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Het seizoen is weer ten einde. 

Afsluitend presenteren we met trots de tweede uitgave dit jaar van onze clubkrant “De Stormvogel”.  

De vorige editie werd over het algemeen goed ontvangen. Belangrijk voor ons, omdat het onze eerste  

uitgave betrof als nieuwe redactie. Punten van opbouwende kritiek zijn altijd welkom. Qua aandacht voor de 

verschillende geledingen binnen de club zijn we voor een groot deel afhankelijk van jullie aanvoer van kopie. 

En die is deze maand zeer groot! Wij als redactie zijn daar erg blij mee. Echter of de (tijdelijke)  

penningmeester dat ook zal zijn is onzeker. Het is een dikke uitgave geworden. Dus kost dat ook wat meer. 

Maar wij denken dat het leesplezier dat goed maakt. Foto’s zijn altijd leuk ter versterking van de teksten en 

opvullen van ruimte. Soms worden ze met de kopie meegezonden en soms struinen we zelf door het archief. 

Reacties op deze krant zien we graag tegemoet. Tot slot melden we alvast dat de volgende  

deadline 1 september is. Veel blader– en leesplezier! 

De redactie 
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Een woord van de Voorzitter 

De vorige keer kon ik met trots de nieuwe clubkrant 

aankondigen. En deze versie, de laatste in het  

seizoen 2015-2016, gaat u nog meer verbazen.  

Dikker, nog meer variatie en foto’s maken het tot 

een bewaarexemplaar.  

In deze uitgave zien we onder meer de A1  

kampioenen feestvieren (van harte, jongens!) en 

stelt Marjan Pullen zich voor als nieuwe secretaris. 

We zijn nog op zoek naar een opvolger voor  

penningmeester Ewout Borg, die voorlopig samen 

met Stefan van Leeuwen de boekhouding op orde 

houdt. Daar zijn we erg blij mee. En er zijn nog  

enkele vacatures in te vullen. Kijk op pagina 38 en 

neem gerust contact met mij op. Verder een verslag 

van het voetbalseizoen ‘15/‘16 en de evenementen 

die georganiseerd zijn op de club. Dank aan  

iedereen die zich daarvoor heeft ingezet, evenals 

aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de bouw 

van de nieuwe kleedkamers.  

In de opiniërende raadsvergadering op 31 mei jl. 

werd de noodzaak van kunstgras voor  

v.v. Woudrichem en v.v. Sparta’30 aangetoond.  

Wij waren daar al jarenlang van overtuigd vanwege 

de vele afgelastingen van trainingen en wedstrijden.  

De discussie ging vooral over de financiën. Waarom 

moeten wij meer bijdragen dan Almkerk en GRC’14? 

Met zelfwerkzaamheid en minderwerk kunnen we 

de gevraagde bijdrage van 90.000 euro nog  

verminderen om tot een voor de clubkas  

aanvaardbaar bedrag te komen. En kunnen we ook 

ledverlichting aanschaffen? We gaan ook vele  

activiteiten op maatschappelijk gebied uitvoeren. 

Daarover de volgende keer meer. Alles blijft binnen 

het mandaat van de Algemene Leden Vergadering 

van oktober 2015. Definitief besluit door de  

gemeenteraad volgt op 21 juni, maar dat wordt een 

hamerstuk. We gaan met de gemeente in gesprek 

om de uitvoering nog voor het nieuwe seizoen 2016

-2017 uit te voeren en houden je op de hoogte.  

Graag wens ik iedereen een mooie zomerstop toe 

om uitgerust en gemotiveerd in augustus weer aan 

een nieuw voetbalseizoen te kunnen beginnen.                                    

Kees Braat, een trotse voorzitter. 
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Het 1e: seizoen 2015-2016 

Na een mooi en goed seizoen 2014-2015 waarin we  

promotie op een haar na misliepen, was de doelstelling voor 

het nieuwe seizoen helder, want we wilden promoveren en 

als het even kon direct via het kampioenschap. Helaas is  

onze missie mislukt maar toch was daar wel weer een  

periodetitel en dus de nacompetitie waarin we ondanks een 

zeer goede pot voetbal bij De Zwerver werden  

uitgeschakeld. 

Even terug naar het begin van het seizoen. Onze selectie was 

uitgebreid met Jurgen Pronk die de plaats van Giovanni ging 

invullen en Corné Nijhof die graag zijn verkering wilde  

behouden dus eindelijk aan de lokroep van zijn schoonvader 

gehoor gaf. Na een wisselende voorbereiding begonnen we 

met een onnodige nederlaag bij BLC waarna 5 winstpartijen 

op rij volgden met regelmatig heel goed voetbal.  

Helaas kwam er een kink in de kabel na de wedstrijd tegen 

SVW die na afloop uit de hand liep en een zeer lange nasleep 

had wat buiten de 3 punten in mindering ook duidelijk zijn 

weerslag op onze jonge groep had en resulteerde in een  

aantal mindere wedstrijden. Toch was er nog de kans om de 

1e periodetitel te pakken in een rechtstreeks gevecht met 

NOAD’32. In de laatste wedstrijd voor de winterstop waren 

we de 1e helft onmachtig en kwamen we verdiend op een  

0-1 achterstand maar toonden we in de 2e helft de ware 

kracht van Woerkum door onze tegenstander totaal van het 

veld te blazen en met 4-1 verdiend deze wedstrijd naar ons 

toe te trekken, puur op karakter, wilskracht en heel veel 

voetbalkwaliteit! 

Na een winterstop waarin we helaas vaak moesten uitwijken 

naar de hal en alleen oefenwedstrijden uit op kunstgras  

konden spelen zijn we eigenlijk niet echt meer in ons ritme 

gekomen en verloren we veel spelers door blessures waarbij 

de kruisbandblessure van Wilty natuurlijk de meest  

dramatische was. Na in enerverende duels met BLC en  

Sleeuwijk te hebben verloren waren de titelkansen verspeeld 

en konden we ons gaan richten op de nacompetitie. BLC 

werd de terechte kampioen van onze 3e klas. 

De nacompetitie werd helaas een teleurstelling. Onze 1e 

tegenstander was tegen de nummer 12 uit de 2e klas, De 

Zwerver. Ondanks een heel goed begin in de thuiswedstrijd 

kwamen we onverwacht met 0-2 achter, maar weer toonden 

we karakter en kwamen we terug tot 1-2, maar hier bleef 

het helaas bij. De 2e wedstrijd was 3 dagen later en daar  

lieten we gelukkig weer zien wat de meeste  

Woerkum-supporters zo trots maakt. Met ongelooflijk veel 

karakter en in de 2e helft heel goed voetbal poetsten we de 

achterstand weg en dwongen we een verlenging af. In de 

schemering leek alles goed te komen want we maakten de  

0-2 en het leek niet fout te kunnen gaan want De Zwerver 

was uitgeteld. Totaal onverwacht viel toch nog de 1-2 en 

zelfs de 2-2 bleef ons niet bespaard wat uitschakeling bete-

kende. Vol ongeloof over zoveel onrechtvaardigheid was de 

teleurstelling groot, maar aan de andere kant was daar ook 

de enorme trots op onze jongens die werkelijk alles hadden 

gegeven voor een goed resultaat, maar het mocht helaas 

niet zo zijn. 

De doelstelling voor het komend seizoen zal niet anders zijn 

dan die van het afgelopen seizoen alleen zullen we nog  

constanter moeten zijn en moet het totale niveau een tandje 

hoger, maar daar zit absoluut nog rek in en daar hebben we 

ook het volste vertrouwen in. 

Fijne vakantie allemaal en graag tot ziens langs  

de lijn komend seizoen!  

Fred van Straten, leider 
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v.v. Woudrichem zocht een secretaris… 

Een moeilijke missie om een bestuurslid te vinden 
voor een vereniging, maar het is gelukt. En het is 
een dame geworden!!Mogen wij u voorstellen aan 
onze nieuwe secretaris: 

Marjan Pullen, getrouwd met 
Henk van Giessen en moeder 
van Nick, Sam en Yoryanta. 
Hoe is zij met onze vereniging 
in aanraking  gekomen? 16 
jaar geleden is zij  
geïntroduceerd door Jan  
Verhoeven. Eerst was zij  
toeschouwer bij haar  
kinderen, chauffeur bij de  
uitwedstrijden en natuurlijk 
een betrokken ouder van  

haar zoons. Haar man Henk kwam al snel in het 
jeugdbestuur zo’n 12 jaar  geleden. Zijzelf werd  
gevraagd om zitting te nemen namens het 
jeugdbestuur in de jubileumcommissie van het  

75-jarig bestaan van de club, samen met Anita  
Secrève. Toen het bestuur demissionair werd na het 
debacle met SVW werd haar man Henk  gevraagd of 
hij interesse had om voorzitter te worden. Dat zat er 
niet in maar tijdens het gesprek werd duidelijk dat 
Marjan wel interesse had in het secretariaat.  
En zo is het gekomen. 
 
Tijdens het korte interview kwam naar voren dat zij 
een nuchtere denker is en dat is wel de juiste  
instelling voor een secretaris, vindt zij. Haar hart zit 
op de goeie plek en de emotie laat ze thuis. 
Marjan heeft een bepaalde visie: het liefst wil zij alle 
leden en ouders van de jeugd actief betrekken en 
betrokken laten voelen bij de vereniging. Het kan 
volgens haar niet zo zijn dat het dagelijks bestuur en 
het jeugdbestuur alle zaken maar moeten oplossen. 
Denk mee en laat je zien! 
We wensen Marjan heel veel succes toe in haar 
nieuwe functie. 

Op 15 januari startten Denise de Bok, Patrick van 

Beest, Henk Groenevelt, Martin Schaap en Remco 

Pronk met de cursus ‘Verenigingsscheidsrechter’.  

De cursus werd gegeven op het sportcomplex van de 

v.v. Sleeuwijk door KNVB docent Cristian Pijpers en 

docent in opleiding Ron Collé. 

Na vier maandelijkse cursusavonden en een fikse 

thuisstudie, vooral op het gebied van de spelregels, 

en het fluiten van minimaal vijf wedstrijden onder 

begeleiding, mochten de cursisten op vrijdag 20 mei 

hun felbegeerde diploma in ontvangst nemen. De 

v.v. Woudrichem feliciteert deze zes kersverse  

gediplomeerde scheidsrechters dan ook van harte  

en wenst hun veel plezier bij het uitoefenen van hun 

hobby.  

De begeleiding van deze kanjers was in handen van 

Richard van Ooyen, Ewoud Secreve, Job van  

Rookhuizen, Ed Munters en Wim van den Berg.  

Van de v.v. Schelluinen staat ook Mathijs  

Paardekooper op de foto. Hij behaalde zijn diploma 

met Ed Munters als begeleider (Ed is ook nog als  

vrijwilliger verbonden aan de v.v. Schelluinen).  

Mathijs is inmiddels bij de v.v. Woudrichem redelijk  

ingeburgerd en fluit dan ook regelmatig  

pupillenwedstrijden.  

