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Zo en dat is ‘m dan alweer. Het seizoen zit er op. De laatste editie van de clubkrant 2016-2017 zit weer lekker 
vol. Dank aan alle schrijvers die ons kopij blijven aanleveren. Ook al is het voor het gevoel nog niet zo lang  
geleden dat de vorige op de mat viel. Veel aandacht deze keer voor ons eerste elftal. En terecht. Ongekende 
prestatie die ze geleverd hebben dit jaar. Ook aandacht voor twaalf onmisbare vrijwilligers, op 11 maart (dag 
van ons 85 jarig jubileum) gehuldigd door de KNVB. Afijn, ga lekker bladeren, lezen en plaatjes kijken!  
De komende weken is er nog genoeg te doen op het Bolwerk. Erna lekker genieten van de zomer en de  
sportieve accu weer opladen voor september. Mocht je je vervelen, de volgende deadline is op 1 september, 
dus mocht je wat kwijt willen… wij zien je bijdrage voor de clubkrant graag tegemoet!  
 
De Redactie  
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Een woord van de voorzitter 

Het seizoen 2016-2017 
kon wel eens het  
mooiste seizoen zijn  
in onze 85-jarige  
clubhistorie. Het ene 
hoogtepunt na het  
andere; de bouw van 2 
nieuwe kleedkamers, 
de aanleg van een 
kunstgrasveld en het 
onvoorstelbaar mooie 
kampioenschap van 
ons 1e elftal al op 8 
april in Leerdam.  

 
De beste amateur-kampioen van Nederland??  
Wat een feest! 
In het Pinksterweekend moeten nog een aantal  
beslissingen vallen. Vanmiddag speelt ons 2e elftal 
de laatste beslissingswedstrijd voor behoud in de 2e 
klasse. De uitwedstrijd tegen Sliedrecht 3 werd met 
0-1 gewonnen, dus ………………..?  
Zaterdag en maandag wordt ook bekend of de 2 
topfavorieten voor de titel in de 3e klasse D  
Sleeuwijk en SVW meegaan naar de 2e klasse F,  
of Hardinxveld en GDC zich daarin handhaven.  
Maar eerst gaan we ons opmaken voor een  
mini feestweek eind juni, georganiseerd  
door ons Dreamteam.  
Daar gaan we weer een groots feest van maken met 
een jubileum- en kampioensreceptie op vrijdag 23 
juni.  
 
Vervolgens de voorbereidingen voor een nieuw  
seizoen 2017-2018 met veel veranderingen.  
De KNVB heeft een aantal veranderingen  
doorgevoerd: latere start competities, nieuwe  
wedstrijdvormen pupillenvoetbal en digitaal  
wedstrijd-formulieren en spelerscontrole.  
Het seizoen vangt aan met 3 bekerwedstrijden op  
3 zaterdagen in september. De competitie start op 
zaterdag 23 september en eindigt 26 mei 2018, met 
een flexibele winterstop en nacompetities in juni.  
 
 

De trainingen en opening kantine starten dan ook 2 
weken later dan gebruikelijk. Over de nieuwe  
wedstrijdvormen pupillen leest u ook in dit  
clubblad. Hoe het zal gaan lopen met de  
digitalisering van wedstrijdformulieren en  
spelerscontrole zullen we aan den lijve gaan  
ondervinden.  
Waarschijnlijk zijn wij daar goed op voorbereid.     
 
Zijn alle wensen nu vervuld? v.v. Woudrichem wil 
een dynamische club zijn en blijven. In het stuk “Van 
de Bestuurstafel” geeft onze secretaris Marjan een 
kijkje in de keuken, waar we als bestuur mee bezig 
zijn. We werken aan een nieuwe structuur,  
waarvoor we in de Algemene Leden Vergadering 
van oktober 2017 goedkeuring aan de leden  
willen vragen. En kijken naar een meerjarenplan 
voor verdere verbetering van onze accommodatie 
Het Bolwerk, LED verlichting 3e veld en opknappen 
kantine. 
 
Eerst maar eens genieten van een mooie afsluiting 
van het seizoen, feestweek, rommelmarkt en een 
mooie zomer, zodat we medio augustus allemaal 
weer fris aan de start staan van een nieuw seizoen. 
Veel plezier daarbij gewenst. 
 
3 juni 2017 
 
Kees Braat 
voorzitter 
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Woudrichem 1,  kampioen seizoen 2016-2017! 

Wij zijn kampioen, ja wij 
zijn kampioen!!! Dit mogen 
we vol trots melden na een 
werkelijk prachtig seizoen 
waarin we 23 wedstrijden 
wonnen, slechts 1  
wedstrijd verloren en het 
fabelachtige doelsaldo van 
83 doelpunten voor en 
slechts 6 doelpunten tegen 
behaalden. Dit laatste  
is het laagste aantal in  
Nederland van alle  
standaard-elftallen en 

nummer 2 SVV uit Schiedam volgde op grote  
achterstand, namelijk 12 tegendoelpunten.  
Een prestatie van formaat dus!  
Hierbij het verslag van onze laatste 10 wedstrijden. 
Zaterdag 11 maart mochten we na een paar  
voetballoze zaterdagen weer aan de bak en het was 
gelijk een hele pittige klus want SVW kwam op  
bezoek. Voor de competitie was dit voor veel kenners 
de favoriet voor de titel, maar zij konden die status 
geen moment waarmaken en ook vanmiddag hadden 
ze niets te vertellen. Vanaf het begin van de wedstrijd 
werd SVW bij de strot gegrepen en regen de kansen  
zich aaneen. Al snel scoorde Yoeri de 1-0 op aangeven 
van Dillis en na 20 minuten herhaalde zich dit en werd 
de marge verdubbeld. SVW werd in het 1e half uur 
zoek gespeeld en mocht van geluk spreken dat ze met 
2-0 de rust haalden. Na de rust maakte Yoeri na een 
assist van Bori al snel de 3-0 wat zijn 1e hattrick in 
Woerkumse dienst betekende. We bleven aandringen 
maar met het nodige kunst en vliegwerk bleef SVW 
een grotere uitslag bespaard. 

Een week later de lastige uitwedstrijd bij Noad ’32. 
Lastig omdat dit een fysiek sterke tegenstander  
is en het voetballen op de knollentuin daar bijna  
onmogelijk is. Het begin was aftasten maar steeds 
meer kregen we grip op de wedstrijd en na een half 
uur kreeg Bori de bal mooi meegegeven van Yoeri en 
vanuit een lastige hoek wist hij de keeper tegendraads 
te passeren. Jammer genoeg konden we ondanks wat 
kansjes de wedstrijd niet beslissen dus was dit de 
ruststand. Na de rust was het behoorlijk gaan  
regenen en werd het een fysieke slijtageslag waar  
we ons prima in weerden. De scheidsrechter raakte 
helaas het spoor volledig bijster wat het ook niet  
gemakkelijker maakte. Toch bleven we glansrijk  
overeind en in blessuretijd besliste Tim na een mooie 
solo de wedstrijd met de bevrijdende 0-2. Na afloop 
bleek na deze geweldige collectieve prestatie ook de 
concurrentie nog te hebben verloren waardoor de 
titel steeds dichter bijkwam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna volgde de thuiswedstrijd tegen Unitas  
wat vocht tegen degradatie. Uit was het maar 1-2  
geworden waardoor ze vooraf nog hoop hadden maar 
dat was snel voorbij. We speelden volle bak vooruit en 
bij de rust was de stand al 3-0 door doelpunten van 
Yoeri, Nick en Dillis. Nog steeds was er de honger om 
de tegenstander bij de strot te pakken en door goals 
van Wim (of was het nou een eigen goal?), Bori,  
Danny Schaap en Nick werd het uiteindelijk 7-0.  
Zeer overtuigend en geconcentreerd gespeeld met  
als doel de titel en die kwam door weer een verlies 
van Sleeuwijk steeds dichterbij. 
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 Theoretisch konden we op 1 april in de thuiswedstrijd 
tegen Capelle de titel al pakken maar dan moesten 
Sleeuwijk en SVW wel weer meewerken. Achteraf 
bleek dat de concurrentie geen fout had gemaakt. 
Dus moest er nog even gewacht worden. De start was 
nog goed met 2 dikke kansen maar daarna zakte het 
tempo en het sluwe Capelle profiteerde optimaal met 
een boogbal over Lex 0-1. Even waren we het kwijt 
maar al snel werd de druk opgevoerd en net voor rust 
kregen we loon naar werken. Yoeri werd op rechts 
weggestuurd en hij bedacht zich geen moment en 
poeierde vanaf punt 16 de bal in de verre bovenhoek, 
wat een goal!!! Na rust ging het op en neer en hoewel 
we steeds gevaarlijker werden waren de uitvallen van 
Capelle ook niet mis. 5 minuten voor tijd werd er door 
Capelle hands gemaakt en terecht ging de bal op de 
stip en dan weet je het wel. Danny Schaap benutte dit 
buitenkansje uiterst koel en de zwaarbevochten winst 
was binnen 2-1. 

Op 8 april was het dan zover, onze  

kampioenswedstrijd uit bij Leerdam Sport!  

Met de bus, gevolgd door een enorme  

supportersschare, gingen we naar Leerdam waar je  

de opwinding voelde bij iedereen met een groen-wit 

hart. Na het vuurwerk begonnen we gespannen aan 

de wedstrijd en Leerdam Sport zocht de grens op en 

kreeg een paar mooie kansen maar dan is daar altijd 

onze rots in de branding Lex. Met een paar mooie 

reddingen hield hij zijn doel schoon en de Leerdamse 

storm ging liggen en we kwamen steeds beter in de 

wedstrijd. Danny stuurde Dillis weg en die rondde 

koel af waardoor de ban gebroken was. Nog geen  

5 minuten later was het weer raak want na een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrimmage voor het doel was Nick attent en tikte  

de 0-2 binnen. Nog was de koek niet op want de 

mooiste moest nog komen. Wim stuurde op links een 

tegenstander het bos in waarna zijn perfecte voorzet 

door de hoog opgesprongen Tim tegen de touwen 

werd geknikt wat de ruststand van 0-3 betekende.  

Na rust waren daar de laatste stuiptrekkingen van 

Leerdam maar na een eigen goal was het over en uit. 

