijft misschien nog een jaartje 
aan, maar dat is op dit moment nog niet zeker.  
Mannen veel succes en plezier met de uitdaging  
volgend jaar. Sportieve groeten,  

 
 
 
 
 
 
 

P.s.: naast vlaggen is Aniel ook heel goed in het  
begeleiden van de keeper en het ondersteunen  
van het doel.  
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Sponsordag groot succes  
De sponsordag van zaterdag 6 april was een groot  
succes! Rond de klok van kwart over elf verzamelden 
de genodigden zich op sportpark 't Bolwerk om met 
de bus af te reizen naar Vianen.  

Na een kop koffie in de kantine waren de aanwezige 
sponsoren, het eerste elftal, de technische staf, het 
bestuur en de sponsorcommissie klaar om richting 
Vianen te vertrekken. De eerste stop vond plaats  
bij Amari Metals, het bedrijf van voorzitter Hanno de 
Joode. Daar stond een heerlijke broodmaaltijd klaar. 
Tijdens de gezamenlijke lunch deed hoofdtrainer  
Piet Saaman zijn bespreking. Eenmaal klaar met de 
bespreking nam de voorzitter het woord.  
In zijn praatje besteedde Hanno nog aandacht aan de 

samenwerking van Woerkumse sponsors onder elkaar 
en dat dit zeker voordelen op kan leveren, want wat  
is er nu leuker dan als lokale ondernemers samen tot 
resultaten te komen?!  
Ook kregen de spelers en sponsors een korte  

rondleiding in het bedrijfspand van de Aluminium,  
RVS en Staal leverancier.  

Daarna was het tijd om richting sportpark  
Blankensteijn te vertrekken voor de wedstrijd tegen 
Brederodes. Niet alleen voor het eerste elftal stond  
er iets op het spel, ook de sponsoren konden in  
de prijzen vallen met het voorspellen van de juiste 
doelpuntenmakers, ruststand en eindstand.  
Door de 0-3 overwinning van het eerste elftal werd 
het gezellige samenzijn alleen maar gezelliger.  
Uiteindelijk waren het Package Control (Nederland),  
Tim's Barbershop, Klijn Afbouw, ESJ Financial  
Engineering en Mariska Klijn Hairstyle @ Home  
die er met de prijzen vandoor gingen.  
 
De dag werd feestelijk afgesloten tijdens de  
busreis richting de kantine van Woudrichem.  
De sponsorcommissie wil alle aanwezige sponsoren 
bedanken voor de aanwezigheid en wij hopen  
iedereen weer te mogen verwelkomen bij een  
volgende sponsoractiviteit.  
Natuurlijk willen wij Amari Metals bedanken voor de 
gastvrijheid en de heerlijke lunch. Voor de mensen die 
verhinderd waren, hebben we gelukkig de foto's nog! 
 
De Sponsorcommissie 
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 Altena Cup 
Eind augustus strijden ruim 2500 jongens en meiden, 
mannen en vrouwen, van alle voetbalverenigingen in 
Altena om de eerste Altena Cup. Het evenement staat 
in het teken van gezond leven en sportief bewegen.  
 
Initiatiefnemer is Jakko Bouman, eigenaar van  
Jakko Sport in Sleeuwijk en de laatste jaren betrokken  
geweest bij de Aalburg Cup. Hij vond al snel Kees 
Braat bereid om aan te sluiten, evenals Frans van der 
Wiel, secretaris bij Kozakken Boys. Zij vormen  
samen met Marco van Rijswijk het bestuur van de  
stichting Altena Cup en treffen met een aantal  
andere sportievelingen momenteel voorbereidingen 
voor de eerste editie.  
 
Gezondere voetbalkantine 
Hoe breng je gezond leven en voldoende bewegen 
breed onder de aandacht in Altena?  
Je combineert volkssport nummer 1 met de expertise 
van toonaangevende bedrijven. Kees Braat: “Het 
maatschappelijke karakter van het voetbaltoernooi 
wekte al gauw de interesse van twee grote spelers op 
het gebied van voeding. Schouten Europe Giessen 
promoot de GoodBite vegetarische producten die al 
wereldwijd geëxporteerd worden maar zeker ook 
dichtbij huis aandacht verdienen. Conservengigant 
HAK zal ook van zich laten horen tijdens het toernooi 
met innovatieve producten, zoals groenten in zak en 
suikervrije appelmoes.”  
 
Support krijgt de organisatie verder van de gemeente 
Altena en Rabobank Altena-Bommelerwaard die het 
thema een warm hart toedragen. 

“Bij voetbalverenigingen is terrein te winnen. Denk 
aan een gezondere voetbalkantine en een rookvrij 
sportcomplex. De GGD West-Brabant zal in dit kader 
de komende tijd voorlichting geven over verantwoord 
alcohol schenken. Het voetbaltoernooi staat geheel  
in het teken van verantwoord snacken, rookvrij en 
alcoholvrij.”  
 
FC Altena  
De voorronden voor senioren worden op dinsdag 20 
augustus gehouden bij v.v. Almkerk, v.v. Altena,  
Sparta ’30 en Be Ready. Op zaterdag 24 augustus  
gaan ruim 2000 jeugdleden de strijd met elkaar aan 
op de voetbalmat, elk in hun eigen leeftijdscategorie, 
verdeeld over alle 13 voetbalverenigingen.  
’s Middags melden de senioren elftallen zich bij  
GRC’14 in Giessen voor de finalewedstrijden en  
wordt bekend wie aan de haal gaat met de eerste  
Altena Cup.  
 
Kees Braat is verheugd dat de voetbalverenigingen in 
Altena het initiatief enthousiast hebben ontvangen en 
verwacht veel strijd. “Bijna alle verenigingen hebben 
aangegeven hun eerste elftallen te zullen sturen.  
Tijdens het toernooi kun je je namelijk kwalificeren 
voor FC Altena, een gelegenheidselftal bestaande  
uit selectiespelers dat in juni 2020 aan mag treden 
tegen een BVO-club. Een leuke, extra prijs voor de 
jeugd is beschikbaar gesteld door het Soccer Center  
in Raamsdonksveer.”  
 
Meer informatie www.altenacup.nl  

Marco, Jakko, Kees en Frans 
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Hoe is het met……………… Arie d’n Dokter 
Een wens van de redactie was om nog eens in contact 
te komen met een kleurrijk figuur uit de jaren 
70/80/90 van de vorige eeuw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals u uit de titel al hebt kunnen opmaken gaat het 
om Arie van Vugt oftewel Arie van Mijntjes. Geboren 
in 1955 op d’n Oudendijk en na jarenlange studie en 
stages uitgegroeid tot Nederlands bekendste  
Trauma- en Ongevallenspecialist. Tijdens zijn studie 
voetbalde hij op een prima niveau in Woudrichem, 
maar toen het duo Blokland/van Vark een beroep  
op hem deed om verzorger te worden, was dat een 
mooie aanvulling op zijn studie als arts. 
 
Op zijn 17de ging hij na de HBS in Gorinchem  
geneeskunde studeren in Amsterdam. In de  
weekenden thuis en voetballen of verzorger zijn.  
Via diverse studies in de sportgeneeskundige  
zaken gerold. Later werd dat ongevallen.  
Het onverwachte vond hij altijd spannend.  
In 1980 is Arie via, via in de chirurgie terecht  
gekomen. Dat was niet gemakkelijk om hier tussen  
te komen, maar door middel van een contactpersoon 
zou dat moeten lukken. Hij gaf als referentie Thijs 
Dekker op. De bakker van d’n Oudendijk. Specialist dr. 
Bom uit Den Haag belde inderdaad naar Thijs Dekker 
en hij werd aangenomen. Thijs had gezegd:  
“die motte beslist aonneme”! Thijs en dr. Bom bleken 
nog gezamenlijke interesses te hebben, in de oorlog, 
vooral het verzet.  