Scheidsrechterscursus voltooid  
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Trainer dames aan het woord 

Ongeveer 9 jaar geleden werd ik gevraagd of ik 1x 
per week de meiden kon trainen. Ze kwamen  
mensen tekort. Affijn, ik ben eraan begonnen en tot 
op heden geen verkeerde keuze.  
De dames, zoals ze nu genoemd worden, is erg leuk 
om mee te werken. Het enige wat beter zou moeten 
is de opkomst bij de trainingen. Dat laat te wensen 
over. Er zijn er een aantal die door werkzaamheden 
’s avonds niet kunnen en ook ik vind: werk gaat 
voor. Volgend seizoen ga ik niet alleen trainen maar 
ook op de zaterdag coachen. Een geheel nieuwe  
uitdaging waar ik naar uitkijk.  
De wedstrijden, opstellingen en alles wat er omheen 
gaat gebeuren zullen anders zijn dan voorgaande 
jaren. Ik vind het heel knap dat jullie zelf alles  
hebben ingevuld. Met name Karina die het op zich 
heeft genomen om alles te regelen. Heel goed  
gedaan.  
Even kort over volgend seizoen. Ik wil nl. begin  
augustus een aantal trainingen gaan doen. Als het 
kan op zaterdagochtend en dinsdagavond.   
Daarnaast zou het goed zijn zeker 2  
oefenwedstrijden te spelen omdat we dit seizoen 
veel aandacht gaan schenken aan een sterke  

conditie.  
Je kan daar zelf ook 
een stukje voor zorgen 
door 1 of 2x per week 
wat  loopwerk of  
andere sport te doen. 
Daar moet ergens plek 
voor zijn. Al is het maar 
een half uurtje.  
Ga je best ervoor doen 
want zonder een 
 goede basis komen  
we niet ver. Tactiek en alles wat daar bij komt  
bespreken we per week want ook voor mij is dit een 
nieuwe start. En het bijstellen van de organisatie in 
het veld is altijd weer anders.  
 
Tot slot wens ik jullie vooral veel plezier toe komend 
seizoen. We zullen het wel gaan zien wat het gaat 
worden.  
 
Henk Struik  

De dames zijn blij met hun trainer…                             …. zeker als hij de laatste training poon meeneemt. 
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Het Tweede: een slechte eerste helft en een goede tweede 

Na het vertrek van André van Vugt als trainer aan 
het einde van vorig seizoen, werd bekend dat Paul 
Heijkoop het stokje zou overnemen. Na een aantal 
jaren weg te zijn geweest van het Bolwerk zou hij 
samen met Raymond de Jong het tweede gaan  
aansturen in het seizoen 2015/2016.  

In de voorbereiding werd wat wisselend gespeeld, 
maar het tweede was klaar voor de competitiestart. 
Begin september zouden we los mogen tegen Desk 
in een wedstrijd op het Bolwerk. Deze eerste  
wedstrijd van het seizoen werd gelijk een afgelasting 
vanwege de hevige regenval en de toestand van de 
velden.  

Op 12 september ging dus uiteindelijk ons seizoen 
van start. De wedstrijd die op het programma stond 
was bij onze zwart-witte buren. Iedereen was  
gemotiveerd en er klaar voor. Sleeuwijk bleek  
absoluut niet opgewassen te zijn tegen een fris en 
ontketend Woudrichem. De score liep in de  
wedstrijd op tot 1-5, maar had veel hoger kunnen 
uitvallen. Al met al een veelbelovende start van de 
competitie.  

Dit gevoel was echter van korte duur. Het duurde 
namelijk zes wedstrijden voor de volgende  
overwinning kon worden bijgeschreven. Een reeks 
met veel slecht voetbal en soms ongelukkige  
nederlagen. De reeks werd doorbroken in de  
wedstrijd tegen TEC. Tegen TEC werd er een harde 
en onsportieve partij met 2-3 gewonnen. De weken 
die hierna kwamen, kenden ook winstpartijen,  

Rijsoord en Neo’25 werden verslagen. Door deze 
overwinningen stonden we in de tweede periode er 
opeens goed voor. De volgende wedstrijd was uit bij 
SVG. Een team dat ons absoluut niet goed ligt, ook 
dit jaar niet. Uit in Tilburg werd vlak voor de kerst 
voor het derde jaar op rij verloren.  

Na de winterstop werd een gedeelde kop van de 
tweede periode ingenomen door een 3-0 winst  
tegen GVV’63. Uit bij GDC konden we een goede 
stap maken om richting de periodetitel te gaan. De 
wedstrijd werd in het laatste deel van de tweede 
helft door een zondagsschot met 3-2 verloren.  
Hierdoor kwam GDC ons voorbij en de periode leek 
uit het zicht te raken.  

Uit bij Nivo Sparta werd gewonnen met 0-1. GDC liet 
in dit weekend punten liggen. We kregen dus de 
kans om de tweede periode te pakken, door de  
inhaalwedstrijd tegen GRC’14 over een aantal weken 
te winnen. Op dat moment pakten we de titel over 
van Desk, omdat zij dan al in het bezit zouden zijn 
van de eerste periode.  

De komende wedstrijden werden vervolgens tegen 
de top van de competitie gespeeld. Wilhelmina’26 
en Desk. Beide teams waren de gehele competitie 
nog ongeslagen. We hebben ons uiterste best  
gedaan, echter tegen Wilhelmina werd in de 75ste 
minuut door een penalty toch verloren. Tegen Desk 
speelde we vervolgens misschien wel één van de 
slechtste wedstrijden van het seizoen. Er werd  
verloren met 0-3.  
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Veilig stonden we op dit moment in de competitie 
ook nog niet. Er konden op dat moment misschien 
nog wel 5 teams degraderen. Hier moest snel wat 
aan gebeuren en met name omdat de komende 
wedstrijden tegen 3 rechtstreekse concurrenten 
werd gespeeld. Een mooi moment om weer een 
fraaie reeks te starten. TEC (6-3), Rijsoord (0-4) en 
Neo (3-2) werden alle drie verslagen. 

Het was eindelijk zo ver, de wedstrijd voor de  
tweede periodetitel thuis tegen GRC. Wie de  
wedstijd zou winnen, werd de winnaar van de 
tweede periode. De ambiance voor de wedstrijd 
was mooi. De wedstrijd werd uiteindelijk een  
minder mooi verhaal. Monne maakte in de eerste 
helft nog op fraaie wijze de 1-1, maar toch bleek 
GRC een behoorlijk maatje te groot en liep  
uiteindelijk in de tweede helft naar 1-6.  

Na deze wedstrijd stonden er nog 2 wedstrijden op 
het programma, tegen Desk en Sleeuwijk. Desk kon 
bij een overwinning het kampioenschap naar zich 
toetrekken. We hebben onze huid die middag zo 
duur mogelijk geprobeerd te verkopen. Vlak voor 
rust kreeg Desk dan toch het doelpunt en in de 
tweede helft maakten ze ook de tweede en werden 
ze die middag kampioen.  

De laatste wedstrijd was thuis tegen Sleeuwijk. Wij 
waren klaar. Sleeuwijk moest er nog alles aan doen 
om niet te degraderen. Uiteindelijk was dat ook 
goed te zien. Sleeuwijk was feller en scherper en 
won met 1-4. Hiermee was de directe degradatie 
niet het geval, maar Sleeuwijk moest nog wel de 
nacompetitie in voor lijfsbehoud.  

Uiteindelijk een goed tweede deel van het seizoen, 
waardoor we zesde zijn geworden met 28 punten 
uit 22 wedstrijden. Om dit seizoen fraai af te sluiten 
werd er een barbecue georganiseerd op het  
Bolwerk. Tijdens deze avond werd er teruggekeken 
op het afgelopen seizoen en afscheid genomen van 
een aantal spelers die volgend jaar lager gaan  
voetballen. Yannick, Arjon en Michiel hebben  
ongeveer 10 jaar in het tweede gespeeld en geven 
het stokje over aan nieuwe talenten. 

Na dit overzicht rest mij nog één ding en dat is  
iedereen bedanken die dit jaar betrokken is  
geweest bij Woudrichem 2. Allemaal een fijne  
zomerstop en op naar een mooi en sportief 
2016/2017.  

Walter van Burgel 
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Woerkum 4 doet zijn naam eer aan 

Waarschijnlijk heeft u de zeer regelmatig  

verschijnende wedstrijdverslagen van ons 6e elftal 

het afgelopen jaar gemist op de website. Nu heeft 

dit 2 redenen… 1. Er is geen plaats meer op de 

homepage van de website en 2. Het 6e elftal is per 

einde vorig seizoen opgehouden te bestaan. Niet dat 

dit sterren ensemble massaal is gestopt, in  

tegendeel, iedereen leek door te gaan vorig jaar 

rond deze tijd. Door het afhaken van senioren bij 

andere elftallen is het welbekende 6e het 4e  

geworden.  

Onder hetzelfde motto als voorgaande jaren: ‘niet 

goed, wel gezellig!’ werd er met goede moed aan 

het nieuwe seizoen begonnen. Jan Willem ‘de  

Panter’ gaf in de zomer al aan dat hij er klaar voor 

was: Na wat afgelaste vriendschappelijke  

wedstrijden en een oefenpotje tegen ons 5e was op 

12 september Brakel 4 onze eerste tegenstander. Dit 

bleek een wedstrijd die model zou staan voor velen 

zoals wij gevoetbald hebben dit seizoen. We  

kwamen 1-0 voor en uiteindelijk was het na 90  

minuten (soms wat minder) een nederlaag. In het 

geval van Brakel: 1-3. De nederlagen werden  

aaneengeregen en waar we voorgaande jaren tot 

aan de winterstop nog wel eens wat puntjes  

haalden, was dat dit jaar niet het geval. Gelukkig was 

het altijd nog wel gezellig. De kratjes waren soms 

niet aan te slepen en een enkele keer werd ook de 

frituur gevuld voor het 4e. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het begin van het seizoen was de eerste afhaker 

een feit. Robin van Vugt alias Rocky gaf de voorkeur 

aan zijn maatschappelijke carrière. Tegen het einde 

van het seizoen volgde ook Ruben Metz alias De  

Bever zijn voorbeeld. Uit betrouwbare bron is  

vernomen dat Ruben reeds is gepolst door de  

vrienden uit Sleeuwijk. U ziet het: ook in de  

omringende dorpen zijn de spelers van het 4e zeer 

gewild. Guan Brenters moest door een ernstige  

knieblessure al snel de rest van het seizoen laten 

schieten. Wij hopen dat hij volgend jaar weer zijn 

opwachting mag maken. Onze vaste wissels/vlaggers 

Chris van Drunen en Arjen IJsbeentje vd Assem zijn 

wel doorgegaan en stonden vrijwel wekelijks hun 

mannetje. Dit jaar zijn de statistieken van het 4e niet 

bij gehouden. Het is de redactie dan ook niet bekend 

wie er uiteindelijk topscorer is geworden. Feit is wel 

dat Kevin en Mike van Veen alias de gebroeders glas, 

Freek Heijt alias Super Freekie en Thomas Berm alias 

Toffe Tommie regelmatig het net vonden. Het eigen 

doel werd met name door Chris de Heus alias Crisis, 

onder vuur genomen. Maar ook Ringbaard Richard 

(Meeder) en André (Cardrrrrruifo) Duister hebben 

dat net ook wel getroffen. Halverwege het seizoen 

hebben we dan ook maatregelen getroffen en de 

regels van Workum 1 geïntroduceerd, enkele  

highlights hieruit:  
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Eigen doelpunt maken hebben we hier dan ook snel 

aan toegevoegd. Eén van de eerste wedstrijden na 

het invoeren van het regelement was overigens  

Leon van der Meer, alias Lelijke Leon of LL afgekort, 

de klos. Hij veroorzaakte een penalty in de wedstrijd 

bij Zuilichem uit. Met de wedstrijd van Zuilichem uit, 

zijn we overigens alweer de winterstop gepasseerd. 