Tim scoorde de 0-5 en Danny Schaap scoorde nog een 

strafschop wat een prachtige score van 0-6 opleverde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uit Spanje teruggekeerde Niek mocht ook nog  

minuten maken net als Wilty en de pechvogel van het 

seizoen Mark. Na het laatste fluitsignaal barste het 

feest los op het veld. Het kampioenschap was binnen 

en iedereen was blij maar ook vooral trots. Vanuit 

Gorinchem kwamen we met de pont aan in Woerkum 

waar de platte kar van Tankens op ons stond te  

wachten. Op de platte kar werden we door Woerkum 

geleid en kwamen we bij de kantine aan waar het 

feest tot in de kleine uurtjes doorging.  
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En nu? We zijn kampioen maar we moeten nog 5 
wedstrijden spelen! Om te beginnen komt Zuilichem 
op bezoek. Zuilichem heeft de punten nog hard nodig 
en is met een zeer defensieve tactiek naar het  
Bolwerk gekomen. Doordat we een laag tempo  
hanteren werkt dit concept nog goed ook en hebben 
we het aan Lex te danken dat we met 0-0 gaan rusten. 
De 2e helft wordt er toch een aantal tandjes  
bijgeschakeld en Zuilichem valt bijna om en de goal 
kan niet uitblijven. Een kwartier voor tijd krijgt Danny 
Schaap de bal in de zestien en nadat hij de keeper 
met een schijntrap in de maling neemt schiet hij de 
bevrijdende 1-0 binnen. Het slotakkoord is voor Thijs 
die een heerlijke aanval subliem afrondt en de  
verdiende 2-0 op het bord schiet. 
De volgende halte is in Andel waar Sparta’30 wacht. 
Ondanks dat we ze enorm dankbaar waren voor de 
platte kar voor onze rondrit wilde we de punten niet 
cadeau geven. We begonnen zeer geconcentreerd en 
al snel lag de 0-1 binnen door Dillis die even later ook 
de score verdubbelde. Nu was het tijd voor Bori die 
met 2 heerlijke goals de marge verdubbelde en zo de 
0-4 ruststand bepaalde. Na de rust ging het tempo 
iets omlaag maar nog steeds was er de drang naar 
voren en Dillis tekende met zijn 3e goal de 0-5 aan 
waarna Bori niet kon achterblijven en ook hij scoorde 
zijn hattrick. Het slotakkoord was voor Yoeri die de  
0-7 binnen tikte. Geweldig om te zien dat er na een 
behaald kampioenschap nog zo’n drive is om zo’n 
wedstrijd op de mat te leggen! 
De laatste wedstrijd in april is thuis tegen SSC wat  
altijd een stugge ploeg is. De laatste 2 seizoenen  
wisten de mannen uit Sprang de punten uit Woerkum 
mee te nemen en dat moest maar eens afgelopen 
zijn. De start was goed en de kansen volgden al snel 
en na ruim 20 minuten viel de onvermijdelijke 1-0 
door Bori die heerlijk werd vrij gespeeld door Tim.  

Met kunst en vliegwerk blijft SSC tot de rust overeind 
maar direct na rust kopt Corné een corner binnen 
waardoor het gespeeld lijkt. Er sluipt wat gemakzucht 
in de ploeg en na een slippertje moeten we een  
strafschop toestaan die ook werd benut 2-1. SSC 
denkt dat er nog wat te halen valt en wil druk gaan 
geven maar komt al snel van een koude kermis thuis 
als Dillis met 2 goals de wedstrijd definitief beslist en 
de eindstand op 4-1 bepaalt. 
De laatste uitwedstrijd was tegen Haaften en die 
moesten zelf nog winnen om zich veilig te spelen.  
Na de erehaag van spelers en begeleiding van Haaften 
begonnen we fel aan de wedstrijd en kregen binnen 
enkele minuten 2 zeer goede kansen maar we lieten 
deze onbenut. Hierna zakte het tempo en Haaften 
rook haar kans. Lex was een weekje op vakantie dus 
was hier het officiële debuut van Sam van Giessen en 
wat voor 1! Met heerlijke reddingen hield hij zijn doel 
schoon en was het bij rust nog 0-0. De 2e helft was 
grimmiger en Sam haalde een kopbal met een  
katachtige reflex uit de benedenhoek en net toen  
iedereen dacht dat het gelijk zou blijven stond onze 
specialist op. In de 95ste minuut kregen we een vrije 
trap op 20 meter van het doel en hoewel Tim totaal 
niet in wedstrijd zat ging hij achter de bal staan en 
krulde hij de 0-1 in de bovenhoek en de punten waren 
weer binnen. 
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De laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen 
Sleeuwijk, was voor het seizoen door velen al  
omcirkeld als zijnde de beslissingswedstrijd in de 3e 
klasse maar nu het eindelijk zo ver was gekomen was 
daar weinig meer van over. Woerkum was al 4 weken 
kampioen en Sleeuwijk, wat op 17 punten  
achterstand stond, had andere belangen want de  
nacompetitie wachtte. Terwijl er bij ons duidelijk het 
gevoel heerste dat er nog een rekening open stond 
vanwege onze enige nederlaag dit seizoen heerste er 
bij Sleeuwijk vooral de angst. Angst voor schorsingen 
maar ook angst voor een pak slaag want Sleeuwijk 
wist wel degelijk dat Woerkum uit was op revanche! 
Sleeuwijk wat dus bewust een aantal basisspelers  
niet liet spelen kwam enkel maar om de schade te 
beperken. In de 1e helft lukte dit nog redelijk en bleef 
het bij de 1-0 van Wim die uit de rebound het net wist 
te vinden. De 2e helft ging het tempo omhoog en 
werd Sleeuwijk weggespeeld. Al snel liep Dillis alles 
voorbij en liet hij Bori de 2-0 maken waarna Yoeri 
attent reageerde op een bal die terug kwam van de 
lat en de 3-0 binnen werkte. Tim scoorde na een fout 
van de keeper van Sleeuwijk de 4-0 en Nick scoorde 
na een solo de 5-0. Het had nog meer kunnen zijn 
maar de scherpte was er niet helemaal en Sleeuwijk 
bleef ook volharden in tijdrekken wat zonde was voor 
de normaal gesproken zo leuke derby. 
Wat een prachtig seizoen hebben we met elkaar  
gehad. Trots is het gevoel dat overheerst bij ons als 

begeleiding als wij terug kijken op dit geweldige  
seizoen. Op de trainingen is keihard gewerkt en in 
wedstrijden is buiten een fantastische instelling ook 
een geweldig TEAM gevormd dat voor en met elkaar 
door het vuur ging. Wij zijn trots dat wij van dit geheel 
deel uit mogen maken, onze dank hiervoor!  
Nu wacht de 2e klasse op ons. Een niveau waar we 
niet bang voor hoeven zijn want we zijn hier naar toe 
gegroeid en dan is dit het logische gevolg. Wij zien  
het komend seizoen ook met heel veel vertrouwen  
tegemoet en zijn benieuwd hoe onze jonge honden 
(en Wim haha) zich hier zullen manifesteren maar  
als wij het samen blijven doen als team dan komt  
het zeker goed.  
Rest ons nog de supporters en iedereen die bij  
Woudrichem betrokken is geweest te bedanken  
voor jullie steun! Een fijne vakantie toegewenst  
en graag tot ziens in het nieuwe seizoen. 
 
Sportieve groet, 
Leon en Fred 
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Het lange seizoen van het Tweede 
Op het moment dat je dit stuk leest, zijn we inmiddels 
het seizoen helemaal doorgekomen. Nu ik het schrijf, 
zit ik nog met de nacompetitiewedstrijd van  
afgelopen zaterdag in de benen. Inderdaad,  
Woudrichem 2 speelt in de nacompetitie. Jammer 
genoeg is dit voor lijfsbehoud in de tweede klasse. 
Normaal gesproken hoor je bij de meeste spelers aan 
het einde van het seizoen “nu het lekker weer wordt, 
is het seizoen klaar”. Eén ding kan ik je vertellen, na 
de wedstrijd van afgelopen zaterdag in 35 graden bij 
en tegen Sliedrecht 3 hoor je niemand iets dergelijks 
zeggen. Om niet gelijk aan het einde van het  
voetbalseizoen te starten, zal ik toch maar  
even bij het begin beginnen.  
 
In september 2016 werd er gestart met de wedstrijd 
uit bij Sleeuwijk. Voor het tweede jaar achter elkaar 
was dit de opening van het seizoen, maar jammer  
genoeg was de wedstrijd geen herhaling van het jaar 
ervoor er werd verloren met 5-2. Ook de twee  
volgende wedstrijden werden zonder punten  
afgesloten. Met name de derde wedstrijd van het  
seizoen tegen Rijsoord werd na een prima eerste  
helft te gemakkelijk weggegeven. In de laatste minuut 
werd een zuiver doelpunt van Woudrichem  
afgekeurd en in de tegenaanval schoot Rijsoord  
wel de winnende goal binnen.  
 
De weken daarna kwam het resultaat er ook niet en 
eigenlijk werd het voetbal alleen maar minder. Tegen 
Drechtstreek en Heukelum werden geen punten  
gepakt. Het was de koploper Alblasserdam die op het 
Bolwerk een punt achterliet met een eindstand  
van 1-1. De eerste winst werd behaald uit bij  
Groot-Ammers. Op karakter werd er met 1-2  
gewonnen. Ook deze winst werd in de weken  
die er volgden niet doorgezet. Het waren vervolgens 
zelfs 5 wedstrijden op rij die met een nederlaag  
werden afgesloten. 
 
Inmiddels kwam het degradatiespook behoorlijk in  
de buurt en was de winst tegen één van de directe 
concurrenten Rijsoord met 1-0 een mooie meevaller. 
Nadat we in de week erna in de laatste minuut de 
punten uit het niets hadden weggegeven tegen  
Groot-Ammers, was het wederom het hoog  
geklasseerde Alblasserdam waar een punt werd  
gepakt. Dit bleek achteraf het startschot voor de 
eindsprint.  

Thuis werd gewonnen van directe concurrent  
Heukelum en de week erna stond er de wedstrijd  
tegen Emma op het programma. De wedstrijd waarin 
Emma het kampioenschap had kunnen pakken. Dit 
liep totaal anders. We speelde de beste eerste helft 
van het seizoen en gingen met een 3-0 voorsprong de 
rust in. In de tweede helft was het een kwestie van de 
bus parkeren op de eigen zestien. Iets wat in het  
hedendaagse voetbal in finales heel gebruikelijk is.  
De bus stond prima en het bleef 3-0. 
 
Met een goed gevoel werd er naar Lekvolgels gegaan. 
Echter, was dit gevoel snel verdwenen. In de eerste 
helft werd er slecht gespeeld en bij rust werd er tegen 
een 2-0 achterstand aangekeken. Er moest gewonnen 
worden, om boven de directe degradatiestreep uit te 
komen en Lekvogels het zetje naar beneden te geven. 
In de tweede helft was het slechte spel verdwenen. 
Echter, grote kansen kwamen er nog niet. Uiteindelijk 
was het Boeks die tussen de grappling trainingen 
door meespeelde en de aansluitingstreffer  
verzorgde in de 70ste minuut. De gelijkmaker was een 
wonderschone volley van Alaa in de 8385ste minuut. 
Lekvogels was op en had de verwachting dat wij het 
gelijke spel zouden koesteren. Dit was niet het geval. 
Het was Roy die in de 90ste minuut vanaf de linkerkant 
de zestien binnen ging en onderuit werd gehaald. 
Thijs mocht de winnende goal maken vanaf 11 meter. 
Een grote stap was gezet om directe degradatie te 
voorkomen. 
 
Een week later stond de wedstrijd tegen HSSC op de 
planning. Een wedstrijd waarbij we in de eerste helft 
best aardig speelden en ook met een voorsprong de 
rust in zijn gegaan. In de tweede helft kwam HSSC 
dichter en dichter in de buurt van de goal van  
Gerard. Het was uiteindelijk een eigen goal van  
Michael die ervoor zorgde dat de 1-1 op het bord 
kwam. In de laatste minuut werd het nog spannend. 
Een scrimmage voor de goal waarbij niet iedereen er 
zonder kleerscheuren uitkwam. Gerard dook op de 
bal waarbij de spits zijn handen raakte. Gevolg een 
breuk in zijn vinger en einde seizoen. Ook was het 
direct einde wedstrijd. Het gelijke spel had tot  
gevolg dat we directe degradatie zijn ontlopen en de 
nacompetitie ingegaan moest worden. De laatste 
wedstrijd van het reguliere seizoen was tegen de 
Zwerver.  
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Hier werd een redelijke goede pot gespeeld,  
maar uiteindelijk wel verloren. 
 