In 1986 werd hij echt chirurg en gespecialiseerd als 
Trauma chirurg en rondde zo ook z’n promotie af. 
Hier leerde hij zijn huidige vrouw kennen.  
Zij was operatieassistente. Ja, zo gaat het dus  
ook in werkelijkheid en niet alleen in Medisch  
Centrum West!  
 
Rond deze tijd was hij natuurlijk ook nog regelmatig  
in Woerkum en zijn auto was zijn lust en zijn tweede 
liefde. Reed stevig door en vestigde een  
snelheidsrecord in de regio. Andel-Zaltbommel:  
8 minuten. Het kwam hem duur te staan.  
De Kraaieveldbocht of het van Engelenbochtje werd 
de ondergang van zijn 6 weken oude Opel Ascona.  
Hij kwam aan de buitenkant van de dijk terecht en 
toevallig was het ook nog hoog water. Dag Ascona!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naast de sport werkte hij 60 á 70 uur in de week.  
In 1990-91 werkte hij in Leiden. Het tegenwoordige 
LUMC. Zo’n 6 á 7 jaar. Een hele mooie tijd gehad hier. 
Daarna Rotterdam. Hoogleraar geworden in 1998.  
De Havens, drugsscene, wat een reuring in zo’n stad. 
Hij had nog tijd om een balletje te trappen bij VOC in 
het 15de! Laatste man. Samen met wat oud profs en 
spelers van 30+ hield hij het tot zijn 51ste vol.  
Daarna begaven ook zijn knieën het.  
Wel lekker gespeeld al die jaren.  

Zijn passie voor snelle auto’s is gebleven!!  
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De buurt van Nijmegen bleef toch trekken.  
Vooral zijn vrouw wilde graag terug.  
Het werd Malden. Zijn dochters voetbalden alle drie. 
Arie zelf was dikwijls grensrechter en manusje van 
alles, maar beslist geen verzorger. 6 Jaar hield hij het 
vol in Nijmegen. Het vergaderen en onderwijzen was 
leuk, maar de praktijk trok toch weer en hij kreeg de 
kans om in 2009 in Enschede te gaan werken bij een  
Trauma Centrum. Medisch Spectrum Twente.  
Patiëntenzorg was zijn grote passie en hij hield het  
vol tot eind 2018. 1 januari 2019 ging hij met pensi-
oen. 64 jaar oud, maar vol energie en nog veel zaken 
om handen, o.a. lesgeven en het adviseren bij  
letselschade en medische fouten aan advocaten en  
de rechtbank. Hij krijgt nu de kans om de patiënten  
te zien ver na  het herstelproces.  
 
Arie kan terugkijken op een geweldige carrière op  
internationaal niveau wat hem een koninklijke  
onderscheiding opleverde. Zijn familie had hem  
hiermee – naar eigen zeggen - totaal verneukt op  
25 april 2015. Zoals gezegd heeft hij 3 dochters.  
Eén ervan was op die dag jarig, maar de familie dacht 
dat hij daarvoor niet thuis zou blijven. ’s Avonds een 
borrel en dan is het wel goed. Zijn andere dochter  
zou afstuderen en haar bul krijgen, dus hadden ze  
verzonnen dat dat op die dag zou gebeuren. Nou dat 
lukte wel. Een collega had nog wel een deel van de 
dienst willen ruilen, dus kwam hij pas om een uur of 8 
’s morgens thuis. Nette kleren aan want er moesten 
ook nog wat foto’s gemaakt worden vond de familie. 
Nu we allemaal bij elkaar zijn moet dat lukken. Arie is 

ook een amateurfotograaf, dus dat ging er wel in. 
Aangekomen bij het gemeentehuis met een prachtige 
boom als achtergrond vroeg Arie waar de fotograaf 
was. Die is nog even aan het proefdraaien in het  
gemeentehuis, zei een van de dochters.  
Arie vol ongeduld, ging een kijkje nemen natuurlijk  
en door de eerste deur van het gemeentehuis,  
op naar de volgende deur en daar stond de  
gemeentebode hem op te wachten. Bent u degene 
die een Koninklijke onderscheiding krijgt vroeg hij.  
Arie was totaal van slag, maar incasseerde de mooie 
onderscheiding. Officier in de orde van Oranje Nassau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen de bedrijven door is hij als reservist van het 
leger 2x uitgezonden naar Afghanistan. Hier moest je 
werken met beperkte middelen. Het zou voor elke 
chirurg een goede aanvulling op de werkzaamheden 
zijn, vindt hij.  
Ajax heeft Arie ook nog wel eens benaderd om in de 
medische staf plaats te nemen, maar dat heeft hij niet 
gedaan en wel om de simpele reden dat hij per se bij 
de amateursport actief wilde blijven.  
Wel behandelde hij enkele beroepssporters, maar 
maakte geen onderscheid. Het blijft hetzelfde of je 
een beroepschauffeur onder behandeling hebt die 
met bloemen naar Duitsland  de kost moet verdienen 
of een bekende Nederlander.  
 
Ja, over het voetbal bij Woudrichem.  
In 1977 werd hij verzorger bij het elftal van trainer 
Teus Blokland en leider Wim van Vark. Tegenwoordig 
word je al gauw een seksist of krijg je een Me Too  
verhaal, maar dit was een fantastisch trio.  
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Een mooie tijd en vooral de sfeer was geweldig. Een 
leuke bijkomstigheid was het feit dat Margy Cornelius, 
de huidige vrouw van Henk Struik, in die tijd assistent 
verzorgster was bij Arie. Hij ging daar heel serieus 
mee om. Hij maakte een boekje voor haar en kwam 
regelmatig bij Margy en Henk thuis om te oefenen en 
Henk was dan proefkonijn. Hij moest op de houten 
vloer gaan liggen en zo werden de “kneepjes” van  
het vak geleerd. Dit was zo succesvol dat Piet Secréve 
alleen door Margy gemasseerd wilde worden.  
Het boekje heeft zijn vruchten afgeworpen en is de 
basis voor de verzorgende kunsten van Henk bij het 
eerste. Tegenwoordig is hij trainer bij de dames en zal 
hier ook wel de helpende hand bieden.  
 
Een van de mooiste wedstijden vond Arie natuurlijk 
het promotieduel in Etten-Leur. (zie hiervoor enkele 
vorige uitgaven van deze clubkrant). Deze zal altijd in 
zijn herinnering blijven. Ook bij trainer Joop Herwig 
was Arie verzorger, maar voetbalde hij af en toe ook 
mee. In een wedstrijd om de Nieuwsblad Cup in  
Gorcum schakelde Arie de levensgevaarlijke oud-spits 
van Kozakken Boys uit. Een kopduel kostte Pauli Visser 
een blessure waardoor hij van het veld gedragen 
moest worden, terwijl Arie een klein wondje aan zijn 
hoofd had. Een mooie tijd beleefde hij ook toen het 
Sportmedisch Centrum werd opgericht in de Remon 

Sporthal te Gorcum, samen deed hij dat met Sjaak de 
Jonge. Johan Cruijff, Frank Wels en Jantje Peters, allen 
oud international, waren bij de opening aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was leuk om hem weer op het Bolwerk te  
ontmoeten en er zovelen hem de hand kwamen 
schudden. Arie bedankt voor je komst en we wensen 
jou, je vrouw en je 3 dochters een mooie tijd toe.  
 