Na regelmatige afgelastingen, kon de jacht op  

punten worden voortgezet. Inmiddels waren er  

binnen de vereniging al meerdere mensen die een 

bierdonatie zouden maken wanneer we het seizoen 

zonder punten zouden eindigen. Voor wat betreft 

het bier was het dan ook teleurstellend om te  

ervaren dat op 2 april tijdens de wedstrijd Well 3 

thuis het eerste punt werd binnen gehaald. Onder 

de bezielende leiding van speler/scheidsrechter 

Martin Schaap was dit historische moment een feit. 

Gelukkig werd vanaf dat moment het weer ook weer 

wat beter en kon de 3e helft vaak buiten worden  

gehouden. Vaak met het zicht op het eerste veld, 

waar kennis werd gemaakt met Bart Kloosterman, 

alias Talibambi, zijn zus.  

Uiteraard hebben we als vierde elftal ook onze  

kritische punten naar de vereniging. De shirtjes van 

het 4e zijn wat krapjes voor onze torso’s en door een 

gebrek aan kleedkamers, zijn we genoodzaakt  

geweest om regelmatig met onderbroek aan te  

douchen naar het voorbeeld van onze mede  

kleedkamer genoten, vaak een A elftal uit de  

omgeving. Goed is het dan ook om de vordering van 

de nieuwe kleedkamers te aanschouwen!  

Via dit artikel ook nog onze dank aan onze trouwe 

supporterschare, Jaliene en Ilse die er vrijwel iedere 

wedstrijd bij waren. Marlies was er dit jaar wat  

minder, dat had alles te maken met de  

gezinsuitbreiding in het gezin van Patrick Versteeg, 

Ut en Marlies kregen dit jaar hun 2e zoon, Ilay.  

Gelukkig hadden we de foto’s nog van Marlies  

tijdens haar zwangerschaps verlof… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het punt tegen Well leek de ban wel gebroken. 

Waarschijnlijk door het ontbreken van de redactie 

werd de thuis wedstrijd tegen GVV’63 er één om 

nooit te vergeten. De 3 punten werden thuis  

gehouden door een 10-1 overwinning. Helaas was 

het een week later alweer de laatste wedstrijd van 

het seizoen. Het seizoen werd passend afgesloten 

met een nederlaag tegen hetzelfde Brakel als  

waartegen we het seizoen begonnen. Uiteindelijk 

was het na de derde helft zoals zo vaak, de gedachte 

dat we kampioen waren geworden.  

Met de 4 punten voor het 4e doen we ons elftal eer 

aan. Achteraf toch wel jammer dat we geen 6e meer 

zijn… Al had 6 punten ons niet van de laatste plaats 

geholpen. De eindstand van de competitie leert dat 

het niet moeilijk hoeft te zijn om dit jaar te  

evenaren… 

Wij zijn er in ieder geval al weer klaar voor!  
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Het seizoen van Het Vijfde 

Zonder de gestopte Michel de Adel en Kees  

Westerlaken werd het seizoen wat onwennig  

aangevangen. Uit bij de wit-zwarte buren werd  

overtuigend verloren. Het deed de toeschouwende 

Marinko de Haas zo’n pijn aan zijn ogen dat hij zich 

spontaan aansloot bij Het Vijfde. De volgende negen 

wedstrijden werden eenvoudig gewonnen. De  

tweede plaats werd al vroeg in het seizoen  

ingenomen (en niet meer afgestaan). Omdat de wit 

zwarte buren ook maar bleven winnen kwam het op 

de thuiswedstrijd tegen hen aan om nog zicht te 

houden op het kampioenschap.  

Helaas. Maar met gemiddeld 4,23 doelpunten voor 

tijdens de wedstrijden was het geen saai seizoen. 

De kampioen behaalde 55 punten (95 voor, 35  

tegen). Het Vijfde kwam tot 46 punten (93 voor, 44 

tegen). Had er meer ingezeten bij wat minder 

(langdurige) blessures? Gezellig was het in ieder  

geval elke week, onder andere dankzij Harry Straver 

die na afloop trouw in de kleedkamer de spelers  

verwelkomde met leverworst, kaas, noten en chips.   

Ook was er het jaarlijkse Gourmet avondje in de  

kantine (heerlijk voorbereid door Mat, Conny en 

Harry). Dit jaar weer een groot succes met opkomst 

van 43 man! Eenieder ging voldaan naar huis. 

 

 

Door slepende blessures zijn inmiddels Henri van 

Kapel, Jeroen Braat, Andreas Nederveen en Jurgen 

Braat gestopt. De laatste blijft wel aan in zijn rol als 

leider van Lik mijn Vestje. Gedurende het seizoen 

zijn Kevin Klop en Gerald van het Einde het elftal  

komen versterken. Hanno de Joode versterkt de 

gelederen voor de nieuwe competitie. Of dat het 

Vijfde ook gaat bekeren is nog niet bekend.     

  

 

 

 

 

 

(Mex van Wijk geeft de coachende geblesseerde  

aanvoerder Ton Verzeijl aanwijzingen) 
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Enkelbanden verrekt, schouder uit de kom, kuitspier 

gescheurd, pijn in je knie of last van je hamstring? Blijf 

er niet mee lopen, maar laat er een professional naar 

kijken die snel ziet wat je precies hebt, hoe lang het 

herstel duurt en wanneer je weer kunt spelen. Fysio-

therapie Woudrichem heeft specialisten in dienst die 

dichtbij het voetbal staan en je gericht kunnen helpen 

bij blessures. 

Blessures behandelen 

Birgit van Oosterbosch (24) is sportfysiotherapeute 

en sinds anderhalf jaar werkzaam bij Fysiotherapie 

Woudrichem. De Bredase gaat het 3e jaar in van de 

Master Sportfysiotherapie en weet uit eigen  

ervaring dat de voetbalsport veel vergt van het  

menselijk lichaam. “Ik voetbal zelf, hoofdklasse  

dames bij v.v. Bavel, en ervaar wekelijks dat kap- en 

draaibewegingen, koppen en springen veel vergt 

van je lichaam.”  

Bij Fysiotherapie Woudrichem werken 8  

gediplomeerde fysiotherapeuten met elk hun eigen 

specialisatie. Birgit en twee collega’s zijn dagelijks  

bezig met het behandelen van sportblessures. “Na de 

diagnose zullen we in eerste instantie vaak hands-on 

behandelen in de zin van masseren en  

mobiliseren. Vervolgens bieden we de cliënt  

trainingsvormen en krachtoefeningen om het  

weefsel weer sterk te maken en de beweeglijkheid te 

bevorderen. Ten slotte gaan we gericht  

toewerken naar het voetbal om via aangepaste  

trainingen weer wedstrijden te kunnen spelen.”  

Blessures voorkomen 

Behalve bij basisrevalidatie speelt Fysiotherapie 

Woudrichem een belangrijke rol als het gaat om  

preventie, voorlichting en advies. Birgit: “Je kunt 

niet alles voorkomen, maar je kunt er wel veel aan 

doen. Een goede warming-up bijvoorbeeld, evenals 

een cooling down met rek- en stabiliteitsoefeningen. 

Daarnaast is het dragen van scheenbeschermers op 

de training aan te raden, evenals enkelbraces als je 

recent een enkelblessure hebt gehad.” 

Fysiotherapie Woudrichem is gespecialiseerd in het 

voorkomen van blessures en wil er zijn voor de  

leden van v.v. Woudrichem, jeugd en senioren.  

Birgit: “We hebben onlangs een aantal  

voorlichtingsavonden georganiseerd en zijn begin  

volgend seizoen aanwezig tijdens een trainers- en  

leidersbijeenkomst. We zullen praktische tips geven 

over de opbouw van een training en aangeven hoe wij 

geblesseerde spelers kunnen begeleiden.”  

Inloopspreekuur 

Elke maandag van 20:00 – 21:00 uur is er  

inloopspreekuur op de praktijk in Woudrichem.  

Leden van v.v. Woudrichem kunnen (op afspraak) 

gratis en vrijblijvend langs komen voor advies bij 

acute klachten na een voetbalwedstrijd in het  

weekend. 

 

 

 

Fysiotherapie Woudrichem 

’t Rond 1 Woudrichem / Reygerboslaan 1 Giessen 

Tel. 0183 - 30 13 78 / 44 39 36 

www.fysiowoudrichem.nl  

Geblesseerd? 

http://www.fysiowoudrichem.nl
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Het was een bijzonder seizoen 2015 – 2016 

Nu we aan het einde van het seizoen zijn, is het best 

leuk om terug te kijken. Wat hadden we een  

overdonderende start. In de eerste periode tot de 

wedstrijd tegen SVW was het spel vlekkeloos en 

werd aan de verwachting voldaan. Dan tegen SVW 

enige onverkwikkelijke momenten na afloop van de 

wedstrijd, met als gevolg dat we door de KNVB 

schuldig werden verklaard en men een straf oplegde 

van 5 punten in mindering. Dan met nog 1 wedstrijd 

te gaan tegen NOAD moet bepaald worden of we in 

staat zijn om de eerste periode te pakken. Om nooit 

te vergeten was het. Achter komen met 0 – 1 en dan 

in de tweede helft een totaal ander beeld met als 

uitslag een 4 – 1 overwinning. De periode is binnen 

en dus gaan we de nacompetitie in. Ons streven is 

echter dat we zonder problemen het kampioenschap 

willen binnen halen. Met 5 punten in mindering 

blijkt dat een stuk moeilijker te zijn. Beroep werd 

aangetekend en na lang wachten kwam men tot de 

conclusie dat we van de 5 ontnomen punten er twee 

terug kregen. In eerste aanleg wil men nog weer  

beroep aantekenen maar om de rust binnen de club 

te behouden werd ervan afgezien. Mijns inziens een 

juiste beslissing omdat je het van een groot orgaan, 

de KNVB in dit geval, toch niet kan winnen.  

Maar dan in de tweede periode gaat het faliekant 

mis. In deze periode pakken we heel weinig punten. 

Van de 8 wedstrijden er vijf verliezen of gelijkspelen. 

Zelfs een 2 – 0 voorsprong tegen Sparta ‘30,  

gestaakte wedstrijd, wordt in het restant alsnog uit 

handen gegeven. Het leek wel of men bang was om 

een bal aan te nemen. Ook daarna thuis tegen  

Sparta ’30 werd het een blamage. De wedstrijd uit 

bij NOAD maar snel vergeten. Langzaam maar zeker 

kreeg Leon de zaak weer op de rails en de laatste 

wedstrijden waren, hoe gek het in de eerste 45  

minuten ook ging, 3 - 1 achter bij SSC en thuis 0 – 2 

achter tegen ASH, werden in de tweede helft alsnog 

omgezet in winst. Dus weet je dat het conditioneel 

wel goed zit. Met dat vertrouwen gaan we de  

nacompetitie in.  