Nacompetitie  
 
Je speelt dergelijke wedstrijden liever voor promotie. 
Dat zag je ook aan de tegenstander in het eerste  
ronde, Unitas 2 uit Gorinchem dat de kans had om te 
promoveren. In de eerste wedstrijd begonnen ze 
sterk en kwamen ze op een 1-0 voorsprong na een 
fout van ons in de verdediging. Voor de rust was het 
verder een rommelige wedstrijd en waren er kansen 
over en weer, maar goals bleven uit. In de tweede 
helft werd zwak gestart en dat resulteerde direct in 
kansen voor Unitas. Uiteindelijk kwam er zelfs de 2-0 
op het bord na 60 minuten spelen. De rest van  
de wedstrijd was het alle druk naar voren om de  
achterstand weg te werken. Uiteindelijk viel de  
aansluitingstreffer 15 minuten voor tijd.  
Het verlossende moment kwam ook. In de 90ste  
minuut viel de goal uit een corner die door Michael 
richting het doel werd gekopt en uiteindelijk door  
een speler van Unitas in eigen doel werd gewerkt. 
Met een 2-2 eindstand was er de week erop de  
thuiswedstrijd op het Bolwerk. We begonnen vrij  
aardig aan de wedstrijd. Dit resulteerde direct in  
kansen waarbij ook daadwerkelijk het net werd  
geraakt 1-0. Daarna was het Unitas dat op zoek ging 
naar de goal. Uiteindelijk was het Sam, de lat en de 
beide palen die ervoor zorgden dat de goal leeg bleef. 
De eindstand 1-0. Hiermee was de tweede ronde  
gehaald met een beetje geluk en hard werken. 
 
Sliedrecht 3 was de volgende tegenstander. Ik begon 
mijn stuk met het bizar warme weer van afgelopen 
weekend. Het tempo van de wedstrijd was mooi  
aangepast aan de temperatuur. Op de tribune  
waren onze vaste supporters te vinden die lekker  
een plaatsje in de schaduw hadden gevonden.  
De wedstrijd was niet hoogstaand, maar de goal die 
Damian uiteindelijk maakte en ons de winst bezorgde 
geeft ons een mooie kans om het komend weekend 
af te maken. 
 
Al met al een lang seizoen, waarbij we hopelijk na de 
laatste wedstrijd van komend weekend toch een goed 

gevoel overhouden. Volgend jaar starten we met een 
nieuwe trainer en leider, met mogelijk aanvulling  
vanuit de junioren. Om deze jonge gasten de ruimte 
te geven, zijn er uiteraard ook een aantal “oudjes” die 
mogelijk hun schoenen aan de wilgen gaan hangen.  
Ik kan hier een aantal namen noemen die twijfelen, 
maar ik hoop eigenlijk dat het ook bij deze gasten  
na de zomerstop weer is gaan kriebelen en dat ze  
gewoon weer bij de training aansluiten. Mocht het 
niet het geval zijn, dan wil ik deze spelers bedanken 
voor de vele jaren die we met zijn allen hebben  
samengespeeld in de teams op het Bolwerk. 
 
Als laatste wil ik nog 3 personen bedanken die zich dit 
jaar hebben ingezet voor het tweede elftal. Iedereen 
moet zich binnen een vereniging bewust zijn van het 
feit dat mensen zich met hard en ziel inzetten. Wij als 
spelers spelen maar het spelletje. Zonder kleding, 
pasjes en een opstelling kom je nergens.  
Groot respect voor mensen die hun kostbare vrije tijd 
hierin willen steken. Daarom wil ik om te beginnen de 
trainer Paul Heijkoop bedanken. Na zijn terugkeer 
heeft hij het tweede weer voor twee jaar getraind en 
onder zijn hoede genomen. Namens de spelers wil  
ik hem graag bedanken en succes wensen voor het 
komende seizoen bij zijn nieuwe club, Vuren 2. In de 
tweede plaats hoort ook Raymond de Jong genoemd 
te worden in dit afsluitende stuk van dit seizoen.  
Raymond is jarenlang de leider geweest van het 
tweede elftal en heeft zich altijd ingezet voor het 
tweede. Vlak na de winterstop heeft Raymond  
aangegeven te stoppen met zijn functie als leider. Zijn 
keuze hebben wij als groep gerespecteerd. Ondanks 
het stoppen op dat moment is hij de laatste maanden 
nog erg betrokken geweest bij het tweede en was hij 
bij alle wedstrijden en vele trainingen aanwezig.  
Bedankt voor je tijd en inzet de afgelopen jaren. Ten 
slotte wil ik de ad-interim leider ook bedanken.  
Stefhan, bedankt voor het verzorgen van de functie 
van leider de afgelopen maanden, helemaal top. 
 
Wil ik voor de rest nog iedereen een fijne  
vakantie toe wensen. We zien elkaar weer in  

het seizoen 2017-2018. 
 
Walter van Burgel 
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Trainer dames 1 aan het woord 
GRC14-Woudrichem 
 
Vandaag de uitwedstrijd 
tegen GRC14 vroeg in de 
ochtend. Wat als voordeel 
heeft dat de middag  
nagenoeg vrij is. Na mijn 
bezoek aan de kapper  
vertrek ik naar Giessen.  
Auto geparkeerd en mooi 

op tijd. Dan loop ik naar de kleedkamer toe. Kom Kees 
tegen die op de fiets is gekomen. Kees Schriek onze 
vlagger waar we ontzettend mee in onze sas zijn. Kees 
is al heel lang vlagger bij onze vereniging.  
Voornamelijk bij de damesteams die de v.v.W heeft 
gehad. En volgens mij duurt dit al 28 of 29 jaar.  
Bijzonder dus wat die Kees allemaal gedaan heeft  
en nog steeds doet. Klasse Kees. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo,dat is eruit. Nu de wedstrijd zelf. Thuis verloren  
wij met 4-1. Vandaag zou het anders zijn. Na de  
bespreking het veld op voor de warming up. En aan 
alles kon je merken dat de groep gebrand was op een 
goed resultaat. De wedstrijd kon beginnen. GRC, een 
goede ploeg met snelle en vaardige speelsters, ging 
fanatiek van start. Maar wij pakten ze gelijk terug  
op dezelfde wijze en naarmate de 1e helft vorderde  
werden wij een waardige zelfs steeds beter wordende 
tegenstander. GRC had dit niet verwacht, dat kon je 
aan alles merken. Vooral door het gemopper als ze 
weer een duel verloren. Toch werd het 1-0 voor GRC. 

De oorzaak is bekend. De 2e helft was voor een zeer 
goed spelend Woudrichem. Prima voetbal. Veel inzet 
en conditioneel prima. En daar werden wij voor  
beloond want na 10 minuten scoorde Joyce een 
prachtige goal. Dat was 1-1. Maar de koek was nog 
niet op want met nog ongeveer 5 minuten te spelen 
mocht Joyce een hoekschop nemen. De trap was  
eigenlijk niet goed maar dat veranderde in iets heel 
moois. Carline nam de balvolley op de schoen en de 
bal verdween snoeihard in het doel. 1-2. Prachtig 
vooral het juichen daarna. Toch werd het nog 2-2.  
Er werd veel te lang doorgespeeld maar daar heb  
je mee te maken. Snel accepteren is het minste  
energieverlies. Een prestatie om trots op te zijn.  
En oh ja. Kees liet de scheids nog even zijn glimmende 
horloge zien. Ook dat is beleving want het horloge van 
de vlagger geeft altijd de juiste tijd aan.  
Knoop dat maar in je oren. 
 
Woudrichem-Noordeloos 
 
Vandaag begon onze wedstrijd om half 1 op het 3e 
veld waar de wind vrij spel wat voor beide teams  
lastig was. Vooral de controle over de bal was soms 
een waar gevecht. Na ongeveer 10 minuten en 35  
seconden schoot Joyce de 1-0 binnen. Een mooie 
goal. Even later kreeg ze nog een kans, alleen de  
keeper van Noordeloos grabbelde de bal van de lijn. 
En ook Demi kreeg nog een kansje maar scoorde niet. 
En zo kon het gebeuren dat de einduitslag al na 10 
min. en 35 sec. gerealiseerd was. Het vervolg van de 
wedstrijd speelde zich af op het midden van het veld. 
Verdedigend stond het goed zodat Noordeloos niet  
in de buurt van onze keeper kon komen. Op 1 klein 
kansje na, maar ook wij konden geen echte kansen 
creëren. Toch was er nog wel 1 gevaarlijk lijkende 
aanval van Noordeloos, maar Kees stak resoluut zijn 
vlag omhoog. En de scheidsrechter floot voor  
buitenspel. Zucht. Net voor het eind bleef het 1-0.  
Een weliswaar moeizame overwinning maar  
uiteindelijk welverdiend.  
 
Rest mij nog Zoe te bedanken voor haar bijdrage.  
Ze stopt namelijk met voetballen.  
Wij wensen haar veel geluk toe. Het ga je goed. 
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Sleeuwijk-Woudrichem 
 
Uit tegen de koploper. Een wedstrijd waar naar  
uitgekeken kon worden. De 1e helft verliep eigenlijk 
wel zoals ik verwacht had. Een uitermate strijdbaar 
Woerkum tegen een Sleeuwijk dat met meer  
voetballend vermogen geen echte kansen kreeg.  
Totdat kort voor de rust de bal op de stip ging. Voor 
ons allemaal een raadsel waarom. Het werd wel 1-0 
voor Sleeuwijk. De 2e helft hetzelfde beeld alleen 
werden wij wat gevaarlijker wat tot gevolg had dat 
Sleeuwijk op de counter ging spelen en halverwege  
de 2e helft scoorden ze dan ook een fraaie veldgoal. 
En dat was dan 2-0. Tevens de eindstand.  
De teleurstelling was groot maar we hebben hier een 
goed gezicht laten zien, dames. Want de lange reeks 
van winnen wordt altijd een keer onderbroken. Zo is 
dat. Nu snel vergeten. Kost het minste energie. 
 
VVAC-Woudrichem 
 
Voor de 1e keer mochten we gebruik maken van onze 
nieuwe kleedruimte. Het ziet er fantastisch uit. Hier is 
een stuk vakwerk afgeleverd. Complimenten gaan dan 
ook uit naar een ieder die hier aan mee heeft gewerkt. 
Dan nu de wedstrijd. Van de uitwedstrijd wisten wij 
nog dat VVAC een goed voetballende ploeg is die het 
ons lastig kon maken. Maar dat is wederzijds. Al na 5 
minuten werd het 1-0 door een actie van Demi.  
Daarna kwamen wij iets onder druk te staan maar dat 
werd hersteld door weer heel veel werklust waardoor 
het een gelijk opgaande wedstrijd werd. Maar toen 
wij een vrije trap kregen op 20 m van het doel scoorde 

Joyce de 2-0. Een fout van de keepster. Wij blij, zij 
niet. Na de rust hetzelfde wedstrijdbeeld. Onze  
verdediging stond weer goed en kon de lichte druk 
goed aan. Maar ook onze aanvallers en middenvelders 
hebben uitstekend hun best gedaan. Toch werd het 
nog 2-1. Met nog een paar minuten te spelen dacht 
VVAC alles of niets. Het werd niets meer. De 3 punten 
waren weer binnen. Oh ja, voor ik het vergeet. Onze 
voorhoede bestond de 2e helft uit Petra, Demi en 
Marlous. Dat zijn eigenlijk verdedigers op Demi na. 
Deze dames hebben het uitstekend gedaan. 
 