Geniet van je pensioen!  

Bovenstaand een elftal uit de tijd van Arie als verzorger. Deze keer staat hij er niet bij. Staand v.l.n.r. Jan den Adel,  
Piet Secréve, IJsbrand Berm, Huib Apituley, Gerrit Kant, Cor van der Kaa, Henk Struik, Wim Schaap en Wim van Vark (leider). 
Zittende v.l.n.r. Geerit Verhoeven, Arie Kant, Jan Ruis, Co Viveen, Henk de Jong, Cees van Vugt en Teus Blokland. (trainer).  
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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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Met een gezellig en heerlijk etentje (op eigen kosten) 
bij Bolwerkkoerier adverteerder ’t Oude Raedthuys 
hebben de commissieleden met partners een leuk  
seizoen 2018-2019 afgesloten.  
Tijdens het eten werd natuurlijk even ingegaan op  
de onderlinge fijne samenwerking en het succesvol 
behalen van onze doelstellingen. Jammer dat Nadieh 
Bulthuis er om begrijpelijke reden niet bij kon zijn. 
 
Nadieh was vooral betrokken bij het organiseren  
van het Sinterklaasfeest en Kindercarnaval, leuke  
geslaagde feestjes, mede dankzij de hulp van vele  
vrijwillige Pieten, Klazen en Narren, waarvoor dank 
natuurlijk.  
 
Met de organisatie van Koningsdag moesten de  
commissieleden aan de bak. Gerrit van ’t Einde was 
met zijn geregel voor de zangkorenmiddag opvallend 
bezig. Logisch, want het is geen eenvoudig klusje om  
3 zangkoren vlekkeloos te laten optreden voor de  
uitgenodigde bewoners van de Lemmenskamp. Ook 
nu konden we rekenen op vele helpende handjes en 
dat was met name achter de bar een hele verlichting.  
 
Zomeravond voetbal  
Ook bij de organisatie van het zomeravondvoetbal is 
Gerrit nauw betrokken. Deze vorig seizoen 2017-2018 

opgestarte activiteit was ook nu weer gezellig en leuk. 
Gerrit zelf schreef hierover het volgende verslag:  
 
“Wat is er leuker, als de competitie en de trainingen 
erop zitten, om nog heerlijk met elkaar op  
donderdagavond te ballen en daarna natuurlijk  
gezellig de 3e helft te vieren. Voor de 2e maal  
werd dit mixtoernooi op 3 opeenvolgende  
donderdagavonden in juni gespeeld. We hadden  
dit jaar 6 teams om af te trappen.  
Helaas verliepen de eerste wedstrijden anders dan 
verwacht omdat het 2e elftal eerst nog nacompetitie 
verplichtingen had. Gelukkig wilden genoeg spelers 
invallen en 3 wedstrijden op één avond spelen,  
waarvoor dank! Helaas werd het tweede  
uitgeschakeld in de nacompetitie, dus kon de 2e 
speelronde met voldoende spelers worden begonnen. 
De laatste wedstrijd in deze speelronde moest  
echter wegens zeer slecht weer worden afgelast en 
ingehaald worden in de derde en laatste speelronde. 
Zo werden er in de laatste 3e speelronde toch nog 5 
wedstrijden gespeeld en daarmee was het volledig 
speelschema worden afgewerkt. De winnaars 
(eigenlijk zijn we allemaal winnaar) zijn hiernaast   
links bovenaan in het eindklassement vermeld.  
Na de 3 speelrondes werd de laatste avond als  
vanouds gezellig afgesloten onder het genot van vele  

Activiteiten-Commissie v.v. Woudrichem 2018-2019 

Links voor: Arthur en Gerrit, rechts achter Mirjam en Jolanda. 
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drankjes en enkele rondjes honger stillende  
bittergarnituren, maar eerst werd in de kleedkamers 
afscheid genomen van, het door de jaren heen o zo 
vertrouwde, ‘Kratje Heineken’.  

In de kantine ging het gezellige avondje verder  
met nieuwkomer Hertog Jan!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kunnen terugkijken op een gezellig en geslaagd 
zomeravond mixtoernooi. Jolanda van der Wiel  
bedankt voor de assistentie op de slotavond….Top! 
Bestuur v.v. Woudrichem en Activiteitencommissie 
bedankt voor respectievelijk de gratis consumpties en 
bittergarnituren….. eveneens top natuurlijk!  

Waar nodig laat Arthur Manz ook zijn handjes  
wapperen, variërend van saté bakken, stoelen  
klaarzetten tot vlaggetjes ophangen etc.  
Vermoeid van al dat gewapper schrijft hij dan  
alles van zich af in de clubkrant. Maar natuurlijk,  
net als alle commissieleden héél betrokken bij  
alle activiteiten van de Activiteitencommissie. 
 
Met gemiddeld zo’n 50 deelnemers waren de 10  
bingoavonden op elke laatste woensdagavond van  
de maand een leuk succes. Jolanda van der Wiel en 
Mirjam Kamerman vielen bijzonder op doordat de  
een (Mirjam) met zachte Brabantse G de getallen de 
kantine in schalt en de ander (Jolanda) de monden 
vult met gratis bitterballen en daarnaast ook nog  
de portemonneetjes vult van de gelukkige bingo  
winnaars. Die Jolanda houdt geen geld over denk je 
dan. Integendeel! Het behalen van de doelstellingen 
waren niet alleen organisatorisch een succes, maar  
 

 

Gerrit en Jolanda tijdens een rustmomentje 

-Lees verder op volgende pagina-  
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Vrijdag 7 juni stond de eerste editie van het  
Woerkumse 7x7 Sponsortoernooi op het programma. 
De weergoden waren ons gunstig gezind en mede 
daardoor werd het een mooie avond.  
 
De teams werden door de dames van de kantine  
ontvangen met broodjes, want op een lege maag kan 
niet worden gevoetbald! Na het omkleden brandde 
de strijd los tussen Bruidsboutique La Romance, 
Verspui Trucks en Amari Metals in poule A en  
Tim's Barbershop, Albert Heijn Sleeuwijk en  
Woonlinie in poule B.  
Na leuke en sportieve potjes in de poulefase  

schakelden Amari Metals in de halve finale  
Albert Heijn Sleeuwijk uit. In de andere halve finale 
was Tim's Barbershop sterker dan Verspui Trucks.  
In de aantrekkelijke finale wist Tim's Barbershop het 
team van Amari Metals te verslaan en mochten zij de 
beker in ontvangst nemen.  
 
Na de prijsuitreiking werd het met DJ Joshua  
nog een gezellig samenzijn in de kantine.  
 
Alle teams bedankt voor jullie deelname en op naar 
de volgende editie!  

Tim's Barbershop wint 1e editie 7x7 sponsortoernooi 

ook financieel. We zijn geen commissie die acties  
voeren om geld in te zamelen voor één bepaald doel, 
maar de vele activiteiten kosten natuurlijk wel geld, 
relatief veel geld zelfs.  
Dus moeten we naast  Bingoavonden ook een  
kerstverloting en draaimiddag organiseren.  
Daardoor hoefden we voor het organiseren van al  
die ‘noodzakelijke’ activiteiten niet de vereniging  
financieel te belasten.  
 