Het is nu vrijdag 20 mei en we weten inmiddels dat 

het eerst thuis tegen de Zwerver wordt en de  

dinsdag opvolgend uit in Kinderdijk. Volgens  

verspieders een wedstrijd die voor ons gunstig uit 

kan pakken. Men zou moeilijk het spel kunnen  

maken en dus graag vanuit de verdediging  

omschakelen en daarbij vertrouwen op een snelle 

man die onze verdediging het nakijken moet geven. 

Wat het echt gaat worden ga ik u vertellen nadat 

beide wedstrijden gespeeld zijn. 

Vol vertrouwen starten we thuis de wedstrijd tegen 

de Zwerver uit Kinderdijk. Voorafgaand aan de  

wedstrijd wordt één minuut stilte in acht genomen 

in verband met het overlijden van Joop Schouten. 

Joop was een trouwe volger van onze club. 

We gaan overdonderend van start. We vallen aan en 

proberen zo om de zaak onder controle te krijgen. 

De kansen zijn er om te scoren. Maar dan 2  

momenten in de wedstrijd. Spelhervattingen die  

ervoor zorgen dat we met 0 – 2 de kleedkamer  

ingaan. Het waren echte fouten in de verdediging die 

de oorzaak van deze achterstand waren.  

Speltechnisch de betere ploeg en door zulke stomme 

zaken achter komen.  
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Na de rust weet Danny de achterstand terug te  

brengen naar 1 – 2 en krijgen we voldoende kansen 

op een beter resultaat. Het wordt de eindstand en 

dus is er komende dinsdag werk aan de winkel. Wij 

moeten immers in staat zijn om deze tegenstander 

onder ons te houden.  

Met goede moed gaan we naar Kinderdijk. Harjo 

moeten we in Woerkum achter laten daar hij zwaar 

geblesseerd is geraakt in de wedstrijd in  

Woudrichem. Dilis blijft op de reservebank zitten met 

een hamstring blessure. Toch gaan we met een goed 

gevoel de strijd aan. Wat moeten we lang wachten 

voordat Bori de gelijkmaker binnenschiet. Maar de 

verlenging is bereikt en dus moeten we nu toeslaan. 

Wat zijn we gelukkig als Arjo de 0 – 2 binnen werkt. 

Nu nog een kwartier verlenging doorkomen met een 

goed stukje verdedigend werk en de volgende ronde 

is bereikt. Maar dan slaat het noodlot weer toe. Die 

dode spelmomenten. Spelhervattingen doen ons ook 

nu de das weer om. De Zwerver ziet kans om in dat 

laatste kwartier onze verdediging tot twee keer toe 

te verschalken. Daar sta je dan. Het betere spel. Met 

0 – 2 voorkomen en dan toch de partij weggeven. 

Wat rest is om het seizoen 2016 – 2017 te gebruiken 

om alles recht te zetten. Met enkele nieuwe spelers 

erbij moet het mogelijk zijn om nu het  

kampioenschap te pakken. Ik geloof in onze spelers 

en ben ervan overtuigd dat ze alles in het werk zullen 

stellen om ons komend jaar iets voor te schotelen 

waar we nog lang van kunnen nagenieten.   

Mannen… wij, alle supporters en volgers, blijven  

achter jullie staan. 

Jur Froma, uw verslaggever 
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A1 Kampioen 

Na afwezigheid van 1 jaar was het onze technische 
commissie onder leiding van Cees van Bavel toch 
weer gelukt om voor de vereniging de o zo zeer  
belangrijke A-jeugd samen te stellen. 
In augustus 2015 startte de nieuwe A1 onder  
begeleiding van trainer Jan van Straten, leider Bart 
van den Heuvel en grensrechter Frans Weusthof met 
20 spelers waarvan een groot deel nog 1e en 2e jaars 
B-spelers waren, waardoor er een zeer jonge A1 
stond die aan de competitie zou beginnen. Daarom 
was er gekozen om ze in de 3e klasse te laten  
indelen. Wat dan weer betekent dat de competitie in 
2 gedeeltes afgewerkt zou gaan worden (najaars- en 
voorjaarscompetitie). Tijdens de eerste helft van de 
competitie werd de begeleiding aangevuld door  
assistent-trainer Maikel Nijst. 
 
De eerste helft van de competitie en het  
bekertoernooi verliepen wisselvallig. Er werden  
wedstrijden gewonnen, maar mede door de vele 
blessures werden er met veel teleurstelling  
wedstrijden verloren, waardoor we niet bovenin 
eindigden. 
In januari van dit jaar zijn we gestart in de 3e klasse 
3.6 met veel ploegen uit de regio Dordrecht. De 
KNVB had de A1 gunstig ingedeeld, we speelden veel 
thuiswedstrijden. De geblesseerde spelers waren  
bijna allemaal weer fit, waardoor we met een zo 
goed als volledige selectie aan de tweede helft van 
de competitie konden beginnen. Maar tot onze grote 
verbazing kwam onze leider Bart met de mededeling 
dat hij door drukte ging stoppen als leider van  
Woudrichem A1, wat wij zeer betreurden. Zijn taken 
werden in overleg overgenomen door Frans.  
 

Tijdens de eerste training van 2016 hadden de  
spelers en de begeleiding afgesproken om voor de 
titel te gaan. Nadat de eerste wedstrijd was  
gewonnen volgde de ene overwinning na de andere. 
Op zaterdag 30-4-16 stond de voorlaatste wedstrijd 
uit tegen Arkel op het programma en bij winst was 
de titel binnen. De wedstrijd liep in het begin erg 
stroef mede door de spanning bij de spelers, maar 
nadat de 1 en de 2 nul waren gemaakt liepen we  
uiteindelijk uit naar een 1-6 overwinning, waardoor 
de titel binnen was.  

 
Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken barstte 
het feest los wat door ging tot in de late uurtjes. 
Spelers en begeleiding willen bedanken: ouders,  

supporters, bestuur, Jeugdcommissie, Jan Kolf (voor 

de platte kar), kantinemedewerkers, AH Sleeuwijk 

(hoofdsponsor), Peter en Marleen van Ballegooijen 

(geweldig feest in de Ballenbar), Mart Vonk (voor het 

wassen van de kleding) en iedereen die op de een of 

andere manier bijgedragen heeft aan het succes!! 
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C2 naar 2-daags toernooi Beek Vooruit 

 

De boys van Woudrichem C2 met hun enthousiaste 
trainer Bart en leider Yannick hebben vrijdag 6 mei 
en zaterdag 7 mei twee dagen mee gedaan aan het 
perfect georganiseerde C toernooi bij Beek Vooruit 
in Prinsenbeek. 
 
Bij aankomst in de namiddag zijn eerst de zelf  
meegebrachte tentjes neergezet met de slaap- en 
kampeerspullen. Met heerlijke zwoele zomerse  
temperaturen was het in het tentenkamp tussen de 
wedstrijden door ook goed uit te houden tot na de 
laatste wedstrijd om 23.30u.   

 
Om 18.30u stond de eerste wedstrijd op het  
programma tegen - jawel ! - Willem II C2. Helaas ging 
wedstrijd ruim verloren maar hoe later op de avond 
des te beter het ging. Alle uitslagen ook van de  
wedstrijden op zaterdag vind je in de tabel  
hieronder. 

Gezien het beperkte aantal spelers van de C2  
speelden ook de nodige jongens van D1 (Luca, Rick, 
Ilvan, Bart en Mike), D2 (Yori en Nick) op vrijdag en/
of zaterdag mee en bovendien op zaterdag zelfs Lars 
Naaijen met 10 jaar van de E1. 
Op vrijdagavond stond ook de penalty reeks op het 
programma. Dit voor het team dat de meeste  
penalty’s wist te scoren. We behoorden niet tot de 

meest scorende teams, maar wel met de mooiste 
“Panenka’s” via Yoriyantha. 
Op zaterdag was er tussen de wedstrijden door ook 
nog een shoot-out bokaal te winnen en de Dikke 
Bertha cup (zo hard mogelijk schieten), maar ja ons 
team was beter in gezelligheid dan deze onderdelen. 
 
Vrijdag rond 01.00 u werd het wat rustiger rondom 
tenten, maar de meeste verhalen gingen over 1,5 
uur slapen. Toch zat iedereen ’s morgens weer  
enthousiast bij het door Beek Vooruit aangeboden 
ontbijtbuffet.  
Na 8 poulewedstrijden bezetten we de 4e plaats in 
onze poule D (van 5) en speelden we tegen de 4e uit 
poule C Beek Vooruit C5 om 7e/8e plaats. Het werd 
een super spannende finale, een thriller met 2-2, 
waarna we met strafschoppen met 4-2 verloren. 
 
Na 200 minuten voetbal en 2 superleuke dagen  
werden tenten opgeruimd en ingeladen, waarna Lars 
Naaijen de beker voor 8e plaats in ontvangst mocht 
nemen. Moe maar voldaan keerden we terug naar 
Woerkum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale dank nog in deze twee dagen voor  
aanwezige ouders en degene die gereden hebben, 
top begeleiders Bart en Yannick, maar zeker ook  
Jacqueline Kant (moeder Luca) voor de goede  
zorgen. 
 

Karel van der Kruit, leider C2 en vader van Rik 
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Kees van Vugt 

Reeds jarenlang verbonden met onze vereniging.  

Als keeper van ons eerste elftal in zijn jonge jaren tot 

keeperstrainer en dan nu een man die de club een 

warm hart toedraagt. Als klaverjasliefhebber heb ik 

met hem gesproken en dan blijkt dat het organiseren 

van een klaverjasmiddag, zoals met Pasen, geen  

eenvoudige zaak is. Heel veel tijd er vooraf  

instoppen met de verkoop van enveloppen, waarop 

reeds tien nummers van lootjes vermeld staan, voor 

een bedrag van 5 euro per stuk. Daarnaast heel veel 

bedrijfjes zoeken die bereid zijn om een prijsje te 

sponseren. Heb daarbij het geluk, zegt Kees, dat er 

vier personen bij de club zijn die garant staan voor 

de eerste drie geldprijzen van 50, 30 en 20 euro. Op 

de dag voordat er gespeeld gaat worden alles  

ophalen en de kantine inrichten met ongeveer 12 tot 

15 tafels waarop gespeeld kan worden. Als het spel 

gespeeld is en alle prijzen hun weg hebben  

gevonden naar de deelnemers is er nog de verloting. 

Veel prijzen zie je er direct uitgaan naar de  

klaverjasdeelnemers. Toch blijft er nog veel achter 

aan prijzen die bestemd zijn voor degene die het 

lootje heeft gekocht maar niet aanwezig was bij het 

klaverjassen. Dus achteraf iedereen blij maken met 

hetgeen men gewonnen had. Het is dat ik het  

organiseren leuk vind, aldus Kees. Nu denk ik erover 

om met de Kerst nog een klaverjastoernooi te  

houden. Met het Paas klaverjastoernooi kon ik de 

penningmeester verblijden met een cheque van 962 

euro. Dat daarnaast ook de kantine nog iets in het  

 

laatje bracht was ook mooi meegenomen.  Als het 

me lukt dan hoop ik op 60 deelnemers met het Kerst 

klaverjastoernooi. 

 

Wij van de redactie wensen Kees daarbij veel succes. 