Woudrichem-Peursum 
 
Het aantal speelsters dat we op zaterdag iedere keer 
hebben varieert nogal. Is in aantal soms 20, nu weer 
12. Afijn, we doen het ermee. Het zal wel 20 blijven. 
Vandaag de kans om de nederlaag van 2-1 tegen 
Peursum uit te doen vergeten. En zie daar. Al na 5  
minuten scoorde Joyce uit een voorzet van Demi. Dat 
was 1-0. Een fraaie goal en 10 minuten later werd het 
2-0 door Demi. De ruststand was 3-0 door een goal 
van Carline. De 1e helft speelden we zeer sterk,  
vooral de werklust en goed verdedigend werk waren 
goed om te zien. Dan de 2e helft. Zoals verwacht een 
aandringend Peursum die het ons nog even lastig 
maakte. Alleen scoorden zij niet en wij wel. Want na 
20 minuten scoorde Demi de 4-0. Even later de 5-0 en 
net voor het einde van de wedstrijd de 6-0 eindstand. 
Stuk voor stuk prima goals van een jonge goeie spits 
die de combinatie heeft van techniek en werklust.  
En die werklust bezit ons hele elftal en alle anderen 
die bij dit team horen. We houden het simpel en dat 
maakt ons sterk. Klasse meiden. Rectificatie. Carline  
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Het 3e “(bijna) altijd samba” 
Het 3e  heeft afgelopen seizoen toch wel een heel  
bijzonder jaar gehad: met elke week 3,5 vaste  
basisspeler toch boven Almkerk en Kozakken Boys 
geëindigd. Steek die maar in je zak! 
 
Het grootste probleem bij ons team dit jaar was elke 
week 11 man op de been krijgen en als dit niet lukte 
was vaak de enige conclusie “dan maar met 10”. Door 
hulp van het 2e, 4e en 5e en de A1 lukte het vaak toch 
wel om met 11 man te starten. Door te schuiven met 
spelers, rondbellen, zeuren, nog een keer bellen en af 
en toe 2 wedstrijden achter elkaar te spelen is het ons 
dit jaar toch weer gelukt om het seizoen af te maken. 
Begin van het seizoen leek het erop dat we met  
genoeg jongens op papier en de toezegging van alle 
jongens om er zaterdags bij te zijn geen personele 
problemen zouden ondervinden. Helaas zoals  
hierboven te lezen liep dit anders. Een aantal jongens 
hebben 1, 2 of geen wedstrijd meegedaan en als er 
dan een aantal jongens regelmatig in het weekend 
moeten werken of door andere redenen er niet bij 
kunnen zijn wordt het toch lastig. 
 
Ondanks dit hebben we toch Kozakken Boys, Almkerk 
(2x), Brakel en Wilhelmina weten te verslaan, en met 
nog een paar gelijkspelletjes zijn we met 19 punten 
geëindigd. Als afsluiting van het seizoen is er  
een BBQ met visbakken bij Ronald Vink in de tuin  
georganiseerd en kunnen we uitkijken naar volgend 
seizoen. 

Volgend seizoen zal er binnen het 3e het één en ander 
veranderen wat na de vakantie duidelijk gaat worden. 
De belangrijkste verandering zal zijn dat er een  
groepje is die gezamenlijk heeft besloten op  
donderdag te gaan trainen, dit zal zeker bijdragen aan 
een betere sfeer en meer opkomst op de zaterdagen. 
 
Via deze weg willen wij het 3e het 2e, 4e, 5e en de A1  
bedanken voor de hulp dit seizoen. Ook willen we 
graag Pierre Secrève, die in het 5e gaat voetballen en 
jaren lang een rots in de branding van het 3e is  
geweest, heel erg bedanken en succes wensen  
bij zijn nieuwe team!  
Als laatst moet onze leider/materiaalman/vlagger/
enz. Wouter van Steenis zeker even in het zonnetje 
gezet worden. Wouter heeft zich elke donderdag 
(meestal de hele week) ingezet om zaterdag weer met 
11 man op het veld te kunnen verschijnen, dit niet 
zonder slag of stoot. Alle trainers en leiders van de 
andere elftallen wisten al hoe laat het was als ze een 
Whatsappje van Woutje binnen zagen komen.  
Via deze weg: Woutje bedankt! 
 
PS: Er staat geen teamfoto van het 3e bij dit artikel 
omdat de tribune te klein was om alle spelers die met 
ons mee hebben gedaan een plekje te geven  
 
Tot volgend jaar! 
 
Het 3e  

Spijk-Woudrichem 
 
Het tijdstip van aanvang 10:00 uur. Erg vroeg voor 
veel van ons. Gelukkig scheen de zon volop en kon  
de wedstrijd beginnen. Het werd een moeizame 1e 
helft van 2 kanten. Dus ga ik maar gelijk door naar de 
2e helft die tot onze 1e goede kans eigenlijk saai was. 
Maar na die kans werd het leuk. Spijk kreeg een unie-
ke kans op 1-0 maar de redding van Eva mocht er zijn. 
Kort daarop scoorden wij 0-1 en het was weer Demi 
die een mooie goal maakte. Ook de 2e van Demi  
volgde snel. Een binnenloper. Dat was 0-2. Toch 
kwam Spijk nog terug tot 1-2 net voor tijd.  
Maar echt spannend werd het niet meer. Dus ging de 
winst mee naar Woerkum. Prima gedaan.  
 
 
 

Heukelum-Woudrichem 
 
Vandaag kon ik er als coach niet bij zijn  
maar die taak werd door Kees overgenomen.  
En een knappe 2-5 overwinning was het resultaat.  
 
Zo, het 1e seizoen als jullie coach zit erop.  
Ik heb veel gezien en geleerd. Het werken met jullie  
bevalt me uitstekend. En dan vooral de wedstrijden.  
Volgend seizoen zien we wel weer.  
Geniet van de zomerstop maar zit vooral niet stil  
want de lat gaat iets omhoog. 
 
Als laatste wil ik de samenstellers van het clubblad 
een compliment maken. Het ziet er iedere keer  
fantastisch uit. Ga zo door. 
 
Groetjes Henk Struik 
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Woerkum 4 eindigt spectaculair 
Na mijn oproep in de vorige editie van De Stormvogel 
voor meer spelers zodat er ook wat vastere  
spelpatronen zouden kunnen ontstaan, meldden  
er zich zowaar nieuwe spelers aan! Of het nu aan de 
oproep lag of dat het puur toeval is, laten we even in 
het midden. Kris Hoornick kwam over vanuit Tilburg 
voor een Woerkumse schone, dus die hebben we 
meteen een vast contract geboden. En via via zijn  
ook Ahmed en Mowafak inmiddels vaste krachten 
geworden voor het 4e. 
 
In de wedstrijden zagen we dit ook terug komen.  
In maart speelden we tegen GDC thuis, in de  
heenwedstrijd (de eerste wedstrijd van het seizoen) 
werd er nipt verloren. De hoop was dan ook dat we 
sportieve revanche konden nemen. Helaas, de  
wedstrijd uit ging op een vergelijkbare wijze verloren. 
Een goede pot van het 4e, maar de wissels van GDC 
waren te sterk: 3-5. De volgende wedstrijd was Well 
thuis. Met het goede gevoel van de wedstrijd ervoor 
was dit een domper: een grote nederlaag van 2-9.  

Aanvoerder Leon overhandigt het vaantje ter ere van het  
85 jarig bestaan aan de aanvoerder van Well. 

 
De blik van Woerkum 4 was waarschijnlijk al vooruit 
gericht op de degradatiekraker tegen Wilhelmina van 
een week later. Bij Wilhelmina viel alles op zijn plek. 
Chris v Drunen kwam zijn gelijke tegen op het  
middenveld en Kris was een ware plaag voor de  
verdediging van Wilhelmina. Een tactische wissel 
waarbij Leon werd gewisseld voor Chris de Heus (die 
tevens aanvoerder werd) zorgde voor vleugeltjes en 
de 0-4 lag al snel in het mandje. Een fijne opmerking 
van Joram tegen keeper Jan Willem (‘Je zal toch niet 
de nul houden, Willem??’) zorgde voor een prikkel bij 

de directe tegenstander van Joram. Hij liep Joram  
eruit en schoot vanaf een meter of 20 in de  
bovenhoek: helaas dus niet de nul voor Jan-Willem:  
1-4. De biertjes in de kleedkamer smaakten goed en 
de Grolsch flesjes overgebleven van de vorige gasten 
in de kleedkamer werden vakkundig geleegd door 
Bart. Drie puntjes bij het ene puntje van voor de  
winterstop maakt 4! 
 
Ook in de volgende wedstrijd werd goed weerwoord 
gegeven tegen kampioenskandidaat Kerkwijk. Helaas 
toch resulterend in een nederlaag: 3-5. Het goede 
spel van Woerkum werd doorgetrokken in de maand 
april: een memorabele wedstrijd op 1 april (geen 
grap!) tegen Jan van Arckel eindigde in een 5-3  
overwinning voor Woerkum 4. Met bloed, zweet  
en pijnlijke ballen voor Bart (we zullen u de foto’s  
besparen) werd de overwinning binnen gehaald  
en daarmee was het puntenaantal van het seizoen  
‘15-‘16 geëvenaard: 7. Maar nog belangrijker, we  
kregen Wilhelmina in beeld die nog één punt meer 
had dan wij! In het kampioensweekend van het 1e 
was het 4e verre van scherp. In de uitwedstrijd tegen 
Achilles Veen werd een beschamende 9-1 nederlaag 
geleden. Desondanks werd het feestje van het eerste 
vakkundig meegevierd door het 4e! 
Weer een week later was wederom Jan van Arckel de 
tegenstander. Dit keer uit, met een behoorlijk ander 
elftal dan in de thuiswedstrijd werd er dit keer wel 
verloren. Gelukkig overleefden de ballen van Bart  
deze wedstrijd beter dan de thuiswedstrijd. U ziet het, 
ieder nadeel heeft zijn voordeel! Op 22 april was  
Nivo Sparta de tegenstander. Ook in deze wedstrijd 
was het spel van Woerkum prima, maar ook deze 
wedstrijd werd, ondanks alle kansen aan Woerkumse 
zijde nipt verloren: 2-3. Nog altijd dus 1 punt  
achterstand op Wilhelmina in de competitie, maar 
(ongelofelijk maar waar) wel een beter doelsaldo!  
De één na laatste wedstrijd van het seizoen  
kwamen de buren van GRC op bezoek.  
Zij bleken een maatje te groot: 2-7. 
Alle hoop was dus gevestigd op de laatste wedstrijd 
van het seizoen: Sparta ‘30 uit om 12:30 uur. Ook hier 
was het spel van Woerkum weer prima en via Kris 
kwamen we al snel op een verdiende voorspong.  
Helaas van korte duur. Vervolgens kopte Patrick ons 
weer op voorsprong, ook dit weer van korte duur…  



15 

Editie juni 2017 

Vlak voor rust frommelde Leon de bal, na 2 pogingen 
van Kris en een eerdere poging van hemzelf, over de 
lijn: 2-3. Na rust kwam er meer ruimte op het veld, 
maar zowel Sparta ’30 als Woerkum konden hier niet 
van profiteren. Kansen van Kevin, Kris en Patrick  
vielen niet binnen. Conditioneel werden de spelers op 
de proef gesteld. Uiteindelijk lukte het Sparta ’30 toch 
nog om te scoren: 3-3. Vlak voor tijd werkte Patrick 
nog een corner van de tegenstander weg in de  
richting van de eigen goal. Onder een luide ‘NEE’ van 
Patrick viel de bal op de lat boven Jan Willem. Chris 
de Heus wist nog op subtiele wijze een doorgebroken 
speler van Sparta ’30 onschadelijk te maken. Kort 
hierna floot de scheidsrechter de wedstrijd af: 3-3 en 
weer één punt erbij! Helaas speelde Wilhelmina bij 
Jan van Arckel uit om 16:30 uur zodat wij nog lang in 
onzekerheid zaten voor de uitslag daar. Uiteraard 
mocht dit de pret niet drukken in de 3e helft.  
 