Is dan alles zo voorspoedig verlopen? Nee hoor!  
De speculaasactie t.b.v. Sinterklaasfeest en de gebak 
en satéverkoop op Koningsdag brachten niet het  
gewenste financiële resultaat. De Voedselbank  
konden we gelukkig blij maken met de onverkochte 
speculaas. De Vrijmarkt op Koningsdag viel letterlijk in 
het water en de opkomst op de vrijwilligersavond 
was, ondanks ook een kleine inbreng van ons,  
bedroevend…. héél bedroevend.  
Heel teleurstellend was ook de belangstelling voor 
pupillen-juniorenkamp, die daardoor geen doorgang 

konden vinden. Jolanda beheert, transparant en in 
samenspraak, de A-C kas. Met de Bingoavonden,  
de Bingo kerstverloting en de draaimiddag op de  
laatste thuiswedstrijd van het 1e sprokkelt de  
Activiteiten Commissie dus voldoende geld bijeen  
om alle activiteiten te bekostigen, meer dan dat zelfs.  
 
Voor komend seizoen 2019-2020 zijn de kosten  
voor alle activiteiten al grotendeels gereserveerd. 
Daarnaast werd (en daar zijn wij  
Activiteiten-Commissie heel verheugd over) evenals 
vorig seizoen wéér een flink bedrag t.b.v. onze  
vereniging gereserveerd.  
 
Wij (Jolanda, Mirjam, Nadieh, Gerrit en Arthur)  
gaan er even tussenuit om in augustus de draad  
weer met enthousiasme op te pakken voor  
eerstvolgende activiteit in september.  
 
Tot dan en…. fijne vakantie, indien van toepassing. 

Tim's Barbershop  Amari Metals 
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Het 2e jaar in de 2e klasse en  
dus moeten we laten zien dat  
we hier in thuis horen.  
 
Met trainer Piet Saaman langs  
de kant en Fred van Straten als 
leider zal men het waar moeten 
maken. Voor Piet de trainingen 
start is het Stef van Steenis die 
reeds een grote groep mannen 
aan het trainen is.  

 
Goed voorbereid kon men dus aan de competitie  
beginnen. Het mag gezegd worden dat onze start  
niet verkeerd was. Zowel EBOH, Altena en Zwaluwe 
werden met 1 – 0 verslagen en dus hadden we de  
eerste 9 punten in de knip. Pelikaan uit werd onze 
eerste sof. We speelden hier best goed maar troffen 
een tegenstander die snel scoorde en daarna zich  
liet terug zakken en hun doel met verve wist te  
verdedigen. Dat het nog 2 – 0 werd in de laatste 
 minuut was enkel en alleen maar doordat we gingen 
forceren voor de gelijkmaker. Maar de week erop 
konden we weer juichen met de 4 – 2 overwinning op 
Wilhelmina. Dan komen er enkele wedstrijden waarbij 
je denkt hier gaan we de punten pakken, Drechtstreek 
en Tricht zijn dan nog laagvliegers en moeten door 
ons gewonnen kunnen worden. Maar we gaan met  
2 – 1 de boot in tegen deze clubs.  
 
Dan volgt Papendrecht thuis en we worden met  
1 – 4 de kleedkamer ingestuurd. Toch blijkt dat we 
nog steeds aardig meedoen op de ranglijst. Als we  
Brederodes met 5 – 1 het bos insturen en  ook nog 
een punt overhouden aan de wedstrijd tegen Nivo 
doet ons weer glimlachen. Dat we ook kans zien  

om Roda Boys te grazen te nemen blijft altijd in onze 
gedachten hangen. Vooral de thuiswedstrijd waar we 
met 5 invallers moesten spelen zal ons nog lang bij 
blijven. Met kunst en vliegwerk de gelederen gesloten 
houden en dan met een snelle counter de Boys  
verrassen. Een overtreding van de keeper bezorgt  
ons een strafschop waar Danny Schaap wel raad mee 
weet.  Als je weet dat we in deze wedstrijd Jamy,  
Wilty, Corne, Tim en Bori moesten missen, laat Piet 
Saaman zien dat we in de breedte aan het groeien 
zijn. Ja we verloren van EBOH en ook van Wilhelmina. 
Maar we wisten de punten tegen Zwaluwe en Noad 
veilig te stellen. Ook Brederodes werd in Vianen  
aan de zegekar vast gebonden. Dat terwijl we thuis 
Papendrecht keurig op 1 – 1 wisten te houden.  
 
We zitten ondertussen naar het eind van de  
competitie te werken. Gelijkspel tegen Heukelum en 
Tricht, waarna we in Nieuwendijk met 2 – 1 de boot 
ingingen. Nog steeds op de 4e plek in de ranglijst en 
dus zou de nacompetitie een extraatje moeten zijn. 
Als Nivo wint van Zwaluwe en kampioen wordt,  
waaraan niemand twijfelde, zouden wij in de laatste 
wedstrijd tegen Pelikaan met een overwinning het 
toetje kunnen begroeten. Dan blijkt dat Nivo twee 
punten verspeelt en door de winst van Altena de  
derde plek grijpt in de derde periode.  
Wij hebben het nakijken maar wat hebben 
we weer genoten van onze mannen.  
 
Wat nog rest is Piet en zijn mannen een fijne vakantie 
toe te wensen en voor het komend seizoen zullen we 
er weer bij zijn.  
 
Jur 

Terugblik op het seizoen 2018 – 2019 door supporters ogen 
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Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden 
kon deze dag afgewerkt worden. Middels spel en in 
de avond een leuke playbackshow. Deze dag had ook 
nog een ander kenmerk. Namelijk de hartstichting.  
 
Als club hebben we ons verbonden aan de  
hartstichting en dat heeft resultaat opgeleverd.  
We konden Tonny de Wit- Le Sage terug naar huis 
sturen met een opbrengst van 550 euro.  
Natuurlijk is daarbij betrokken ons eigen Henny  
Verhoeven. Met alles wat zij in zich heeft geeft zij  
zich voor de hartstichting nadat haar zoon ten gevolge 
van hartfalen ons op de afsluitdag, enkele jaren terug, 
is ontvallen.  
 
Maar ook het verdere verloop van deze dag is  
organisatorisch een hoogstandje.  Onze voorzitter 
Hanno de Joode gaf dan ook terecht aan blij te zijn 
met de sfeer en de support die de club op deze  
manier terug krijgt van zijn leden.  Hierbij herhaalde 
hij nogmaals de samenwerking met de hartstichting 
en de emotie die daarbij zichtbaar wordt op deze dag.  

Ook krijgen we nog een speciaal tintje als blijkt dat 
één van de trouwe leden,  
Cees Schriek, 50 jaar lid is van onze vereniging.  
De voorzitter geeft aan dat Cees nog steeds actief is 
binnen de club en hij hoopt dat Cees nog vele jaren 
voor de club blijft behouden. Dit onder luid applaus 
van het dames gilde dat blij is met zijn optreden als 
grensrechter.  