In gesprek met een clubman 

Reeds het gehele seizoen ben ik bezig om te ontdekken: wat betekent het als je clubman bent van onze  

voetbalvereniging? Bij iedere thuiswedstrijd was het na afloop van de wedstrijd dat hij zich nadrukkelijk liet 

zien, de microfoon daarbij in de hand en de lootjes van het rad van avontuur gingen vlot de zaal in. Soms ook 

reeds voor aanvang van de wedstrijd zag je hem bezig met het verkopen van lootjes voor de tas met  

boodschappen. Toen ik hem tegen kwam bij de Paas-klaverjas werd het mij duidelijk. Hij is de eerste clubman 

die ik naar voren ga halen. Niet opvallen en toch steeds ervoor zorgen dat het de club financieel goed blijft 

gaan. Daarom mag ik u voorstellen aan… 
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Het is leuk om af en toe eens terug te blikken en de 
mooie momenten uit het verleden nog eens in de 
Clubkrant de revue te laten passeren. Soms  
momenten van lang geleden, soms wat recenter. Dit 
keer een kampioenschap ongeveer 60 jaar geleden.  
Op de prachtige kampioensfoto: jonge kerels,  
waarvan er nog maar 3 in leven zijn. Twee van deze 
sporters van toen hebben we opgezocht en vertellen 
hun verhaal: Henk van Straten, de keeper van toen, 
en Huib van Straten, de snelle en kopsterke  
rechtsbuiten. Siem van Straten, een van de drie 
broers die in het elftal speelden, woont al jaren in 
Wijk en Aalburg. Tijdens het 75-jarig bestaan in 2007 
was Siem nog aanwezig, maar nu is hij wat minder 
mobiel. 
De wedstrijd werd gespeeld op het veld van  
Wilhelmina 26 in het toenmalige Aalburg en de  
tegenstander was NEO uit Sprang-Capelle. Woerkum 
won met 3-2 en promoveerde naar de 3de klasse, 
toen de op een na hoogste klasse van het  
zaterdagvoetbal. Een behoorlijk hoog niveau!! 
In 1956 startte v.v. Woudrichem voor het eerst met 
een gediplomeerde oefenmeester, Bertus Vink. In 
het tweede jaar wierp dit al direct zijn vruchten af. 
Henk en Huib waren rond de 20 en hebben jaren in 
het eerste team gespeeld, maar over deze wedstrijd 
weten ze nog behoorlijk veel te vertellen. Het was 
hun eerste kampioenschap! 
Huib scoorde 2x. Eenmaal met zijn hoofd en de  
andere door op pure snelheid de tegenstander te 
verslaan. Bij een 3-0 stand kreeg Henk een penalty 
te verwerken. De Poolse midvoor Danzowitz scoorde 
de 3-1 en maakte zelfs nog de 3-2, maar dat  
doelpunt had nog vervelende gevolgen voor keeper 
Henk. Hij raakte bij een voorzet tussen de paal en de 
Poolse midvoor bekneld. Het duurde even voordat 
de scheidsrechter het doelpunt toekende, maar 
Henk moest later op de avond nog meespelen met 
de muziek en ontdekte ’s nachts dat er bloed bij zijn 
urine zat. Gevolg was naar het ziekenhuis en toen 
bleek er een scheurtje in zijn nier te zitten. Pure 
pech natuurlijk. Hij heeft de wedstrijd nog wel  
uitgespeeld op karakter. Verder liet Woudrichem  
het niet komen. 
Henk vertelde verder nog dat hij op zijn 16de tegen 
Lage Zwaluwe keeper Ad Ros moest vervangen en 

daarna een vaste waarde was. Halverwege de 60’er 
jaren brak hij zijn been tegen DOTO Pernis. Hij was 
1½ jaar uitgeschakeld en werd vervangen door Kees 
van Andel uit Sleeuwijk die verkering had in  
Woudrichem. Toe hij terugging naar Sleeuwijk  
kwam Henk weer onder de lat.  
Tijdens de trainingsperiode van Bertus Vink was 
Henk geblesseerd aan zijn enkel. Vrijdagmiddag 
kwam Bertus vragen of hij kon spelen op zaterdag. 
Het was twijfelachtig, waarop Bertus en Henk (in zijn 
overall) naar het voetbalveld togen en een half uur 
trainden. Zo ging dat vroeger. Bertus Vink bedacht 
ook een nieuwe tactiek: twee vooruitgeschoven  
spitsen, de rechtsbinnen en de linksbinnen. Niemand 
had dat nog bedacht, maar blijkbaar werkte het. 
Henk is na zijn voetbalcarrière gaan fluiten en haalde 
het hoogste zaterdagniveau. Hij werd de eerste  
keeperstrainer van Woudrichem voor o.a. zijn zoon 
Jan, Bennie v.d Wiel en Jan Willem de Joode. Heel af 
en toe zien we hem nog wel eens langs de lijn. Maak 
nog maar eens een praatje met hem. Altijd leuk die 
oude verhalen. 
Tijdens het 20-jarig bestaan heeft Henk met de  
junioren nog een liedje gezongen, gemaakt door 
Hennie de Joode.  
Een stukje tekst wist Henk nog uit z’n hoofd. 
20 jaar voetbal op een groen tapijt 
Dat is voor Woudrichem nu een voldongen feit 
Na al die jaren nog steeds in goeden doen 
Dat met een shirtje, groene broek en voetbalschoen. 

         Huib van Straten                    Henk van Straten 

Woudrichem 1 kampioen! (1957-1958) 
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Wat een geheugen voor een man die afgelopen  
januari gehuldigd is voor zijn 70-jarig lidmaatschap 
van v.v. Woudrichem. 
Huib bleef ook nog lang actief bij onze vereniging. 
Heel even moest hij stoppen vanwege zijn studie, 
maar hij heeft lang gespeeld en heel veel doelpunten 
gemaakt. Koppen en snelheid waren zijn wapen.  
Tegen NOAD ‘32 heeft hij ooit 7 doelpunten in een 
wedstrijd gemaakt. De wedstrijd werd uiteindelijk 
met 11-0 gewonnen. Dat jaar, 1970, werd  
Woudrichem ook kampioen. Daarop komen we  
misschien later nog eens terug. De 3 mannen  
stonden toen nog steeds in dat team!! 

Huib heeft ook diverse malen in  
vertegenwoordigende teams van de KNVB gespeeld. 
Na zijn voetbalcarrière is Huib nog gaan tennissen en 
nog later gaan golfen. Sport speelde een belangrijke 
rol in zijn leven. Hij is nog steeds fit ondanks een 
paar omleidingen, maar hij voelt zich nog gezond 
ondanks zijn 81 jaar. 
  
Mooi om deze mensen te spreken over hun verleden 
als sporter van onze club.  
Heeft u herinneringen aan mooie voetbalmomenten 
of mensen die we uit het oog zijn verloren, laat het 
weten aan de redactie. 

Staand v.l.n.r.: 
Bertus Vink (trainer). Gerrit Ruis, Adam van Straten, Leen Hartman, Bas van Straten,  
Adam van Straten, Tine Ruis, Siem van Straten, Adam van Straten. 
Zittend v.l.n.r.: 
Mari de Bruin, Huib van Straten, Henk van Straten, Arie van Straten, Jan Smits, Wout Schaap. 



22 

De Stormvogel seizoen 2015/2016 

 

Eindelijk was het dan zover, Pasen 2016. De E1 is 

klaar voor vertrek om richting Straatsburg te rijden 

en deel te nemen aan de Alsace Cup. We hebben 

ons om 15:00 uur, keurig volgens afspraak, gemeld 

op onze overnachtingslocatie, een oude Franse  

kazerne, welke tegenwoordig dienstdoet als theater, 

school en jeugdherberg. Verdeeld over 2 kamers 

hebben we in stapelbedden geslapen. 

Natuurlijk was 15:00 uur in Frankrijk geen 15:00 uur 

en konden we rond 16:30 uur naar binnen. 

De avond begon gelijk al leuk, want na een rampzalig 

slechte maaltijd hebben we gezamenlijk met een  

Zwitsers team getraind. Direct geïmponeerd door 

het feit dat ze onlangs tegen een ander Nederlands 

team gespeeld hadden, nl. Ajax, wisten wij dat we 

scherp moesten zijn!  

Voordat het tijd was om te gaan slapen, hebben we 

de spelregels doorgenomen, want deze zijn voor  

E- pupillen internationaal gezien, net even anders 

dan thuis. Zo mocht er bijvoorbeeld niet worden  

teruggespeeld op de keeper, is er een buitenspelval 

en is er een verschil tussen directe- en indirecte vrije  

trappen. Dat dit even wennen was, bleek wel uit de 

eerste wedstrijd, welke we verloren. 

Onder toeziend oog van Dirk Pellicaan die speciaal 

voor ons (hulde Dirk!!) naar Frankrijk was gereden, 

gingen de wedstrijden van start. 

Het toernooi zelf was opgesplitst in 2 kleine  

toernooitjes. Op de eerste dag werd, naar aanleiding 

van de uitslag bepaald of je speelde in de Elite cup, 

of in de poule eronder. De E1 haalde tegen Franse 

en Zwitserse tegenstanders 4 punten, wat op basis 

van doelsaldo net genoeg was om mee te doen aan 

de Elite cup. ‘s Middags werden alle teams  

voorgesteld aan de burgemeester, en werden de 

volksliederen van de verschillende landen gespeeld.  

De 2e avond hebben we geprobeerd de kinderen wat 

rustig te houden, om de volgende dag weer  

scherp te zijn. Bij het openen van een  

slaapkamerdeur waren we echter getuige van een 

heus kussengevecht.  

  

Met de E1 naar Frankrijk  
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En toen wij ’s ochtends rond 06:30 weer, mede door 

de geur van natte sokken op de kamer die toch echt 

moesten drogen, wakker werden, stonden de  

koppies goed slaperig. 

Met een stevige ochtendwandeling, hoopten wij de 

mannen en vrouw, toch weer scherp te krijgen. Een  

heerlijke polonaise en vervolgens spierballen laten 

zien zou toch moeten kunnen helpen weer genoeg 

energie te verzamelen om er weer stevig tegenaan te 

kunnen!   

De 2e dag heeft ons  geleerd, dat als je jezelf echt wilt 

meten met zeer fanatieke Franse, Belgische en  

Zwitserse kinderen,  je toch echt vroeg moet gaan 

slapen, en echt scherp moet zijn… we hebben de 2e 

dag namelijk geen wedstrijd meer gewonnen en zijn 

uiteindelijk in de middenmoot geëindigd. 

Op dit moment weet ik nog steeds niet of wij echt 

voor de winst wilden gaan, of dat we de kinderen 

gewoon wilden trakteren op een geweldige  

voetbalervaring- want dit is het zeker geworden! 

De kinderen hebben een enorm leuk, maar ook  

zeker een leerzaam weekend achter de rug.    

Het was niet alleen voor de kinderen erg gezellig, 

ook de ouderen hebben zich prima vermaakt. 

En het feit is gewoon zo, zonder betrokken ouders is 

er helemaal niets mogelijk is. We moeten het samen 

doen!  

Rest mij te bedanken:  

*Onze trainer, Sharif Ilahi, welke de kinderen met 

volledige toewijding fantastisch heeft begeleid 

 

 

 

 

 

*De familie van Sharif, welke de paasdagen zonder  

hem hebben moeten doorbrengen. 