Uiteindelijk bleek op zondagochtend dat Jan van 
Arckel had gewonnen van Wilhelmina, hiermee  
wist het 4e dus op het allerlaatste moment van  
de laatste plaats te komen! 
Hiermee kwam het seizoen spectaculair ten einde! 
Helaas bleek deze wedstrijd voor Arjen en Bas de  

laatste te zijn. Zij hangen de kicksen in de wilgen en 
richten zich op hun maatschappelijke carrière. Arjen 
als verzorger bij GDC, Bas als graag gezien gast met 
flyers bij de Boons. Ook André heeft zoals ieder jaar 
aangegeven te stoppen, maar stiekem hopen we toch 
dat hij er weer een jaartje achteraan plakt zoals heeft 
zoals ieder jaar aangegeven te stoppen, maar stiekem 
hopen we toch dat hij er weer een jaartje achteraan 
plakt zoals ieder jaar. Neemt niet weg dat we dus  
zeker nog plaats hebben voor mensen die graag een 
balletje trappen op zaterdag, trainen mag zeker, maar 
hoeft niet! 
 
Rest mij nog de gastspelers na de winterstop te  
bedanken: Michiel, Yannick, Ruben, Steven, Corjo, 
Ronald, Henk en Jeroen. Hopelijk mogen we volgend 
jaar weer een beroep op jullie doen als het nodig is! 
Het zelfde geldt voor onze scheidsrechters: Wim van 
Steenbergen, Martin Schaap en Ed Munters. Bedankt 
mannen! Alles voor de vogel! 
 
Tot volgend seizoen! 
 
Leon 

Mede dankzij Jakko Sport hees het vierde zich in nieuwe tenues. Van links naar rechts bovenste 
rij: Kris Hoornick, André Duister, Leon van der Meer, Mike van Veen, Bart Kloosterman, Arjen van 
der Assem, Thomas Berm, Bas van der Wiel. Onderste rij: Richard Meeder, Jan-Willem van  
Wijngaarden, Freek Heijt, Joram Verhagen, Chris de Heus, Justin Cornelius en Chris van Drunen. 
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Een jaar Woerkum  5 

Na de afgelopen jaren in het 3e te hebben  
gespeeld werd het tijd voor een andere uitdaging. 
In overleg met mijn zaakwaarnemer Mino Raiola  
gingen we op zoek naar een nieuwe ploeg. 
Uiteraard heel veel interesse want wie zit er nu  
immers niet te wachten op een man die de ploeg  
naar zijn hand zet. Mino wilde graag cashen maar ik 
wilde graag nog wat plezier de laatste jaren van mijn 
geweldige carrière.  
Mino zei: Hanno, Jurgen de Leidert van lik mijn vestje 
heeft gebeld.  
Tja.. Ik heb een zwak voor die jongen dus ik zeg bel 
hem op praten kan immers altijd. 
Uiteraard weer een verhaal van helemaal niks maar 
wel gezellig om hem te zien. Eens even samen door 
die selectie heen gelopen. Daar zaten wat oude  
bekenden in. Kanzo, mijn jeugd mee door gebracht en 
een lekkere felle donder. Tonnie El Capitano ook geen 
verkeerde schopper en de Zusjes Bulthuis, Frank leek 
zelfs bereid om nummer 13 af te staan. Ewout en 
Haasje die wel goed zijn voor een doelpuntje of 50.  
En wat Sleeuwijks bloed wat ook wel lekker kan  
ballen. Mits je ze goed neerzet, maar dat ging mij  
uiteraard wel lukken. 
 
Het geld was natuurlijk niet om over naar huis te 
schrijven, wat zeg ik dit ging geld kosten dat voelde ik 
wel aankomen. Maar een mooie en gezellige selectie. 
Mino drong aan op het grote geld in China, maar ik 
had genoeg van die Babi Panggang en ik wilde lekker 
worst en een biertje. 
Jurgen kreeg mijn woord en zo vertrokken we met 
uiteraard als doelstelling de titel. 
 
We pakten in het begin lekker wat punten. GRC,  
Zuilichem, een kleine hapering bij Peursum.  
Maar een goed herstel tegen Spijk, en Tricht. We 
stonden bovenaan. Dennis Verzeijl en Joost haakten 
geblesseerd af en zodoende was het even zoeken 
naar een nieuw systeem. Everstein, Almkerk en  
Altena kostten dus wat punten. Een mooie winst  
tegen Sparta dreissig en een geweldig gevecht  
tegen de junioren van Hardinxveld, op dat moment 
de koploper. Zo gingen we de winterstop in als  

subtopper. Er werden in Huize Verzeijl pittige  
gesprekken gevoerd. Benno, schoonzoon van, had  
de overtuiging dat het met mij als verdedigende  
middenvelder en gewoon 90 minuten nog helemaal 
goed zou komen. Net na de winterstop ontsnapte 
Hardinxveld nog maar daarna was het helemaal aan 
ons. We domineerden en we heersten. 
We gaven iedereen het gevoel dat er wat te halen 
was maar dat was natuurlijk spel. Wij speelden met al 
onze tegenstanders. Hanno had de ploeg volledig in 
zijn grip. Marinko in zijn kracht een vrije rol dus en ga 
maar lopen waar je denkt dat het goed is. Hij schoot 
er dan ook alles in. En zo gingen ze er allemaal aan. 
Overal met 1 doelpunt verschil. Geheel in de stijl van 
Johan14#. In Almkerk met een klein beetje hulp van 
de scheids en een hele attente Vlaggert, maar des te 
leuker. 
Zo ook de sfeer in de kleedkamer. De worsten  
namen toe en werden beoordeeld en de herrie?  
Die nam zeker toe. Vooral naarmate Jan den Adel 
meer kratjes kwam brengen. Dit was waarom ik had 
getekend. Plezier in het voetbal.  
 
Ook daar omheen is het bij het 5e goed geregeld. 
Goede en genoeg leiders, meestal genoeg spelers, 
een broodmaaltijd aangeboden door de voltallige  
directie van Amari Metals BV wat even leek op  
een 1 April grap.  



17 

Editie juni 2017 

Natuurlijk de in Woerkum  
wereldberoemde Gourmetavond. Mede mogelijk  
gemaakt door Jetje en Hetje en nog veel meer  
mensen. Dit jaar aangevuld met een Wheel of  
Fortune waarin onze Sleeuwijkers fantastisch  
verkocht hebben. Vooral in Benno’s Super, super,  
superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ronde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benno in een van Frank gewonnen hemd 

 
De opbrengst hiervan een kleine € 400,- gaat in  
overleg met Ben van Eeden besteed worden aan  
de oude kleedkamers. En door deze geste kunnen wij 
lekker gebruik blijven maken van de prachtige nieuwe 
kleedkamers.  
Ook nog een gezellige avond in de kroeg bij  
onze Sponsor ‘t Hoekske. Ik had in ieder geval  
lekker koppijn de volgende dag…  
Sportief een mooie 3e plaats behaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen etaleert zowaar wat balgevoel 
 
Dat betekent Europees voetbal. Niks mis mee. 
 
Nog 1 keer lekker ontbijten bij Wim met een klein 
sapje. Afscheid nemen van de mannen die gaan  
stoppen. En horen van de leidert van lik mijn vestje 
wie we aan hebben kunnen trekken om zodoende 
volgend jaar met de schaal te staan en op de platte 
kar door de stad te rijden. En deze keer dus niet de 
schaal met de worst erop. 
 
Iedereen die ons dit jaar heeft geholpen en heeft  
aangemoedigd of op een andere manier  gesteund… 
bedankt voor dit alles! Een hele mooie zomer  
gewenst en kom allemaal weer veilig en gezond thuis. 
 
Hanno  

Hanno toont de prijzen voorafgaand aan Wheel of Fortune 
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Van de bestuurstafel 

Op sportief gebied hebben we een bijzonder jaar  
achter de rug. Het eerste elftal is al vroeg in het jaar 
kampioen geworden en aan het einde van het seizoen 
bleek dat we naast een puntenrecord ook de minste 
tegendoelpunten van Nederland hadden gekregen. 
Het tweede elftal vecht momenteel tegen degradatie 
naar de reserve derde klasse. Op 3 juni weten we hoe 
dit is afgelopen. Ook in de jeugd hebben we een  
aantal successen te vieren. Verschillende teams zijn 
kampioen geworden en daarnaast hebben dit jaar vier 
jeugdspelers hun debuut gemaakt in ons eerste elftal.  

Reservebank bij Sparta ’30 1 – Woudrichem 1, 22 april 2017 

 
Ook op bestuurlijk vlak is het een bijzonder jaar  
geweest. Successen hebben we bereikt door middel 
van de realisatie van het kunstgrasveld en de bouw 
van de nieuwe kleedkamers en wasruimte.  
Hulde aan de vele vrijwilligers die dit mede  
mogelijk hebben gemaakt.  
Helaas hebben in het afgelopen jaar enkele  
bestuurders aangegeven dat zij, om verschillende  
redenen, niet langer de functie van bestuurslid op zich 
willen nemen. Gelukkig waren allen wel bereid hun 
uitvoerende taken te blijven invullen, waarvoor dank.   
Op dat moment bleven we bestuurlijk gezien met 4 
personen over, waarvan er 3 nieuw waren.  
Gelukkig melde Dirk Pellicaan zich aan om als nieuwe 
bestuurder de sponsorzaken op zich te nemen.  
Inmiddels is Dirk met een enthousiaste groep leden 
druk bezig om d.m.v. het werven van sponsoren de 
financiële positie van de vereniging te verbeteren.  
 