Afsluiting van het seizoen 2018 – 2019 

De bloemen voor Cees, 50 jaar lid! 
Henny in actie voor de Hartstichting 



33 

Editie juli 2019 

Hierop krijgt Jan Secréve het woord en hij mag de 
prijs, Vissekop van het jaar 2018 – 2019, uitreiken.  
Jan weet als oud speler en supporter precies  
waarover hij het heeft als het gaat om de capaciteiten 
van de winnaar. Een heel seizoen worden er door drie 
personen een cijfer gegeven aan de speler die het 
beste spel laat zien. Kennelijk heeft men ingezien dat 
onze keeper, Aljan Dekker, met zijn optreden in het 
veld duidelijk was opgevallen. Jan gaf terecht aan dat 
hij zowel links als rechts een uitstekende trap heeft en 
daarmee de bal veel op de juiste plaats terecht laat 
komen. Aljan heeft ook een zeer snelle reflex en zijn 
enige kleine tekortkoming, zijn lengte als keeper, 
wordt door de werkploeg strategisch opgelost door 
het veld in de doelen iets te verhogen. Op plaats 2 is 
geëindigd Jamy Goemaat en als derde Corné Nijhof. 
Aljan is duidelijk onder de indruk van deze prijs  
omdat die door supporters wordt verleend. Hij wil de 
spelersgroep bedanken voor de steun die hij vanaf het 
eerste moment heeft gekregen. Het was een juiste 
beslissing om naar deze club te gaan nadat Lex een 
andere route had gekozen. Hij geeft aan met veel  
plezier hier te spelen en nog vele jaren met deze 
groep op te willen trekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna komt de uitreiking van de prijzen aan bod van 
de grote verloting. Als je 500 loten van 10 euro aan de 
man kan brengen is dat goud geld voor de club. Dat is 
wat Cees van Vugt weer gelukt is. De prijzen die er 
voor stonden waren dan ook niet gering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De race fiets ging naar Cees van Bavel en bleef dus in 
Woudrichem. De 2e prijs 500 euro reischeque van  
‘t Woerkums Reisbureau ging naar Patrick de Rover 
en de TV was voor Bart Hartman.  
Alles bij elkaar genomen was het weer een  
succesvolle dag met als afsluiting een gezellige avond 
met leuke optredens. Voor ieder een fijne vakantie 
gewenst en tot september als we weer van start gaan. 

Aljan Dekker Vissekop van het jaar 2018 – 2019 

Voorzitter Hanno bedankt Cees voor zijn inzet  

De playbackshow was geslaagd 
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Aljan Dekker en Gerrit Jasper gaan zich vanaf  
volgend seizoen inzetten voor onze jeugdleden.  
Bestuurslid Voetbalzaken Remco Pronk heeft hen  
bereid gevonden om de Opleidingscommissie op te 
starten om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen 
de club te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. 
In de breedste zin van het woord.  
 
Beide heren hebben ruime affiniteit met het  
coachen van kinderen. Aljan Dekker is keeper  
van het eerste elftal van v.v. Woudrichem en  
Hoofd Jeugdopleidingen. Hij heeft de trainer-coach 
opleidingen TC II en TC III gevolgd en in zijn tijd bij 
VVAC in Ottoland al diverse jeugdteams getraind.  
Zijn maatschappelijke carrière bouwt hij op als  
gymdocent op een basisschool.  
 
Gerrit Jasper staat zijn hele werkbare leven al voor de 
klas, eerst op basisschool ’t Ravelijn in Woudrichem, 
later op een SBO-school in Oosterhout voor speciaal 
onderwijs. In zijn vrije tijd is Gerrit graag op het  
volleybalveld, al zeker 40 jaar als trainer/coach.  
Voetballen heeft hij zelf nooit gedaan, maar Gerrit is 
al wel heel lang vaste supporter van Woudrichem 1  
én van zijn zoon Jorrit uit het 3e.  
 
Met zijn sociaalpedagogische achtergrond is  
Gerrit Jasper een goede kandidaat voor de  
Opleidingscommissie. “Op een voetbalvereniging  
gelden bepaalde normen en waarden, gedragscodes 
en KNVB-regels. Aljan en ik gaan kijken bij trainingen 
en wedstrijden. Ik ga met name letten op de sfeer  
in het team. Observeren, signaleren en een voorval 
bespreken als het nodig is. Als een kind zijn kont  

tegen de krib gooit tijdens trainingen volgt er vrijwel 
altijd een maatregel. Ik ga kijken naar de oorzaak van 
het gedrag. Waarom zit het kind niet lekker in zijn vel, 
is er thuis of op school iets aan de hand, en wat  
kunnen we eraan doen. Trainers en ouders kunnen 
ook zelf aan de bel trekken. De opleidingscommissie  
is in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon binnen 
de club laagdrempelig en een aanspreekpunt voor 
iedereen.”  
 
Aljan Dekker neemt de praktische kant voor zijn  
rekening om het voetbal bij de jeugd naar een  
hoger plan te tillen. “Voor de pupillen wil ik circuit 
trainingen organiseren: techniek, afronden, partijtje 
en positiespel. We kunnen daarvoor ook verschillende 
ballen gebruiken. Bij de junioren zal de nadruk liggen 
op tactiek. Met een herkenbaar systeem maken  
we elk jaar stappen zodat de kinderen uiteindelijk  
de aansluiting vinden met de senioren. Daarnaast zijn 
we van plan om meerdere keren per maand op  
vrijdagmiddag te trainen met de pupillen. Even achter 
die spelcomputer vandaan en lekker buiten sporten 
zo aan het eind van een schoolweek.”  
 
Op dit moment worden de lijnen uitgezet voor het 
komende seizoen en ideeën verzameld. Gerrit Jasper: 
“We denken erover om alle jeugdleden te vragen een 
contactformulier in te vullen. Ook willen we misschien 
een ouderavond organiseren om kennis te maken  
met ouders en de betrokkenheid te vergroten.  
Een ander idee is om een intakegesprek te voeren 
met nieuwe jeugdleden. Allerlei manieren om de  
kinderen beter te leren kennen.” 

Voetbalvereniging Woudrichem zet in op kwaliteit jeugdopleiding  
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 Custom Made Tenue v.v. Woudrichem 

Sinds een aantal jaren voetballen al onze elftallen in 
hetzelfde tenue. Een aantal teams is inmiddels weer 
toe aan een nieuw outfit. De huidige slimfit lijn wordt 
echter niet meer gemaakt door Acerbis.  
 
In samenwerking met onze sponsoren Jakko Sport en 
SD Sportswear zijn we op zoek gegaan naar een mooi 
nieuw tenue. Het blijkt dat de techniek de laatste  
jaren niet stil heeft gestaan en dat het tegenwoordig 
mogelijk is om eenvoudig en zonder dat het meer kost 
een eigen tenue te ontwerpen. Sterker nog doordat er 
wordt gewerkt met sublimatie druk kan het zelfs  
voordeliger uitpakken. Sublimatie? Sublimeren van 
kleding houdt in dat een digitaal geprint logo of tekst 
door middel van een hittepers in de polyestervezel 
wordt gedrukt. Polyestervezels gaan bij een bepaalde 
temperatuur openstaan, de inkt vergast bij diezelfde 
temperatuur en zakt in de openstaande vezel. Bij het 
afkoelen sluit de vezel weer en zit de inkt opgesloten 
in het shirt. Ook zeer wasbestendig dus.  
 

De shirts zullen verkrijgbaar zijn met korte of lange 
mouw en in de maten 5XS-7XL.  
Ons eigen ontwerp is nu bijna gereed, helaas is het 
nog net te vroeg om een voorbeeld in deze clubkrant 
te laten zien. De selectie zal als het goed is bij de  
start van de competitie in het nieuwe tenue te  
bewonderen zijn. De presentatie van het shirt zal  
wat eerder plaatsvinden en waarschijnlijk op een  
zeer bijzondere manier!  
Hou daarvoor de website in de gaten.  
 
Als er al meer teams zijn die in het nieuwe  
tenue willen gaan spelen kan dat natuurlijk ook.  
Meld je dan even bij de sponsorcommissie zodat  
die je kunnen informeren m.b.t. de kosten voor  
het team, of voor eventuele sponsor(en) mocht  
je die gevonden hebben.  
 
Mail naar sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl   
of spreek Dirk, Yoeri, Dillis of Stefhan even aan.   

www.visscher.nl  

mailto:receptie.tiel.stevinstraat@visscher.nl
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Sponsorgeld is, naast  
contributie en subsidie, de  
belangrijkste inkomstenbron 
van onze vereniging en  
onontbeerlijk om onze club  
financieel gezond te houden.  
 