*Wilma van Oudheusden, die de stille kracht is als 

leider! 

*Onze hoofd- en toernooisponsor: Peter Naaijen met 

zijn bedrijf Tambien 

*Onze toernooi subsponsor Daniella Beljaars met 

haar bedrijf BB Logistiek 

*Jurgen Verbeek, welke ons heeft geholpen om onze 

“kerststerren” actie op te zetten 

*En natuurlijk alle ouders die hebben geholpen met 

alle sponsoracties om er een enorm succes van te 

maken! 

Ik hoop dat we volgend jaar een vervolg kunnen  

geven aan ons buitenlandse avontuur- en we  

wellicht met meer Woerkumse teams acte de  

presence kunnen geven op een internationaal  

toernooi. Wie weet waar we dan weer terecht 

komen…  

Sportieve groet,  

Remy Beljaars 
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Meisjes D  toernooi  v.v. De Zwerver  28 Mei 2016  
Ons 2e toernooi was in Kinderdijk bij v.v. de Zwerver. Er waren 2  

poules zodat er ook kruisfinales werden gespeeld.  

Hieronder de uitslagen: 

Woudrichem MD1 - De Zwerver MD1     1-0    Anne   1-0 

Peursum  MD1        - Woudrichem MD1   0-1    Celeste 0-1 

Woudrichem MD1 - DFC  MD1                  5-0    Marit  1-0/2-0/4-0,  

                       Celeste  3-0,  

                      Floortje  5-0               

In de kruisfinale moesten we tegen de nr.2 van de andere poule 

Woudrichem MD1 – Wilhelmina MD1   0-0  wns  1-0 (Anne) 

Finale:  

Woudrichem  MD1  --   Brakel  MD1   0-0  wns  1-0  (Marit) 

 

Gefeliciteerd meiden, Kees, Jerry en met name ook Milagros die heel het toernooi de  

nul heeft gehouden (wedstrijden en penalty’s!) 

Gelukkig bleven de voorspelde kletterende  

regenbuien weg en kon er volop gevoetbald worden 

op de Koningsweg in Utrecht. ’s Morgens was de E1 

van Woudrichem aan de beurt en er werd goed  

gevoetbald.  Met bewondering keken de  

toeschouwers naar het goede overspelen en de  

prima verdediging. Geen wonder dat de E1 aan het 

eind van het toernooi de grootste beker mocht gaan 

halen. 

Die middag was voor de D1 van Woudrichem. De 

dreigende regenbuien en onweersbuien noopten de 

organisatie echter tot het nemen van drastische 

maatregelen. Hun besluit: We beginnen 20 minuten 

eerder, met als gevolg dat verschillende teams  

daardoor 3 x achter elkaar moesten voetballen. Het 

was voor de deelnemers geen bezwaar, zij hadden 

allemaal een prima conditie.  De strijd om de  

bovenste plaats ging tussen de D1 van Woudrichem 

en de D3 van Houten.  Bij de laatste wedstrijd  

stonden er daarom diverse spionnen van VV Houten 

langs de lijn om de eindscore van onze D1 in de  

gaten te houden. Uiteindelijk won de D3 van Houten 

op doelsaldo.  Wel werden er veel complimentjes 

gegeven aan onze D1, want die waren opvallend 

goed in de bal overspelen en plaatsen. 

Bij de onderlinge wedstrijd van de organiserende 

club en onze D1 floot een scheidsrechter van 78 jaar, 

een oude bekende van Adri van der Aar.  Adri nam 

toen de vlag voor VSC ter hand, tenslotte is hij al 

meer dan 50 jaar werkzaam bij en voor deze  

vereniging. Er stond daardoor een arbitraal trio  

binnen de lijnen van over de 160 jaar! Chapeau voor 

deze oud en jong gedienden, zonder hun inzet  

kunnen clubs niet voortbestaan.  

Tevreden met een eerste en tweede plaats gingen 

onze jongens huiswaarts, v.v. Woudrichem heeft ook 

hier haar visitekaartje afgegeven. We kunnen  

uitkijken naar een mooie toekomst. 

Marijke, oma van Armani uit de D1 

28 mei 2016 E1 en D1 naar VSC, Utrecht 
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Melvin Kamerman pupil van de week 
Eindelijk was het zover, nadat eerder de wedstrijd 
een keer was afgelast, was ik op zaterdag 16 April 
pupil van de week bij de derby van Woudrichem  
tegen Sleeuwijk. 

Ik moest om 1 uur op het voetbalveld zijn en melden 
bij Fred. Het duurde even en toen moest ik me  
omkleden, daarna mocht ik bij de bespreking zijn en 
later de warming up doen. Dat vond ik erg leuk zeker 
bij Mark op het doel schieten. Toen kwam Joop 
(grensrechter van Woudrichem) me halen om naar 
de scheidsrechter te gaan en naar de grensrechter 
van Sleeuwijk. Van de scheids kreeg ik een gele kaart 
die hij speciaal voor mij had gemaakt als aandenken. 

We gingen het veld op en deden de toss, de toss 
munt ( €2,-) mocht ik houden van de scheids. Ik 
mocht de aftrap nemen en ging als een speer  
richting de keeper van Sleewijk en ……….  
ik scoorde !! 

Toen kon de wedstrijd beginnen. Ik zat in de  
dug- out en mijn vriendje Boaz en zusje Tessa  
mochten er ook bij zitten. Het was een spannende 

wedstrijd met veel doelpunten, maar helaas verloor 
Woerkum. 

Na de wedstrijd heb ik een bal gekregen met alle 
handtekeningen van de spelers en een beker als  
aandenken. In de bestuurskamer heb ik nog lekkere 
snacks gegeten. 

Ik heb een hele leuke middag gehad. Bedankt  
daarvoor. 

Melvin Kamerman 

Ik Kimberly Dirks was pupil vd week 23-4-2016 
woudrichem 1 tegen dia1. 
Hopend op een droge dag maar dat viel gelukkig 
mee wel was het koud. 
Eerst werd ik mee genomen naar de kleedkamer om 
mn eigen om te kleden toen gingen we naar de  
bestuurskamer waar alles uit werd gelegd, toen 
mocht ik voetballen op het veld. 
En toen was de wedstrijd en zat ik samen met mn 
vriendin in de duckout. 

 
En mn andere vriendinnen waren er ook dus het was 
super gezellig. 
Toen de wedstrijd afgelopen was ging ik weer naar 
de bestuurskamer en kreeg ik een bedankje een 
beeldje en ging ik met een speler vd eerste met de 
bal rond voor alle handtekenigen. 
Al met al het was een erge leuke dag bedankt 
 
Groetjes Kimberly Dirks 

Kimberley Dirks pupil van de week 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkte3ejP_MAhXBBBoKHdGdDsUQjRwIAw&url=http%3A%2F%2Femojipedia.org%2Fthumbs-up-sign%2F&psig=AFQjCNEpSvlrSz6Ry85zaNZ0A7h7Zi3zvQ&ust=1464604948662912
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Spannend, eindelijk pupil vd week! 
Om 13.00 uur melden bij Fred.  
Tenue aan en de kleedkamer in naar de jongens van 
t eerste! 
Voorstellen bij de scheidsrechters en daarna t veld 
op met Leon en Thijs. 
Spelers schieten op doel en ik haal de ballen. 
Na t in spelen gaan de jongens terug de kleedkamer 
in om zich klaar te maken voor DE WEDSTRIJD tegen 
de Zwerver! 
Ik loop t veld op met de scheidsrechter en de  
grensrechters.. 
We houden 1 minuut stilte voor t overlijden van  
meneer Schouten. 
Ik mag de aftrap doen en scoren bij de keeper v de 
Zwerver.. 
Dan de dug-out in en hopen dat ze winnen.. 

Bijna de hele wedstrijd sta ik gespannen te kijken.. 
Helaas verliezen we met 1-2. 
Na afloop mag ik mee de bestuurskamer in om o.a. 
wat te drinken. 
Er worden me verschillende vragen gesteld en de 
voorzitter verteld nog wat en ik krijg een bal met alle 
namen van de spelers en de scheids- en  
grensrechters. 
De bal staat op mijn kamer en daar mag ik mee 
schieten als ik zelf in het eerste sta! 

Volgens Fred over n jaar over 8 .. 
Ik heb n superleuke middag gehad. 
Bedankt 
 

Mika Kant, pupil van de week 
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Jesse den Dekker, pupil van de week 

Zaterdag 14 mei was ik pupil van de week. Leuk, daar 
had ik al een tijdje naar uitgekeken. Om 13 uur 
moest ik aanwezig zijn en mocht ik mee de  
kleedkamer in voor de bespreking van de wedstrijd. 
Daarna gingen we de warming up doen en kon ik  
laten zien hoeveel ik hoog kon houden! Even nog 
een paar balletjes op het doel trappen en toen naast 
de scheidsrechters mee het veld oplopen. De  
wedstrijd was begonnen, nadat ik de bal in het doel 
van de tegenstander mocht schieten. Vanuit de  
dug-out kon ik alles mooi zien. Al snel was het 0-2 
voor de uitploeg, maar uiteindelijk hebben ze met  

3-2 gewonnen. Nadat iedereen lekker fris gedoucht 
had, ging ik samen met Fred langs alle spelers van 
het eerste met de bal, voor een handtekening en een 
foto. Een mooie herinnering aan deze middag. Het 
was voor mij een leuke dag, bedankt! 
 
Groetjes Jesse den Dekker. 
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Ryan Verbeek en Luke de Jong Pupil van de week 

Hallo allemaal, 

Op zaterdag 2 april mochten wij, Ryan Verbeek en 
Luke de Jong, pupillen van de week zijn bij de  
wedstrijd Woudrichem 1 – Sparta 30 1 
Om 13.00 uur moesten wij ons melden bij leider Fred 
van Straten, die ons eerst ging vertellen wat wij die 
middag allemaal gingen doen. Daarna kregen wij  
allebei een trainingspak van v.v. Woudrichem aan  
en mochten we mee naar de teambespreking. 
Daarna gingen de spelers zich omkleden en het veld 
op voor de warming-up.   
Tijdens de warming-up heeft Fred ons wat dingen 
uitgelegd en daarna mochten wij meedoen met de 
oefeningen. We gingen daarna weer met de spelers 
even terug de kleedkamer in en toen het bijna tijd 
was  voor de wedstrijd liepen we samen met de  
spelers en de scheidsrechter het veld op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was best spannend, want er was natuurlijk veel 
meer  publiek dan bij een van onze eigen  
wedstrijden. Toen hebben we nog even gepraat met 
de scheidsrechter, die zei dat 1 van ons het muntje 
mocht opgooien en de ander mocht dan op doel 
schieten. Ik (Ryan) heb het muntje opgegooid.  
Daarna was de aftrap, toen liepen Luke en ik samen 
met de bal naar het doel en mocht Luke schieten. 
Gelukkig scoorde hij!! 