In maart 2017 bestaat onze vereniging: 85 jaar 
Met elkaar hebben we gezegd: we kunnen niet meer 
besturen zoals we 85 jaar geleden gestart zijn, het is 
tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. We hebben  
onderzoek gedaan, de KNVB geraadpleegd. 
Week in week uit bij elkaar gekomen om de  
vorderingen te evalueren.  
We zijn gaan onderzoeken hoe onze vereniging in  
elkaar zit en wie waar verantwoordelijk voor is. 
We hebben letterlijk m.b.v. Post-its opgeschreven 
welke activiteiten er binnen v.v. Woudrichem  
plaatsvinden en onder wiens verantwoordelijkheid 
deze vielen. 
Hieruit konden we concluderen dat 80% van de  
activiteiten onder de verantwoording kwamen te  
hangen van de penningmeester. 
Niemand was direct aanspreekbaar bij vragen maar 
ook niemand was bestuurlijk verantwoordelijk.  
Dit laatste baarde ons grote zorgen.  
Ondertussen komt Mart, de belangrijke facilitaire  
motor van v.v. Woudrichem, in  het ziekenhuis te  
liggen. Direct wordt bevestigd hoe belangrijk het  
is dat we orde op zaken moeten stellen. 
 
Inmiddels zijn we enkele maanden onderweg en  
gaat het bestuurlijk organigram meer smoel krijgen. 
De eerste toetsingen hebben plaats gevonden  
binnen verschillende commissies en worden positief 
ontvangen. Aanvullingen worden meegenomen,  
kritiek geëvalueerd en verwerkt. 
 
In de nieuwe structuur is het de bedoeling dat alle 
activiteiten binnen de vereniging vallen onder een 
bestuurlijk verantwoordelijke. We zijn van mening  
dat de hoofdprocessen een plek moeten krijgen in  
het dagelijks bestuur en dat de ondersteuners  
moeten gaan ondersteunen. 
Daarnaast willen we ruimte creëren voor  
maatschappelijk draagvlak middels het inrichten van 
een zgn. Raad van Advies en willen we de jongeren 
directer betrekken bij het besturen, het Dreamteam 
(de bestuurders van morgen) laten meedenken i.p.v. 
meedoen.  
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Het afgebeelde organigram geeft een beeld van  
de toekomstige bestuursvorm welke verder moet 
worden ingevuld met commissies. Het resultaat moet 
zijn dat we een transparante bestuursvorm krijgen 
waarbij besluiten worden genomen door diegene die 
ervoor verantwoordelijk is en aanspreekbaar is voor 
de leden. 
 
De volgende fase is het vinden van enthousiaste  
bestuurders met voldoende draagvlak die een plek 
willen innemen binnen de nieuwe bestuursvorm. 
Mocht je vragen hebben over de bestuursvorm of  
interesse hebben in een bestuursfunctie schroom  
dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Rest ons nu nog te richten op de festiviteiten m.b.t. 
het 85-jarig jubileum van v.v. Woudrichem 
Samen met het dreamteam geven we invulling aan 
het programma waarin ook het kampioenschap van 

het 1ste elftal  en de afsluiting van het seizoen  
vermengd worden: 3 dagen activiteiten voor de  
voetballende leden maar zeker ook voor onze  
rustende leden en een ieder die onze vereniging  
een warm hart toedraagt. 
 
Het voetbalseizoen 2017 -2018 staat voor de deur, 
ons eerste elftal zal gaan uitkomen in de 2e klasse. 
 
Met enthousiasme en passie proberen we er als  
bestuur te staan voor v.v. Woudrichem. We staan 
open voor constructieve kritiek en zijn altijd bereid je 
te woord te staan. We proberen de vereniging gezond 
te maken en te houden waarbij het voetbalplezier 
voor jong en oud de hoogste prioriteit blijft houden. 
 
Namens het bestuur van v.v. Woudrichem 
 
Marjan Pullen, secretaris 
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De laatste jaren in vogelvlucht  
Als één van de vele leden van de hechte groep volgers 
van onze club kijk je zo nu en dan even terug over je 
schouder. Wat is er zoal gebeurd?  
 
Het seizoen 2010. Dat was het jaar van de degradatie 
uit de derde klasse. De wedstrijd uit bij NEO staat me 
nog helder voor de geest. Het was alles of niks.  
Het werd niks, want we gingen met 7 – 1 de teil in. 
We voelden ons tot op het bot vernederd en de 12e 
man droop af met de staart tussen de benen. 
Het eerste seizoen in de vierde klas krijgen we de kans 
in de nacompetitie. We spelen Peursum nog van het 
veld om vervolgens tegen Amstelwijck te moeten 
vaststellen dat zij een maatje te groot zijn. Force 
Woerkum liet zich wel gelden, maar we kwamen in 
het veld duidelijk te kort. 
 
Dan maar opnieuw proberen in het jaar erop om de 
zaak weer recht te trekken. We doen tot de laatste 
wedstrijd goed mee en staan met Zuilichem aan kop. 
De laatste wedstrijd in Zuilichem moet de beslissing 
brengen. Winnen we… dan is het kampioenschap 
daar. De zenuwen gieren door de kelen bij de spelers 
en we worden afgedroogd door een Zuilichem dat zich 
beter op deze wedstrijd had voorbereid. Met 4 – 0 
werden we terug naar huis gestuurd. De nacompetitie 
werd ook geen succes. Bij ZBC met 2-1 verliezen  
en dan ASH op onze weg vinden. Thuis met 0 – 3  
verliezen en we staan weer met lege handen.  

Op 8 maart 2013 maken we de gekste dingen mee. 
Met name de wedstrijd thuis tegen BVV. We zagen 
een speler van BVV de tribune op komen en een  
vechtende houding aannemen. Hoongelach was zijn 
deel en snel stond hij weer op het veld.  
De zes punten in mindering, opgelegd door de KNVB, 
werden door een ieder met onbegrip ontvangen en 
begrijpen deden we het niet.  
 
2013 - 2014 was het jaar dat we vanuit Woudrichem 
naar Brakel vertrokken met de boot. We wilden na de 
wedstrijd graag de boot weer in maar dit keer om  
uitbundig het kampioenschap te vieren. Wat een  
happening en na de boot de platte kar. Het was weer 
gezellig in ons Stadje Woerkum. Nooit werd er meer 
aan vlag vertoon gedaan dan deze dag.  
Ons eerste jaar pakten we de derde periode en we 
waren in de winning mood. De nacompetitie bracht 
ons Sleeuwijk en we wisten hen met 0 – 4 thuis te  
vernederen. De volgende horde moest Meerkerk zijn, 
dat op degraderen stond. In Meerkerk werd verloren  
 
maar we hadden goede hoop dat het in de tweede 
wedstrijd thuis beter zou gaan. We kwamen thuis al 
snel met 0-1 achter te staan maar nog voor de thee 
had Roy ons reeds aan 2 doelpunten geholpen.  De 
verwachtingen bleken te hoog en we moesten alsnog 
afhaken. Meerkerk ontsnapte aan degradatie nadat zij 
in het tweede gedeelte nog drie keer scoorden. 
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Het is mei 2016 als we in Sprang Capelle één van de 
laatste wedstrijden spelen. SSC komt met 3 – 1 voor 
te staan en het lijkt of onze mannen lood in de  
schoenen hebben. Maar het vervolg wordt een  
spektakelstuk als nooit tevoren. Dillis begint aan  
een slalom op rechts en drukt hard af en dat is 2 – 3.  
Kort hierop opnieuw in de aanval en het is Corne  
die voor het doel koppend binnen werkt: 3 – 3.  
Als in de extra tijd Dillis nogmaals op avontuur  
gaat vindt hij Arjo Nederveen voor het doel en  
die werkt de 3 – 4 tegen het net.  
Als we in mei 2017 de balans opmaken is er een  
ongekende prestatie geleverd. Van de 24 wedstrijden 
zijn er 23 met een overwinning afgesloten.  
Reeds vijf wedstrijden voor het einde van de  
competitie kampioen. Een doelsaldo van 84 – 6  
betekent dat we in heel Nederland het beste resul-
taat hebben neer gezet. Dan ook nog de bekers van 
de beste club van de regio. Wat zijn we als 12e man 
van deze club van een diep dal opgeklommen naar 
grote hoogte. Komend seizoen 2017 – 2018 in de 2e 
klas moeten we in staat zijn om ons te handhaven.  
Met weer enkele regionale wedstrijden als  
hoogtepunt voor de vele toeschouwers. Stel je voor 
dat we Wilhelmina, GDC, Almkerk, Sleeuwijk en Noad 
tegenover ons krijgen, dan kan het alleen maar een 
leuk seizoen worden. 
Als laatste toch even een compliment naar de  
technische commissie, leider en natuurlijk de trainer 
Leon Elands. Hun inzet en inzicht in het spel en het 
daarbij gebruik maken van iedere speler zijn sterkste 

punten op de juiste plaats op het veld, hebben naar 
dit succes geleid. 
 
Met deze selectie en daarbij de terugkeer van Niek 
Viveen uit Spanje en Wilty Schaap na een blessure, 
aangevuld met de vier jonge spelers uit de jeugd, 
moet voor trainer en leider voldoende zijn om weer 
een leuk jaar tegemoet te gaan. 
Wij als 12e man beloven dat we steeds achter jullie 
zullen staan, ook in het komende jaar. 
 
Jur Froma 
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Vissekop van het jaar, seizoen 2016-2017 

Sinds het seizoen 2015/16 bestaat het fenomeen 
“Vissekop van het jaar”. Gedurende het seizoen  
worden per wedstrijd punten gegeven aan de meest 
waardevolle spelers. De winnaar wordt meestal  
direct na de wedstrijd bekend gemaakt. In sommige 
gevallen zie je die speler ook nog terug in het elftal 
van de week in het AD. De jury bestond dit jaar uit: 
Jan Viveen, Gerrit Jasper, Wim Schaap (gedeelte van 
het seizoen) en Leo Gelderblom. 
Voor volgend seizoen gaan dit andere personen  
worden. Aanmelden kan bij Leo Gelderblom. Doe het 
zou ik zeggen, want het is echt leuk om te doen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, en wie is de “Vissekop” van het seizoen 2016/17? 
Hij draaide een geweldig seizoen, stond altijd in de 
basis, behalve een enkele keer door schorsing, en  
zijn inzet mag als voorbeeld dienen voor menig  
voetballer. De winnaar is: DANNY SCHAAP. 
Hij volgt dus Dillis de Vries op. Na de laatste wedstrijd 
tegen Sleeuwijk (5-0) werd de prijs uitgereikt door de 
trotse vader Wim. Geweldig om dit tweetal zo blij op 
de foto te zien staan. Een welverdiende Trofee!! 
 
Danny is van jongs af al op het veld te vinden  
geweest. Als fanatieke supporter natuurlijk en  
als voetballertje. 
Op zijn 6de al begonnen met voetballen. Zijn trainers 

waren o.a. Jurgen Braat, Wim Holster (zijn huidige 
collega op het middenveld), Yannick Kant, Piet 
Saaman (bij de C), Roderick v.d. Ham, zijn broer Wilty 
(bij de B) en Joost Slot (de huidige trainer van het  
altijd lastige Haaften 2, bij de A junioren). 
Aangezien hij al op zijn 16de in het eerste kwam, 
heeft zijn tijd bij de A niet zo lang geduurd. Hans van 
Gameren betrok hem aan het einde van het seizoen, 
dus al heel jong, bij het 1ste en hij is er nooit meer uit 
geweest. Zelfs nooit wissel gestaan. Leon Elands is zijn 
huidige trainer en we kennen de resultaten.  
 