Wat doen wij als vereniging  
met sponsorgelden?  

Inkomsten uit sponsoring worden voornamelijk  
gebruikt voor de financiering van trainingen, aanschaf 
en onderhoud van trainingsmaterialen, het op peil 
houden van alle faciliteiten, evenals het organiseren 
van evenementen, toernooien, etc. Voetbalvereniging 
Woudrichem biedt vanaf het nieuwe seizoen een 
groot aantal standaard sponsorpakketten, maar ook 

maatwerk is bespreekbaar! En reciprociteit is ons  
uitgangspunt. Iedere financiële bijdrage is van harte 
welkom en zorgt ervoor dat onze leden veilig en  
met veel plezier kunnen voetballen!  
 
Bent u geïnteresseerd?   
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie 
(sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl ) voor een 
afspraak om de mogelijkheden en uw wensen te  
bespreken.  
 
Namens Bestuur en Sponsorcommissie  
 
Dirk Pellicaan 
Voorzitter Sponsorcommissie (06-55847770) 

Menukaart sponsoring seizoen 2019-2020 

Voetbal vereniging Woudrichem is een club met  
ambitie. Om deze ambitie mede te verwezenlijken  
zijn wij op zoek naar:  
 
Versterking van de Sponsorcommissie,  
met als specialisatie Merchandising  
 
Voetbal merchandise is voor menig voetbalclub en 
natuurlijk ook voor de supporters van groot belang. 
Niet alleen zorgt het voor omzet voor de club,  
mensen voelen zich ook steeds meer verbonden met 
de voetbalclub waar ze van houden.  
 
Gedurende het voetbalseizoen 2018/2019 is de  
Sponsorcommissie van onze club gestart met het  
ontwikkelen van een merchandising lijn.  

De belangstelling voor de aangeboden producten  
was boven verwachting. Reden temeer om dit te  
continueren. De ambitie van de Sponsorcommissie  
is dan ook om het merchandising aanbod gedurende 
het volgende voetbalseizoen verder uit te bouwen. 
Ontwikkelen van een "out of the box" assortiment, 
met artikelen die gewild zijn bij de jeugd en  
volwassenen.  
Om dit mogelijk te maken heeft de Sponsorcommissie 
extra (vrouwen/mannen) handen nodig om dit te  
bewerkstelligen.  
 
Ben jij (of samen) enthousiast energiek en heb je zin 
in een uitdaging om hieraan invulling te geven? 
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie! 
sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Vacature (M/V) 
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 Geslaagde Zeskamp bij v.v. Woudrichem 

Voetbalvereniging Woudrichem is in 2013 een  
3-jarige actie gestart voor de Hartstichting. 
Aanleiding voor dit initiatief was het overlijden van 
hun 19-jarige lid Richard Verhoeven, die in 2012  
getroffen is door een hartstilstand. De actie van 3 jaar 
is niet opgehouden en wordt doorgezet tijdens de 
jaarlijkse afsluitdag met een Zeskamp.  
 
Zo kregen we een uitnodiging voor zaterdag 22 juni 
om weer in actie te komen voor ons aller hart.  
Samen met Henny Verhoeven, de moeder van  
Richard, bespraken we onze actie. Zij stond in contact 
met de leiding van de zeskamp. We werden om 10.00 
uur ontvangen met koffie door Mart Vonk en onze 
kraam had een fantastische plaats gekregen die  
Henny en ik inrichtten. Nog voor het startsignaal  
kregen we al donaties in de bestemde bussen en  
werden er envelopjes voor € 1,- gekocht!!!! Blij waren 
we ook met de hulp van een schoonzusje, neefje en 
nichtje van Henny. Zij is bijna 11 jaar oud en gaat op 
11 juli een spreekbeurt houden over de Hartstichting.  
 
In actie voor de Hartstichting  
Tijdens de zeskamp waren er rustige momenten  
die we benutten om te kijken naar de spellen.  

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter 
en bedankt voor de donaties. Hiermee ging de tijd 
snel. De zeskamp verliep mede door het prachtige 
weer voorspoedig, en met nog één hindernis te gaan 
(de glijbaan van water en groene zeep) verdwenen 
onze rustige momenten. We werden beloond door  
de deelnemers van de zeskamp met donaties en het 
kopen van envelopjes. Met goed gevulde bussen en 
een lege kraam werd onze actie afgesloten.  
Samen met Henny, Viviënne, Marian en Mart  
bekeek ik de resultaten. We kregen er kippenvel van 
en slaakten een kreet van YES!!!  
 
De zeskamp en het resultaat voor de Hartstichting 
was een groot succes geworden!!!!! We hebben  
een fantastische bedrag opgehaald van € 555,-.  
De Hartstichting bedankt de vereniging,  
de vrijwilligers, de organisatie en niet te vergeten  
de deelnemers voor dit prachtige resultaat. We zien 
terug op een saamhorige en onvergetelijke dag.  
Onze dank is groot!  
 
Tonny de Wit  
(vrijwilliger Hartstichting) 

Tonny en Marian Verhoeven (nichtje van Henny)  
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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 2019" 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  
Hanno de Joode en Cees van Vugt, heeft onder grote 
belangstelling plaatsgevonden op 22 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 > EUR 3.000,00) 
met EUR 3.881,00 ruim zijn gerealiseerd.  
 
Via deze weg wil de organisatie de sponsoren en  
de leden die een bijdrage hebben geleverd aan  
deze loterij, hartelijk bedanken voor hun bijdragen.  
 
Cees van Vugt en Sponsorcommissie 

Grote loterij v.v. Woudrichem 2019  
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Wat doen de vrijwilligers dagelijks op het sportcomplex het Bolwerk?  
Het afgelopen jaar is er weer van alles gebeurd op ons 
sportcomplex. De onderhoudsploeg zet zich in om  
ons sportpark er netjes te laten uitzien, daaronder 
valt ook het legen van prullenbakken, tegelpaden  
en stoepen onkruid vrijmaken en vooral de  
groenvoorziening verzorgen. De bomen rondom het 
tweede veld zijn al gerooid, komend najaar worden er 
weer jonge bomen aangeplant.  
 
De grasvelden worden in het hoogseizoen wekelijks 
één of twee keer gemaaid, voorzien van meststoffen 
en beregend. Het kunstgrasveld wordt elke week  
geveegd en geborsteld.  
 
Er is aandacht voor het onderhoud van de gebouwen 
zoals schilderwerk en timmerwerk en jaarlijks worden 
de kleedlokalen grondig schoongemaakt.  
 
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal kun je een 
heerlijk visje eten in onze viskraam.  
 
Komende maand gaan we de kozijnen en deuren  
vervangen van de zes oude kleedkamers en voorzien 
van deurdrangers. De overige deuren zijn gepland 
voor de komende jaren.  
 
De zitbanken in de oude kleedkamers worden  
vervangen en voorzien van nieuwe zitbanken  
zoals in de nieuwe kleedkamers.  
Veel dank aan Barend van Herwijnen waar  
wij de steunen hebben mogen samenstellen  
voor de zitbanken in zijn fabriek in Veen.  
 
Momenteel zijn we bezig met grootonderhoud  
van onze werkplaats zoals nieuwe dakbedekking en 

daktrimmen en boeiboorden aanbrengen.  
Dank aan Nuvelstijn uit Giessen, Aluned uit  
Zwijndrecht en HDO Dakbedekkingen uit Barendrecht  
voor het beschikbaar stellen van gereedschappen  
en materialen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat denk je van de reclameborden langs de  
velden die onderhouden moeten worden.  
 