 

Wij zijn daarna in de dug-out gaan zitten bij de  
reservespelers en hebben naar de wedstrijd  
gekeken. In de rust hebben we met de  
reservespelers nog wat oefeningen gedaan. 
Helaas verloor Woudrichem de wedstrijd met 0-3. 
Na de wedstrijd kregen Luke en ik allebei een voetbal 
en gingen we samen met Fred handtekeningen  
verzamelen bij de spelers, trainer en scheidsrechter. 
Dat was best nog een hele klus, want sommigen 
stonden nog onder de douche en anderen waren  
alweer in de kantine. Toen we alle handtekeningen 
hadden verzameld, mochten we nog even in de  
bestuurskamer komen. Daar kregen we drinken en 
lekkere hapjes en vroeg de voorzitter aan ons of we 
het leuk vonden. Toen kregen we ook nog een heel 
mooi beeldje als herinnering mee!! 
Het was een superleuke middag en we hebben ook 
heel veel geleerd van de spelers, de leider en de  
trainer!! 
Hopelijk spelen wij zelf later ook in het 1e elftal!! 

Groeten van Luke de Jong en Ryan Verbeek 
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De ledenpas komt terug! 
Er wordt door onze leden steeds vaker naar  

gevraagd; de ledenpas! We hebben besloten hier 

gehoor aan te geven en gaan met ingang van het 

nieuwe seizoen deze passen weer uitreiken. De  

leden die al wat langer lid zijn hebben er ooit al eens 

eentje ontvangen en zijn hier dus al bekend mee. 

 

Waarom gaan we dit doen? 

Daar zijn diverse redenen voor. Zoals gezegd blijkt 

dat onze leden het zelf erg op prijs stellen en  

daarnaast vinden wij als vereniging het ook gewoon 

netjes dat iedereen kan aantonen dat hij/zij lid is van 

onze vereniging.  

Verder brengt deze kaart ook een aantal voordelen 

met zich mee:   

Deze persoonlijke ledenpas geeft je gratis toegang 

bij de reguliere thuiswedstrijden van ons eerste 

elftal.  

Op verzoek moet je deze pas wel kunnen tonen. 

 

Voor onze leden gelden bij een aantal bedrijven uit 

de regio speciale kortingen of acties. Met behulp van 

deze persoonlijke ledenpas kun je aantonen dat je 

lid bent. Deze bedrijven zullen op de website  

worden vermeld. 

Ook overwegen wij om in de toekomst ledenkorting 

te gaan geven bij bepaalde activiteiten en/of  

artikelen van onze club. Ook hier zou dan dus korting 

d.m.v. de ledenpas gelden! 

De passen zijn gratis en zullen in eerste instantie 

worden uitgereikt op speciale avonden in de  

kantine. Dit zal aan het begin van volgend seizoen 

gebeuren. De exacte data zullen t.z.t. nog  

gecommuniceerd worden. 

Uiteraard kan in overleg de pas ook op een ander 

tijdstip worden afgehaald.  

Als je hierover vragen hebt of als je lid wilt worden 

van onze vereniging, kun je contact opnemen met de 

ledenadministratie 

(ledenadministratie@vvwoudrichem.nl).  

EHBO’ers en BHV’ers gezocht!! 

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker op een 

voetbalveld. 

Vaak zijn het kleine dingetjes, waarbij de meesten 

van ons wel kunnen helpen (schaafwond, gebroken 

pink, gekneusde pols). Maar soms gebeurt er iets 

waarbij meer hulp nodig is. 

Een gebroken been, een mitella aanleggen of erger 

nog; reanimatie of de AED bedienen. 

Hierbij is de hulp van een EHBO’er of BHV’er nodig. 

En vaak snel. 

We willen daarom inventariseren binnen onze  

vereniging wie er in het bezit van deze diploma’s 

zijn. Zodat wij, indien nodig, snel op hulp kunnen 

rekenen. We weten dat niet iedereen erop zit te 

wachten om op zo’n lijst te komen, maar laten we 

eerlijk zijn; als je in het bezit bent van een EHBO- of 

BHV-diploma is het eigenlijk ook wel je plicht om te 

helpen bij noodgevallen. En achteraf niets gedaan 

hebben is altijd nog vervelender dan maar een  

beetje kunnen helpen. 

De lijsten worden niet openbaar gemaakt, maar  

zullen worden bewaard in de bestuurskamer, het 

jeugdhonk en achter de bar.  

Heb jij een EHBO- of BHV-diploma (evt. met  

AED-certificaat) of ken je iemand binnen onze  

vereniging die dit heeft; geef dit dan door aan  

Christel Borg (0183 31 15 60) of via mail 

(ledenadministratie@vvwoudrichem.nl).  

Alvast bedankt! 

mailto:ledenadministratie@vvwoudrichem.nl
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Peet Kilwinger koninklijk onderscheiden! 
Dinsdag 26 mei is ons erelid Peet Kilwinger door  

burgemeester Noordergraaf onderscheiden als Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. Dit omdat hij zich  

belangeloos zeer verdienstelijk maakt bij de NH Kerk 

te Woudrichem waar hij sinds 2003 wekelijks  

meehelpt met schoonmaakwerkzaamheden en sinds 

5 jaar ouderen die slecht ter been zijn naar de kerk 

haalt en weer naar huis brengt. Maar uiteraard ook 

voor zijn werkzaamheden voor onze club. Sinds 1960 

heeft hij vele vrijwilligerspetten gedragen:  

scheidsrechter, begeleider, lid onderhoudsploeg  

accommodatie, verantwoordelijke voor de  

groenvoorziening van het sportcomplex en redacteur 

van het wekelijkse verenigingsblad.  

Eigenlijk heeft hij in die 56 jaar alles wel zo’n beetje 

gedaan. Een dik verdiende onderscheiding dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe beleefde Peet 26 april 2016? We spraken hem 

hierover. 

Nietsvermoedend 

Peet is er klaar voor. Werkkleding aan, weer een  

lekker dagje hobbyen op het Bolwerk. 

Tot de vrouw hem meldt dat dochters zo met de 

kleinkinderen een bakkie komt doen. 

Peet is verbaasd, het is dinsdag! Normaal komen ze 

toch op woensdag? Blijf nou maar even, door  

vakantie komt het zo uit deze week. Vooruit dan 

maar. Peet stelt zijn werkzaamheden bij de Voetbal 

wel even uit. Als het maar niet te lang duurt.  

Half uurtje later. Peet vindt het mooi. Ik ga naar de 

voetbal zegt hij. Heel even nog, zegt zijn vrouw. Ze 

komen zo, echt! En inderdaad daar gaat de deurbel. 

Doe jij maar open, schat!  

Peet opent nietsvermoedend de deur. Een man en 

een vrouw lachen vriendelijk naar hem, hij kent ze 

niet. Mogen we even binnenkomen vragen ze.  

Verbouwereerd stemt hij toe. De man trekt zijn jas 

uit. Een glimmende ketting verschijnt. Het is een 

ambtsketting. De man blijkt de burgemeester te zijn. 

Peet vraagt verbaasd wat er aan de hand is. “Het 

heeft zijne majesteit behaagd” is het antwoord van 

de burgemeester Noordergraaf. Vervolgens spelt hij 

Peet een lintje op. Peet is het een en ander gewend, 

immers al jarenlang erelid bij de voetbal. Hij weet 

hoe het is om af en toe geroemd te worden. Echter, 

deze heeft hij niet zien aankomen. Compleet verrast. 

Stiekem voelt hij zich een klein beetje verraden. Hij 

heeft normaal alles in de gaten. En nu weten zijn  

geliefden hem toch met een list om de tuin te leiden.  

Erkenning 

Ooit was hij genomineerd op een sportgala.  

En op een nieuwjaarsreceptie van de gemeente.  
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Maar gehuldigd werd hij vreemd genoeg niet (“hier 

trap ik niet meer in, ik ga nooit meer naar het  

gemeentehuis voor een smoes” zei hij toen).   

Nu volgt dan de niet verwachte, maar zeer terechte  

erkenning. Jarenlang klaar staan voor de kerk en de 

voetbalvereniging. Dag in, dag uit. Uiteraard met 

veel plezier. Maar die uren die erin gaan zitten  

moeten wel gemaakt worden. Over het algemeen 

ziet Peet er met erg veel plezier op terug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al houdt hij een ietwat wrange smaak over aan het 

afscheid als leider bij het eerste. Dat had iets  

chiquer gemogen. Maar goed, geweest is geweest. 

Peet is blij dat hij met eenieder nog steeds goed 

door een deur kan. De vereniging blijft het  

belangrijkst, waar het om gaat! En waar hij zich voor 

inzet. Een vereniging is niet alleen het eerste elftal, 

vindt hij. Decennialang was hij betrokken bij het 

Vlaggenschip. Trots droeg hij de ballen, de vuile was 

en begeleidde hij de pupil van de week. En passant 

de pers te woord staande. Zo jammer vindt hij dat 

spelers stoppen als ze niet meer in het eerste staan, 

of zelfs geheel wegblijven van de club. Ze kunnen 

spelend nog zo veel waarde hebben voor het  

tweede, derde of als trainer van de jeugd.  

In pak 

Nadat hij zich in het pak had gehesen (immers hij 

moest naar het gemeentehuis) kreeg hij officieel de 

erkenning. En een koffer met instructies, hoe om te 

gaan met een lintje?  Vraag het Peet! En passant 

werden hem door de notabelen voor de vereniging 

gunstige berichten in vertrouwen  

toegefluisterd. Peet kan daar uiteraard niets over 

zeggen. Op naar de club. Weer een verrassing.  

Kantine vol, receptie voor de nieuwe lintdrager! 

Peet geniet ervan.  

Koningsgezind is hij zeer. Hij moet er niet aan  

denken dat er een dictator à la bij de verre  

Oosterburen aan de macht zou zijn. Nee hoor, zo is 

het beter elkaar een beetje in de gaten te  

houden en te corrigeren.  

Morgen komt de Wehkamp! 

De kerk, de voetbal.. ze kunnen uiteraard op hem 

blijven rekenen. Peet draaft op al het nodig is. Wat 

zijn vrouw ervan vindt? Zeer belangrijke vraag  

uiteraard! Als ze roept om iets te gaan doen dan 

gaat dat uiteraard voor alles en laat Peet alles  

vallen. Al zei ze ooit “Morgen komt de Wehkamp 

een pakketje brengen”. Waarop Peet vroeg “wat  

komen ze brengen dan?” Het antwoord? 

 “Een bed voor je, dan kan je voortaan op  

Het Bolwerk blijven slapen!”        
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Voortgang bouw kleedlokalen 



33 

Editie juni 2016 

Vrienden van v.v. Woudrichem 

Hierbij wederom een terugblik op wat er de  
afgelopen 3 maanden is georganiseerd door de 
Vrienden van v.v. Woudrichem. Daarnaast blikken 
we ook vooruit op wat er nog in het vat zit voor de 
komende weken tot aan het einde van het seizoen. 

Zaterdag 16 april 2016 hebben we de “Green-White 
Sensation Party” georganiseerd. Ondanks dat het 
wat minder druk was dan gehoopt (deels door  
activiteiten in andere horecagelegenheden in en 
rondom Woudrichem) was het een erg leuke en  
gezellige avond! Bedankt allemaal voor jullie komst 
en bij het volgende feest in het nieuwe seizoen  
hopen we natuurlijk weer op een massale opkomst! 

Zaterdag 28 mei hebben we een  
koppel-darttoernooi georganiseerd waar 16 koppels 
op af zijn gekomen, plus nog wat anderen die  
kwamen voor de gezelligheid en het kijken van de 
Champions League finale op groot scherm.  
Uiteindelijk gingen Gerard Visser en Patrick de Rover 
aan de haal met de eerste plaats na een spannende 
finale tegen Marcel Wilhelm en Willem den  
Oudsten.  