Kampioen in Brakel van de 4de klas en nu kampioen 
in Leerdam van de 3de klas. En Hoe!! Alle records  
gebroken. Geweldig. De sfeer in het team is  
fantastisch. Een echt collectief, samen met de staf en 
de verzorger. Het team blijft bij elkaar en dat is mooi 
natuurlijk. Binnenkort, of misschien zijn ze al geweest, 
gaan ze gezellig een weekend naar Groningen.  
Als mannen onder elkaar onder leiding van vriend  
en aanvoerder Wim Holster. Spelletjes doen en  
misschien nog een biertje drinken.  
Dames niet toegestaan. 

 



23 

Editie juni 2017 

De favoriete voetballer van Danny is Dirk Kuyt. Een 
geweldige speler natuurlijk en zeker een voorbeeld 
voor velen, maar de vergelijking met Dirk gaat voor 
Danny niet op. Een betere vergelijking is, vooral  
voor de ouderen onder ons, Jan Wouters of  
Marc van Bommel. 
 
Het voetbal is er ingestampt thuis. Vader Wim  
heeft jarenlang in het 1ste gespeeld en broers Arjon  
(3de) en Wilty (komt terug van een langdurige  
blessure) zijn nog steeds actief. Vader Wim heeft zijn 
sporen ook wel verdiend. Leider bij het eerste onder 
het trainerschap van Joop van Linstee, secretaris en  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ranglijst van het seizoen 2016-2017 liegt er niet om   
 

voorzitter. Samen met Addie zijn ze gelukkig nog vaak 
langs de lijn te vinden om hun zoons te zien spelen. 
 
Danny studeerde commerciële economie, maar is er 
mee gestopt. Het lag hem niet zo. Hij is nu tijdelijk  
aan het werken, maar begint in september a.s. aan  
de studie Bedrijfskunde in Den Bosch. 
 
Danny, van harte gefeliciteerd met deze prijs en  
hopelijk kunnen we nog lang van je enorme werklust, 
je slimme overtredingen, mooie goals en penalty’s 
genieten. 

 
De Trofee waar het allemaal om draait 
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Vrienden van v.v. Woudrichem 
Beste leden van de v.v. Woudrichem,  
 
Zo af en toe worden wij als Vrienden van  
v.v. Woudrichem nog wel eens gevraagd wat wij zoal 
doen en wat er gebeurt met de contributie die elk lid 
jaarlijks afdraagt. Hieronder kunt u lezen wat de 
Vrienden van v.v. Woudrichem voor ogen hebben  
en wat er gebeurt met de jaarlijkse donatie à 25 euro. 
 
De Vrienden van v.v. Woudrichem is een jaar of 6 ge-
leden opgericht om meer activiteiten en gezelligheid 
te gaan creëren binnen de v.v. Woudrichem.  
Voor het organiseren van activiteiten is natuurlijk  
geld nodig en dit wordt behaald uit de jaarlijkse  
contributiebijdrage van € 25 die betaald wordt door 
de leden van de Vrienden van v.v. Woudrichem.  
Het doel van deze activiteiten is naast gezelligheid 
creëren natuurlijk ook het genereren van inkomsten 
voor de v.v. Woudrichem. Het geld dat in de  
afgelopen jaren is opgehaald uit lidmaatschappen  
 

 
en activiteiten wordt altijd 100% terug gestopt in de 
v.v. Woudrichem.  
 
Doelen waar de Vrienden van v.v. Woudrichem onder 
andere aan hebben mee gefinancierd zijn: 
 
* Gezellige lounge hoek in de kantine 
* Koelvitrine voor snacks in de kantine 
* Sponsoring van kunstgras 
* Zaalvoetballen jeugd in de winterperiode 
* Festiviteiten rondom nacompetitie 1ste elftal 
* Sponsoring bouwploeg na diefstal klus materialen 
 
Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk leden, dus 
iedereen die nog geen lid is en dit wel graag wenst  
te worden kan zich melden bij een van de Vrienden 
van v.v. Woudrichem, te weten Jurgen Braat, Marcel 
Wilhelm, Wilty Schaap, Yannick Kant, Martijn van den 
Heuvel en Andreas Nederveen. 

Harry Straver zet er een punt achter  
Jarenlang was Harry verbonden aan de lagere  
elftallen. Niet alleen als speler maar hij was ook vele 
jaren leider (bij de jeugd overigens ook ) en niet te  
vergeten sponsor. De laatste jaren was hij fourageur 
bij het vijfde elftal. Als speler van het vijfde heeft hij 
zelfs nog een keer het Algemeen Dagblad gehaald. 
Een door hem 3x gewonnen trofee (“De Vergulde  
Eikel”) trok regionaal flink de aandacht.  

Recent heeft hij de nieuwe kleedkamers nog mooi 
betegeld. Harry blijft nog wel verbonden aan de club 
als vrijwilliger, iets wat hij ook al decennia volhoudt. 
Op 11 maart was hij 1 van de 12 die door de K.N.V.B. 
werd gehuldigd. Maar bij de Lagere Elftallen houdt hij 
het (met stille trom) voor gezien,  
Harry bedankt voor alle inzet al die jaren!    
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Het Dreamteam is druk bezig met het organiseren van de feestweek. Alle voorbereidingen die genomen  
moeten worden zijn in volle gang. Wij hopen dat jullie met grote getalen aanwezig zullen! Tot snel. 

Het Dreamteam 
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De Sirene cup!                                     
Het zal medio oktober geweest zijn dat we het team 
compleet hadden, dat v.v. Woudrichem zou gaan  
vertegenwoordigen tijdens het internationale  
voetbaltoernooi in Oostende, België.  
Het is een combinatie geworden tussen de Jo10-1  
en Jo-11-1!  Een superleuk en supersterk team!  
Net als voorgaande editie in Frankrijk hebben de  
kinderen dit uitje niet cadeau gekregen; de handen 
moesten uit de mouwen o.a. door de verkoop van de 
kerststerren. De kinderen hebben opa’s, oma’s, ooms 
en tantes gek gezeurd, maar het resultaat mocht er 
wezen! De eerste mooie  bijdrage was binnen!  
Vrijdag, de dag van aankomst waren de kinderen 
enorm uitgelaten.  Zeker ook omdat Tina speciale 
toernooi tenues geregeld had!! 
Na een gezamenlijke maaltijd en een korte training 
zijn de kinderen en trainers op tijd gaan slapen.  
(de laatste om 01:30 uur- eerste alweer wakker om 
04:30 uur).                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar dan is het  
toch eindelijk  
zaterdagochtend!!  
 
We zullen die  
Fransen, Belgen en 
Denen eens laten 
zien wat voetballen 
is:  De opstelling:  
Op goal:  Kenji Jones 
In de verdediging:  
Jesse B  Botteghin, 
Karl Karsdorp, Max 

v/d Heijden,  Bram Viergever 
Op het middenveld:  Reinout  Klaassen, Jesse  D  
Kluivert, Kimmi Kuyt. In de aanval Luca Elia en Luuk 
Jørgensen. De coaches Pieter van Gaal, Martin Bosz 
en Rick van Bronkhorst. 

Het was een prachtige ervaring om tegen  
buitenlandse leeftijdsgenootjes te spelen!  Een enorm 
leerzame ervaring voor de jongens, welke ze zeker in 
de competitie zullen gaan meenemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het voetballen is het 
team met de trainers hun  
eigen weg gegaan, en  
de gezellige groep ouders 
heeft een prima  
onderkomen gevonden in 
een typisch Belgisch  
eethuis, inclusief Belgisch 
bier!  

(en niet vergeten de ouders te bedanken die  
‘s- avonds nog langs een wasserij zijn geweest  
met de tenues!)  
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Dag 2/3 Pasen!  
Na, nu wel een goede 
nacht geslapen te  
hebben, werden de  
kinderen gewekt door 
paashaas Viveen. 
We zijn dag 2 ingedeeld 
in de Nice cup- en we  
speelden tegen een 
Duits en een Deens 
team. En omdat er  
2x gewonnen werd,  
mochten wij de beker 
mee naar huis nemen!  

(en natuurlijk werd er bij het spelen van het volkslied 
meegezongen, (CDA puntje, toch Renze?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een prachtige 
ochtend voetbal, 
hadden wij nog een 
groot deel van de 
zondag over. Een  
prima gelegenheid 
om de plaatselijke FC 
aan de gang te zien, 
tegen Anderlecht.  
Alweer een mooie 
ervaring toe te  

voegen aan het weekend wat toch al bol  
stond van de hoogtepunten.  
Omdat er niet meer gevoetbald hoefde te worden, 
mochten de boys laat opblijven en keten. Dat de  
hostess van de overnachtingslocatie ‘s ochtends met 
wallen onder haar ogen stond, was een mooi teken 
dat ook dit weer gelukt was.. “en ik was bang dat het  
jo-19 team voor kabaal zou zorgen”  zei ze nog   

Woord van dank: 
Het deelnemen aan een internationaal toernooi gaat 
niet vanzelf.  Je hebt hier vrijwilligers voor nodig- en je 
hebt hier geld voor nodig. Een speciaal woord van 
dank voor de trainers, Martin Schaap- en Rick de Jong, 
die de kinderen 3 dagen lang onder hun hoede  
hebben genomen!   
Daarnaast wil ik de jeugdcommissie bedanken  
voor alle support die wij gekregen hebben!  
 
Remy Beljaars 
 
Onze  sponsors!  
Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen dit zomaar 
kan betalen. Het gedeeltelijk financieren via  
sponsorbijdragen is zo enorm belangrijk om het  
voor iedereen toegankelijk  te houden.   
Ik wil dan ook speciaal bedanken: 
Israëls van Kessel advocaten en adviseurs, in het  
bijzonder Arno van Kessel.  
Maksor Diving, in het bijzonder Joost Roskam 
Ketting Import, in het bijzonder Jeroen Roest 
Bosch Elektrotechnisch service bureau, Dhr. Arno  
van den Bosch  
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Team van de maand MO11 

Op zaterdag 13 mei waren wij het team van de 
maand. De donderdag daarvoor kregen we training 
van Leon Elands en Wim Holster.  
Er waren zelfs 2 meiden die er een kinderfeestje voor 
hadden afgezegd, zo graag wilden ze bij deze training 
zijn! We deden een warming up, een positie spel en 
daarna partijtje waarbij ze alle 2 meededen.   
Op zaterdag moesten we om half 2 op het veld zijn. 
Nadat we onze schoenen hadden aangedaan mochten 
we met het eerste op de foto. Hierna gingen Sven en 
Fred allerlei oefeningen doen in de middencirkel zoals 
hooghouden, overkoppen en hebben we een partijtje 
gespeeld. Hierna mochten we met de spelers het veld 
oplopen en ik liep met Danny Schaap, de Vissekop van 
het jaar. Daarna mochten we op de tribune gaan 
zitten en daar kregen we drinken en een zakje chips. 

In de rust mochten we allemaal 3 strafschoppen  
nemen op de reservekeeper van het 1e.  
Dit was Christiaan van Drunen en die was heel goed. 
Maar Chaya Versteeg wist toch de eerste 2 te maken. 
Jammer genoeg ging haar laatste wel mis. De tweede 
helft mochten we herrie maken achter het doel van 
de keeper van Sleeuwijk met toeters en vlaggen en 
dat hielp nogal want Woudrichem scoorde wel 4 keer 
in de tweede helft. Het was jammer dat het aan het 
einde van de tweede helft erg hard ging regenen maar 
we lieten ons niet wegjagen! Het eerste won wel met 
5-0 van Sleeuwijk dus we waren dik tevreden. 
We hebben een hele leuke middag gehad en hopen 
dat we volgend jaar weer aan de beurt zijn!!! 
 