Het is geweldig om te zien dat ieder zijn eigen  
werkzaamheden wekelijks oppakt.  
 
De v.v. Woudrichem mag trots zijn op zijn vrijwilligers, 
dit geldt uiteraard ook voor de vele andere  
vrijwilligers die ook wekelijks taken oppakken. 
 
Heb je een idee om te willen helpen? Meld je aan!  
 
Ik wil iedereen bedanken voor de inzet van het  
afgelopen seizoen en uiteraard ook de sponsoren 
voor de leveringen van materialen.  
 
Ben van Eeden  

Kees van Straten plakt het dak    

V.l.n.r. Boven: Peet Kilwinger en Jan Baardman. Midden: Heinz Verwoerdt, Jan Secréve, Wout Baks,  

Ben van Eeden en Wim van Steenbergen. Onder: Ym van Straten, Henk Verhoeff, Steef Joosten,  

Bert van Tilborg en Aart Vink. Richard Meeder en Wim van den Berg ontbreken op de foto  
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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 :          

Faye Smit                                                      
26-07-2007 
Woudrichem                                   
Eben Haezer  
MO11-1 
Rechtsbuiten 
 
Evan (broertje) 
Pa 
v.v. Sportlust (Woerden) 
Yoeri Duyzer 
Feyenoord 
Barcelona 
Shanice van de Sanden 
Het samenspel en doelpunten maken 
Speelster van Woudrichem Dames 1 worden 
 
     

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 :                       
       

Evan Smit                                                       
18-06-2010 
Gorinchem                                    
Eben Haezer 
JO9-2 
Linksachter 
Gamen , Buiten spelen 
Faye (zus) 
Pa 
v.v. Sportlust  (Woerden) 
Yoeri Duyzer, Dillis de Vries, Swen Weusthof 
Feyenoord 
Barcelona 
Johan Cruijff 
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 :                          
          

Kenji Viveen                                                     
17-7-2008 
Gorinchem                                     
Eben Haezer 
JO12-1 
Keeper 
Gamen , Buiten spelen , Vissen , Magneet vissen 
Lisa (zus), Kimi 
Nee 
Nvt. 
Danny Schaap 
Feyenoord 
Real Madrid 
Courtois  (keeper) 
Het voetbalspelletje op zich 
Profkeeper worden                         

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 :                          
          

Kimi Viveen                                                    
17-7-2008 
Gorinchem                                  
Eben Haezer 
JO12-1 
Middenveld 
Gamen en buiten spelen 
Lisa  (zus), Kenji 
Nee 
Nvt. 
Dillis de Vries en Danny Schaap 
Ajax 
Barcelona 
Messi 
Dat het een teamsport is  
Profvoetballer worden 
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Dit jaar voor het eerst op een groot veld met net weer 
iets meer meiden. Gelukkig wat ervaring door meiden 
die achtergebleven zijn om de jonkies de kneepjes van 
het buitenspel te leren. Het is altijd maar weer  
afwachten wat een seizoen gaat brengen.  
 
De aftrap met een oefenpartij tegen Sleeuwijk was in 
ieder geval een goed begin. Geen overwinning maar 
wel even feeling krijgen met de ruimte op een groot 
veld is fijn. Gelukkig waren er voldoende mensen  
beschikbaar om deze meiden te helpen en te leren. 
Dus starten we het seizoen met vier trainers en een 
leider. Peter, Noël, Maroesja en ik zijn gestart met de 
trainingen op maandag en woensdag. Marijke was 
onze leider voor dit seizoen. Na een operatie bleek 
helaas dat trainen voor mij niet meer meeviel en 
kampte Noël met een knieblessure. Al gauw was daar 
Marijke om samen met Maroes op woensdag te gaan 
trainen en nam Peter de maandag voor zijn rekening. 
Op zaterdag vielen de meiden onder de  
bezielende leiding van Marijke en mij (lees:  
hele harde aanmoediging) en deed Maroes het nodige 
kunst- en vlagwerk. Chapeau voor deze vrijwilligers!  
Ontzettend bedankt.  
 
De meiden moesten nog een hoop leren maar de 
teamspirit was er wel. Af en toe wat laks of lui, hoe je 
het wilt noemen, en hier en daar soms wat gekibbel 
maar ach ja, het blijven meiden hè. Als Maroes,  
Marijke en ik zo eens terug kijken, dan hebben we 
weer een leuk seizoen met jullie gehad. Zo leuk dat 
we besloten hebben om jullie met z'n drieën nog een 
seizoen dwars te gaan zitten. We kijken terug op een 
heel gezellig seizoen. Jullie zijn echt gegroeid en niet 

alleen qua lengte! Onze complimenten ook voor jullie. 
Mooi om te zien dat jullie na een overwinning staan te 
hossen op het veld, onder de slogan Vissekoppen, 
olee, olee, olee! Dat vele van jullie weten hoe je op 
positie moet lopen, dat jullie overspelen naar elkaar 
en dat er soms ook een tikkie terug kan Jaap.  
De laatste wedstrijden van het seizoen waren echt 
fantastisch om naar te kijken. Sommige van jullie  
deden ons verbazen door hele mooie goals te maken 
en mooi voetbal te laten zien of door gewoon even 
dat stapje extra te doen voor je medespelers.  
De opmerking van Faya langs de lijn; ze heeft haar 
badslippers thuis gelaten, is een megacompliment. 
Want wat aan het begin van het seizoen niet lukte,  
die bal omhoog krijgen, lukte nu wel. Zo zie je maar, 
trainen en veel oefenen werkt dus toch.  
 
Volgend seizoen blijven er een paar van jullie achter 
om de huidige MO11 weer de kneepjes van buitenspel 
te leren. Zet hem op meiden en blijf met plezier en 
inzet voetballen. De rest van de meiden zien we in 
augustus weer als Maroes, Marijke en ik jullie weer 
klaar gaan stomen voor de nieuwe competitie.  
Hele fijne vakantie en geniet er vooral lekker van.  
Oh ja als jullie zin hebben, loop af en toe een rondje, 
en dan bedoel ik hardlopen.  
Dat scheelt weer in augustus! Als laatste wil ik nog 
even de meiden  bedanken die ons regelmatig uit te 
brand hebben geholpen door met ons mee te doen, 
toppers bedankt.  
 
Groetjes,  
Kim namens De bezielende leiding van de MO13 

Het seizoen van de MO13 

Boven van links naar rechts: Yara de Deugd, Ruthmara Lourens, Nicky Brouwer, Faya Fennema,  
Kimberly Spoor, Marit Ippel, Aisha Lievaart en Lotte Ippel (MO11) Onder van links naar rechts:  
Britt van Straten, Dide van Drunen, Tatum Hartman, Maud van Andel, Chaya Versteeg en Demi Secreve. 
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JO12-2  
Wat ongeveer 1,5 seizoen geleden begon vanuit  
een verantwoordelijkheidsgevoel richting de  
trainers/stagiaires en onze voetballende jongens, 
werd in een razendsnel tempo vaste prik op de  
maandag- en donderdagavonden.  
Ik werd “trainster” van de JO12-2.  
Tel daarbij op de aanwezigheidsplicht op  
zaterdagochtend (op onmenselijke tijdstippen en zo 
ver mogelijk van huis) en je hebt een prima combi 
voor het bij vlagen allesoverheersende gevoel:  
“Waar ben ik in ‘s hemelsnaam aan begonnen”   
Onze jongens: Een 9-tal ongeleide projectielen  
uitblinkend in Fortnite dansjes, pré-pubergedrag  
en ander leed aan het voetballen krijgen, bleek  
een behoorlijke uitdaging in m’n eentje.  
Mijn geduld is zeer regelmatig op de proef gesteld.  
 