Deze dartavond is mede mogelijk gemaakt door een 
tweetal sponsoren, te weten Gevelrestauratie Pierre 
Secréve, die het aanschaffen van 4 nieuwe  
dartborden en aanverwante dartartikelen mede  

 

mogelijk maakte. Daarnaast hebben we ook een  
donatie mogen ontvangen van Willem den Oudsten 
Afbouwbedrijf. Super bedankt hiervoor mannen!! 

Rest ons nog 1 activiteit dit seizoen en dat is de  
afsluitdag die zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni. 
Traditiegetrouw zal er om 13.00 gestart worden met 
een 7x7 mixtoernooi waarna vanaf 18.00 de BBQ 
aangestoken zal worden. Kosten voor de BBQ  
bedragen €11,50 p.p. en opgeven hiervoor kan bij 
Jurgen Braat (06-36144271 of  
jurgen_braat@hotmail.com) 

Graag willen wij nogmaals een ieder hartelijk  
bedanken die het huidige seizoen alweer zijn/haar 
lidmaatschapsgeld heeft betaald. Top! Iedereen die 
nog niet lid is, maar dit wel graag zou willen kan zich 
natuurlijk melden bij een van de “Vrienden 
van”,welke bestaan uit: Wilty Schaap, Jurgen Braat, 
Yannick Kant, Marcel Wilhelm, Michiel van  
Pouderoyen, Martijn van den Heuvel en Andreas 
Nederveen. 

Tot volgend seizoen! 

Vrienden van v.v. Woudrichem 
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Volop enthousiasme tijdens de Frietzakkentoernooien   
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De penningmeester vormt samen met voorzitter en 

secretaris het dagelijks bestuur van de voetbalclub. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de 

voortgang binnen de club, de strategie en  

vertegenwoordigt de voetbalclub, zowel intern als 

extern.  

Taakomschrijving van de penningmeester: 

De penningmeester is financieel  

eindverantwoordelijk, maar voert de boekhouding  

in samenwerking met een vrijwilliger en het  

administratiekantoor. 

De penningmeester heeft een zestal hoofdtaken:  

* het financiële beheer voeren; verantwoordelijk 

voor de boekhouding, het bijhouden van een archief,  

het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken en 

het informeren van de overige bestuursleden  

omtrent het financieel reilen en zeilen van de  

vereniging. 

* het jaarlijks opstellen en bewaken van de  

jaarbegroting. 

* het opstellen van de jaarcijfers, begeleiden van de 

kascontrolecommissie en de cijfers presenteren in 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

* het (doen laten) werven van financiële middelen; 

subsidies, fondsen, donateurs, sponsors,  

contributies, deelnemersbijdragen en acties. 

* zorgdragen voor salarisadministratie (momenteel 

uitbesteed bij administratiekantoor), onkosten- en  

vrijwilligersvergoedingen. 

*het regelen van fiscale zaken en verzekeringen  

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren 

aan andere bestuursleden/vrijwilligers, bijvoorbeeld 

de dagelijkse boekhouding, fondsen en sponsoren 

werven. Als er geld/sponsoring voor is kunnen  

bepaalde taken (aan betaalde krachten) worden  

uitbesteed, bijvoorbeeld de salarisadministratie, 

aangifte omzetbelasting en het opstellen van het 

financieel verslag/jaarrekening. De penningmeester 

blijft wel verantwoordelijk. 

Het profiel van een penningmeester: 

Voorop staat dat de penningmeester plezier heeft in 

het omgaan met de overige bestuursleden en  

affiniteit heeft met cijfers en zich verbonden voelt 

met de voetbalclub. Een echte “clubman/vrouw”. 

Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en  

vaardigheden die bij de functie van penningmeester 

goed van pas komen.  

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze 

vorige penningmeester Ewout Borg, 06-51235966                                                                              

of kijk eens op onze website www.vvwoudrichem.nl.  

Reactie 

Kan schriftelijk, per email, telefonisch maar ook  

persoonlijk bij voorzitter Kees Braat. Voor een  

evenwichtige verdeling in het dagelijks  

bestuur worden vrouwen nadrukkelijk gevraagd te 

reageren. 

 

 

Vacature Penningmeester v.v. Woudrichem 

We zijn nog steeds op zoek naar een  Penningmeester!  
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Data om in de gaten te houden 

10 juni Vrijwilligersavond 

18 juni Afsluitdag 

25 juni Rommelmarkt 

  9 juli  Rabobank Fietstocht (inschrijving gesloten) 

   (waar leden door te fietsen onze club steunen) 

 
Hoofdsponsoren zetten handtekening 

Onlangs zetten Burns Deinum van Acerbis, Jakko Bouman van Jakko Sport  en Kees Braat  

voorzitter V.V. Woudrichem hun handtekening onder een sponsorovereenkomst dat de  

sponsoren 5 jaar aan ons bindt. 
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Hé Scheids ! 
Zaterdag. Je hebt jaren rustiger aan gedaan maar  

vandaag gaan de kicksen weer even onder. Nieuw  

stadje, nieuwe club. Kijken wat het wordt. En dan niet 

voor een lullige donderdagavondtraining onder elkaar 

maar voor een echte wedstrijd om de punten. Welis-

waar zaterdag zesde klasse, maar goed. Je komt het 

complex op en ziet een nog lager elftal zwoegen. Het 

valt je op dat de Scheids in keurig KNVB zwart gekleed 

is, compleet met badge. Maar daaronder draagt hij 

mooi gestreepte kousen. In je eigen clubkleuren nota 

bene. Hij lijkt af te fluiten. Je loopt het trapje op de 

kantine in. Links in je ooghoek zie je die man die je  

eerder de fanfare vooruit hebt zien lopen. Hij snijdt 

met een bot mes een keurig reepje van zijn Mars.  

Hij geniet. Je loopt naar je ploeggenoten. Halverwege 

wordt je aangeklampt door een geen nee  

accepterende man. In zijn hand een stapel papiertjes, 

hij vraagt je om mee te doen aan een soort van  

kansspel. Kosten een euro, de helft gaat naar de club. 

Je moet 3 cijfers omcirkelen, er staan er vijftien op het 

blaadje. Later de dag zal het Bingo apparaat bepalen of 

je gewonnen hebt. De man strijkt met de ene hand  

fanatiek door zijn spierwitte haar en zet met zijn  

andere hand een goudgeel gevuld glas aan zijn mond. 

Je voegt je bij je elftal en bestelt een bakkie leut. In je 

ooghoeken zie je de Scheids van zo even binnen  

stiefelen. Fris gewassen. Achter hem aan een paar  

jongens van de tegenstander, volgens hen was de  

wedstrijd nog niet klaar. De scheids zegt dat het op zijn 

klokkie toch echt tijd was. Je speelt je wedstrijd. Daar 

waar je gewend was Midden-Mid te spelen speel je nu 

opeens links back. Stuk voor je staat een  

zelfverzekerde linksbuiten die ooit als talentvol bekend 

stond. Als hij zijn zesde hoekschop gaat nemen trekken 

je teamgenoten je mee buiten het veld. Eenmaal  

achter het doel tussen de perenbomen, roepen ze naar 

de besnorde flankspeler dat hij de bal kan nemen en 

eenieder staat daar waar de bal zal komen. Na de  

wedstrijd wacht een lekkere versnapering in de  

kleedkamer, meegebracht door een ex-speler met 

zwaar stads accent. Als er dan uiteindelijk gedoucht is 

blijkt bij het aantrekken van de schoenen dat er een 

grapje uitgehaald is, waar normaal schoenen gestrikt 

worden aan de bovenzijde dienen de schoenen nu het 

strikje bij de neus te krijgen. Kwestie van andersom 

inrijgen. Het niveau viel niet helemaal mee, maar moe 

en voldaan wandel je de kantine binnen met 3 punten 

in je tas. Je maten zitten gezellig aan een lange tafel 

met in het midden een stapel tientjes en wat losse 

munten. Gezellig. Lekker in een gesprek hoor je opeens 

een dienblad naast je op de grond kletteren. Je begrijpt 

de hint en loopt naar de bar. Je bestelt een vol blad bij 

de Barman met een mooie volle rode baard. Hij en zijn 

charmante assistentes hebben het blad binnen no-time 

gevuld met mooi schuimende glazen. Terug aan tafel 

zie je dat je oosterse teammaat een grote schaal met 

patat en een wat kleiner schaaltje met hapjes heeft 

geregeld. Lekker. Je elftalgenoot naast je wordt  

aangesproken door die keeper van een lager elftal met 

een wat merkwaardige bijnaam, namelijk een klein 

plaatsje in Belgisch West-Vlaanderen. Hij vraagt,  

onrustig friemelend aan zijn grove armband of je  

elftalgenoot wil meedoen aan een soort van mix  

toernooi vernoemd naar de keeper zelf. Jij wordt nog 

niet gevraagd. De muziek gaat wat harder. Het is best 

wel gezellig te noemen. Op een gegeven moment zie je 

dat de onderhoudsman, sprekend een wat dunnere en  

langere uitvoering van Swiebertje, komt langs zwieren. 

In zijn armen een charmante en in uitstekende conditie 

zijnde bezem. Hij zingt lieftallig en overtuigd van eigen 

talent mee met de muziek. Aan de bar hoor je iemand 

zijn eigen naam roepen. Gevolgd door de woorden 

”neemt er nog 1 en dan gaat hij heen”. Hij ontlucht 

zich met bravoure. Zijn bargenoten kunnen het niet 

echt waarderen en zoeken hun heil snel elders.  Buiten 

is het schemeren al weer bijna voorbij. Tijd om richting 

huis te gaan. De aanvoerder van je elftal is het er mee 

eens en hij en zijn vrouw fietsen mee. Althans tot de 

eerste de beste speeltuin.  Daar vermaken ze zich  

prima met schommel en wip-wap. Je vindt het mooi  

geweest en vervolgt je weg. Later in bed trek je de  

conclusie dat dit clubje misschien zo gek nog niet is, je 

kon je hier nog wel eens gaan amuseren. 

T.H. Guvnor. 

Column  
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 Colofon 

Bestuur 

Contactgegevens 

Het bestuur van Voetbalvereniging Woudrichem bestaat momenteel uit de volgende personen.  

Het algemene e-mailadres van het bestuur is bestuur@vvwoudrichem.nl. 

Postadres     v.v. Woudrichem 

      Postbus 29 

      4285 ZG Woudrichem 

Bezoekadres    Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon Kantine    0183-309059 

Telefoon Bestuurskamer  0183-309058 

Telefoon Jeugdcommissiekamer 0183-309069 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    Ben van Eeden 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Bruis de Kock 

Oplage     500 stuks 

Voorzitter   Secretaris  Penningmeester  Jeugdzaken   Technische zaken 

Kees Braat   Marjan Pullen Vacant   Dirk Pellicaan  Vacant 

0183-303038         0183-304129 

 

Beheer & Onderhoud PR-zaken  Wedstrijdsecretaris Ledenadministratie 

Ben van Eeden  Vacant  Janny Secrève  Christel Borg 

0183-302871     0183-302965  0183-311560 
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