Toch groeide de band, het gevoel voor het spelletje en 
bleek er bij vlagen bijzonder goed voetbal te zien te 
zijn. Eenieder kreeg zijn vaste rol in het team, leerde 
te acteren binnen deze rol en samen werd er een 
hecht team gevormd. Ieder leverde zijn eigen aandeel 
en kwaliteit.  
Voor de winter vierden we riante verliezen met elkaar 
(als je met 28-0 verliest kun je namelijk écht maar  
beter blijven lachen) en na de winterstop hebben we 
met recht een aantal mooie overwinningen gevierd. 
Overigens niet alleen maar overwinningen,  
ook wedstrijden waar we net verloren, maar waarbij 
de inzet en werklust voor elkaar overweldigend was.  
 
Ik ben gehecht geraakt aan “mijn jongens” en ben  
blij voor alles wat dit voetbalteam heeft gebracht.  
Ook ben ik erg blij met Anco, voor zijn ondersteuning 
en stemvolume wanneer ik er met mijn piepstem  
niet meer bovenuit kwam. Peter voor alle regelzaken 

en schema’s. Mika wil ik bedanken voor zijn  
ondersteuning tijdens de trainingen in het kader van 
zijn stage. Mark: jij bedankt voor het overnemen van 
mijn trainingen als ik een keertje niet kon.  
De jongens waren erg blij met jou!  
 
Tot slot een dikke dank je wel aan de ouders A.K.A 
trouwe supporters die in weer en wind onze Harde 
Kern langs de lijn waren! Ik stop met het geven van 
trainingen en richt me volledig op ons Vrouwen- elftal 
als Verzorgster. Toch hoop ik van harte dat er  
andere ouders zijn die zich in willen zetten voor  
onze jeugdspelers. Jullie hulp is gewenst en wordt  
gewaardeerd door onze jongens en meiden!  
Op naar volgend seizoen!  
 
Jayne  

Van links naar rechts: Dani van Oudheusden, Tijs Wink,  
Luca van Andel, Flint Eggebeen, Caimin Simon,  
Gijs Schoenmaker en Matteas Ververis.  

Ruben Sigtermans en Nino van Oostindie ontbreken. 

Luca, Dani, Nino, Tijs, Gijs, Matteas, Anco, Flint, Ruben, Caimin en Jayne  
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Hé Scheids ! Column  
Kunstgras. Best aardig dat kunstgras. Hoe slecht het 
weer ook, je kan lekker ballen. Of er moet sneeuw op 
liggen natuurlijk. Kunstgras en sneeuw. Dat wordt te 
gevaarlijk. Maar normaal moet het heel gek lopen wil 
je niet kunnen ballen op kunstgras. Zelf heb ik sinds 
de jongste jeugd lekker veel gevoetbald. Nooit op 
kunstgras. Verder op elke ondergrond. Kort gemaaid, 
lang gras, woestijn kaal, net geverticuteerd, hobbelig, 
hellend, zanderig, dikke klei. Afijn alles wat je door de 
jaren heen tegenkomt ik heb erop gespeeld. Met veel 
plezier. Maar nu dus zie je steeds vaker kunstgras.  
 
Geregeld vraagt men mij wat ik er nu van vind.  
Dat kunstgras. Het zal met mijn werk te maken 
hebben. Ik vind het eigenlijk helemaal niets.  
Niet dat ik er an sich iets op tegen heb maar het 
brengt nog al wat met zich mee.  
De bal stuit bijvoorbeeld onnatuurlijk.  
De hitte kan verzengend werken en op de adem slaan.  
Bij een onverwachte beweging sta je gelijk vast. Niet 
elke knie kan er tegen. Het is bloederig bij slidings.  
Of je krijgt schaafwonden die nog lang door etteren.  
Ook op je achterhoofd vallen kan op deze ondergrond 
resulteren in ernstig verlies van geheugen (niet dat 
dan je teammatties dan even bezorgd of meelevend 
zijn trouwens).  
 
Mijn werk is overigens Natuurbeheerder.  
Wellicht verklaart dat mijn lichte aversie jegens 
kunstgras. Als je dagelijks bezig bent met het welzijn 
van onze natuur, de boompjes, de beestjes zeg maar, 
dan zijn grote lappen nepgras met kale omheining 
niet je van het.  
Ook niet voor het oog overigens vind ik persoonlijk. 
 
Goed het is allemaal heel begrijpelijk. Voetballers 
willen zo veel mogelijk voetballen. En dat liefst het 
jaartje rond. Vrijwilligers moeten dan het veld 
bespeelbaar houden. En dus bladvrij. Een hoop 
bomen om het veld zorgt voor veel vallend blad, wat 
uiteraard op het veld terecht komt. Veel arbeid dus 
voor onze vrijwilliger. Vandaar dus om het veld geen 
groen meer boven maaihoogte. Bosjes met bomen en 
struiken waarin we vroeger hutten bouwden, kikkers 
pestten of stiekem vuurtje stookten, ze zijn niet meer. 
Geen natuurlijke afscheiding meer rond het veld.  
 
Maar wel staat er steevast een hek om ieder 
kunstgrasveld. Een hek met slechts op 2 plaatsen een 

poortje om er in of uit te kunnen. Niet op een plaats 
waar je normaal van het veld wil lopen, of erop.  
Nee, de poortjes zijn strategisch bij de middenlijn 
gesitueerd, een meter of 10-20 uit elkaar aan dezelfde 
zijde van het veld nota bene.  
 
Maar dan als er een bal over het hek wordt getrapt. 
Net op een punt waar even geen publiek staat.  
Waar aan de andere zijde niets te doen is. Daar waar 
niemand de bal even kan teruggooien. Dan moet je of 
een end omlopen of even over het hek heen en weer 
springen. Nou, dat laatste valt niet altijd voor 
iedereen mee. Zeker niet met alle ogen op je gericht.  
 
Uiteraard doe je het wel. Dan voel je je even Epke. 
Zeker als het zonder kleerscheuren lukt. In gedachten 
word je begeleid door Hans van Zetten zelf.  
 
“Kijk, daar vliegt de bal over het hek! Onze speler gaat 
erachteraan. Hij komt bij het hek, de handen losjes op 
de buis, de opsprong goed, de polsen strakken zich, 
een ferme linkse zwaai over het hek volgt. De sprong, 
de draai full marks. Maar dan de afsprong. Blijven de 
beentjes recht. Lukt het zonder hupje? Tot zover gaat 
het goed. Is de beweging van dusdanige kwaliteit dat 
de loop gelijk vervolgd kan?”  
 
De bal rolt nog een behoorlijk eind weg. Deze wordt 
immers niet gehinderd door enige boom of bossage. 
Uiteindelijk dan toch de bal gepakt en terug. Bijna 
hetzelfde ritueel. Nu met als extra moeilijkheid een 
bal geklemd onder een arm.  Er blijft maar 1 pols over 
om de zwaai te faciliteren. Tijdens de sprong al gluren 
over het veld. Wie is er in beweging, wie komt vrij? De 
tegenstander staat wat te slapen, verwacht nog geen 
inworp en anderhalve meter voor de zijlijn ligt de bal 
al in de nek. Een stap verder en er is, uiteraard met 
voetjes aan het kunstgras, al ingegooid.  
 
Je medespelers gaan na een korte draai, met 
daardoor wild rondspattende rubberen korrels,  
snel ten aanval. Voetballers, het zijn overlevers,  
ze passen zich aan! 
 
T.H. Guvnor 
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