Britt van Straten 
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JO9-3 Gemengd KAMPIOEN !!! 

Super trots zijn wij als ouders op onze meiden en  
jongen (enige haan tussen de kippen zegt zijn moeder 
heel toepasselijk) van de JO9-3 die het  
kampioenschap voor v.v. Woudrichem hebben  
binnen gehaald.  
Ze begonnen dit seizoen als JO13 in de competitie bij 
de jongens, dat was helaas iets te hoog ingezet. Na 
een paar wedstrijden dik verlies (13-0) enz. konden 
we gelukkig instromen in de meiden competitie. Daar 
gingen ze gelijk als een speer. Heerlijk hoor om ze met 
zijn allen lekker te zien ballen en uiteraard scoren. Ze 
hebben erg leuke wedstrijden gespeeld zowel uit als 
thuis. Ze hebben 1x 10 doelpunten gescoord en  
toen heeft trainer Sebastiaan op frikandellen  

getrakteerd.  Uiteindelijk zijn we mede door  
invalbeurten van de meiden van het team van  
Fred van Straten kampioen geworden.  
Dat hebben we gevierd door de (kinder)champagne 
rijkelijk te laten vloeien en elkaar en uiteraard ook de 
trainer ermee onder te spuiten. Later lekker frietjes 
eten in de kantine en uiteraard de uitreiking van de 
kampioensmedaille als hoogtepunt.  
Nu lekker vakantie 4en en het nieuwe seizoen op naar 
weer veel leuke en sportieve wedstrijden en wellicht 
weer een kampioenschap !!!!!!! 
 
Hannah, Ysis, Faye, Bieke, Tessa, Messias jullie zijn 
kanjers, nogmaals gefeliciteerd ! 
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Hoe heet jij:          Rens v/d Stelt                                                       
Wanneer ben je geboren :      11-3-2009 
Waar ben je geboren :        Woudrichem                                     
Heb je broers of zusjes :       Brent (broertje) en Hannah (zus)   
Hebben je ouders gevoetbald :      Nee 
Zo ja waar :         nvt. 
Op welke school zit je :       ‘Eben Haezer‘  
In welk team speel je :       JO9-1 
Op welke positie :        Links op het midden 
Heb je nog andere hobby’s :       Buiten spelen , Tekenen , Play Station 
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :  Nick van Giessen 
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :    Ajax 
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :   Real Madrid 
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :    Ronaldo 
Wat vind je leuk aan voetbal :      Mijn vrienden zitten op voetbal en ik vind een balsport leuk                                                                 
Je (voetbal) wens :       Later profvoetballer worden 
 

Vân wie zai de gai d’r één?  

Hoe heet jij:             Maud van Andel                                                    
Wanneer ben je geboren :        18-12-2007 
Waar ben je geboren :        Gorinchem                                      
Heb je broers of zusjes :        Floor  (zusje) 
Hebben je ouders gevoetbald :     Nee 
Zo ja waar :         nvt. 
Op welke school zit je :       ‘t Ravelijn 
In welk team speel je :       MO11-1 
Op welke positie :        Keepster 
Heb je nog andere hobby’s :       Zeilen 
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :  Wim Holster 
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :    Feyenoord   
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :    nvt. 
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :    Dirk Kuyt 
Wat vind je leuk aan voetbal :     Dat ik als keepster de ballen probeer tegen te houden  
Je (voetbal) wens :        Keeperstraining krijgen van Kenneth Vermeer 
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 Pupillen… opgelet !! 

Met ingang van het seizoen 17/18 start het  
amateurvoetbal met nieuwe wedstrijdvormen voor 
pupillenvoetballers. Wat zijn de gevolgen?  
De KNVB geeft hieronder antwoord op de  
meest gestelde vragen over dit onderwerp.  
 
Wat gaat er precies veranderen? 
Vanaf het seizoen 2017/’18 spelen pupillen Onder 8 
en Onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart 
voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige 
seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 
op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit  
beter aan op de belevingswereld van kinderen van 
deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en  
scheidsrechters worden spelbegeleiders die het  
spel voor kinderen in goede banen leiden. 
Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, 
Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe  
wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen  
verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe  
opzet te leren kennen en in te voeren. 
De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie - Onder 
6 en Onder 7 - blijven in onderling verband op de  
vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is  
kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, 
en onder zeven jaar 4-tegen-4. Verenigingen blijven 
dan ook vrij om de jongste leden in kleine partijtjes te 
laten voetballen. Kennismaken met het spelen van 
voetbal en spelplezier staan hier centraal. 
In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de 
nieuwe wedstrijdvormen te maken. 
 
Plezier staat voorop  
 
Waarom moet het pupillenvoetbal worden  
aangepast? 
Uit onderzoek blijkt: dit zijn de beste vormen voor 
optimaal voetbalplezier en ontwikkeling voor spelers 
van vijf tot en met elf jaar. Kleinere veldjes en spelen 

in kleinere teams leiden tot meer balcontacten,  
samenspelen, meer dribbelen, schieten, passen  
en scoren. Het veld en spel sluiten beter aan op de 
belevingswereld van een kind. In landen als België, 
Duitsland, Spanje, Denemarken en Engeland wordt  
al veel langer met kleinere teams op kleinere velden 
gevoetbald. 
 
Mijn zoontje is vijf jaar. Moet hij nu 2-tegen-2 gaan 
spelen? 
Nee, kinderen onder zes jaar kunnen bij de vereniging 
lekker onderling voetballen. Kinderen op deze leeftijd 
moeten vooral bezig zijn met het lopen met de bal  
en scoren, zodat ze kennis kunnen maken met het 
spelletje. Omdat deze mini-pupillen nog op  
verenigingen spelen, is de vereniging vrij om zelf  
kleine partijtjes te maken. De partijvorm 2-tegen-2  
is een advies, omdat kinderen zo het meest bij het 
spelletje betrokken worden, maar 3-tegen-3  of 
4-tegen-4 is ook een optie. 
 
Waarom is er straks geen ranglijst meer bij pupillen 
Onder 8 en Onder 9? 
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in 
het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan 
andere waarden die kinderen meer voetbalplezier 
geven. Een daarvan is de ranglijst. Bij pupillen Onder 8 
en Onder 9 worden vanaf volgend seizoen geen  
klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van 
die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Met 
name ouders hebben interesse in een ranglijst, wat 
tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan 
leiden. Wedstrijden winnen blijft van belang en de 
uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde 
sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen 
iedere week op het niveau voetballen wat bij hen 
past. In Engeland, België en Duitsland en andere  
sporten als hockey en handbal spelen deze  
jeugdcategorieën al langer op deze manier. 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen


32 

De Stormvogel seizoen 2016/2017 

Namens de scheidsrechterscommissie 

Nu het seizoen 2016/2017 ten einde is, kunnen we 
toch wel zeggen dat we terug kunnen kijken op een 
bijzonder succesvol seizoen met als hoogtepunt het 
kampioenschap van ons eerste elftal dat met slechts 
drie verliespunten uit 24 wedstrijden en slechts zes  
tegentreffers een prestatie leverde van ongekende 
klasse. Dat dit resultaat een record in Nederland was 
mag toch wel als heel bijzonder worden beschouwd. 
 
Ook bij de jeugd waren verschillende  
kampioenschappen te vieren. Al met al mochten  
we dit seizoen absoluut niet klagen. 
 
Wie dit afgelopen seizoen ook geen reden tot klagen 
had, was de scheidsrechterscommissie.  
Onze scheidsrechters aansteller Ed Munters  kreeg 
het telkens weer voor elkaar om wekelijks soms wel 
tien meisjes en jongens bereid te vinden om een  
wedstrijd van goede leiding te voorzien. Ook konden 
we regelmatig een beroep doen op  
(vereniging)scheidsrechters van buitenaf. Marcel van 
der Koppel, Mathijs Paardekooper, Arno Brienen, 
Henk van Hoogdalem en Arnold Vurens waren  
verschillende malen op ons sportpark te vinden. 
 
Ook de jongens en de meiden van onze C en B teams 
waren vaak bereid de scheidsrechtersfluit ter hand te 

nemen bij de toernooien en wedstrijden van onze  
jongere jeugdteams, iets waar wij hen zeer erkentelijk 
voor zijn. Wij hopen dan ook van ganser harte dat wij 
ook het volgende seizoen van hun diensten gebruik 
mogen maken. 
 
Nu ook de jeugd toernooien weer zo'n beetje achter 
de rug zijn, waar overigens ook weer heel veel 
scheidsrechters actief waren, ook van buitenaf, en 
onze toernooi aansteller wat betreft de  
scheidsrechters Richard van Ooijen zelden tevergeefs 
een beroep deed op deze fluitisten, kunnen ook wij 
als scheidsrechterscommissie terugzien op een  
succesvol seizoen wat betreft de bereidheid van onze 
scheidsrechters voor het fluiten van onze jeugdteams. 
Wij hopen dan ook dat wij het volgende seizoen weer 
met succes op jullie allen een beroep mogen doen. 
 
Zonder namen te noemen, want dan zou ik zeker 
mensen vergeten wil ik alle meiden en jongens die  
het afgelopen seizoen actief zijn geweest als  
scheidsrechter bij jeugdwedstrijden van onze  
vereniging heel heel hartelijk bedanken voor hun  
bereidwilligheid en inzet. 
 
Wim van den Berg 

Scheidsrechters, ze blijven vaak graag op de achtergrond maar zijn onmisbaar 
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Activiteiten 

Tijdens de Frietzakkentoernooien van de afgelopen 

weken heeft de Activiteitencommissie evenals  

voorgaande jaren weer gezorgd voor heerlijk gebak  

in de kantine. We hadden op deze drie zaterdagen 

een tafel vol met cakes en taarten, dankzij de  

bakkende ouders van onze jeugdleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze toernooidagen stonden wij natuurlijk  

ook met de enveloppenkraam. Tussen de wedstrijden 

door werd de kraam bezocht door vele jeugdspelers 

die hoopten een leuk prijsje te winnen. Dit jaar kregen 

we hulp van een aantal van onze oudere jeugdspelers, 

waar we erg blij mee waren.  

 

Verder hebben we nog onze maandelijks  

bingo-avonden georganiseerd en wacht ons  

nog een aantal activiteiten tijdens het vieren van  

het 85-jarig bestaan van 21 t/m 24 juni. 

Op woensdagmiddag 21 juni organiseren wij  

een kinderbingo voor al onze jeugdleden.  

's Avonds gaan we verder met onze laatste "gewone" 

bingo van dit seizoen.  

Wij hopen op een grote opkomst!! 

Als laatste organiseren we op zaterdag 24 juni weer 

een draaimiddag met vele mooie prijzen.  

Meer informatie over het feestweekprogramma  

vindt u elders in deze uitgave. 

 

In het seizoen 2017/2018 gaan wij natuurlijk gewoon 

verder met het organiseren van leuke activiteiten 

voor jong en oud. Wij zouden het fijn vinden als we 

dan weer op de hulp van vrijwilligers kunnen rekenen 

en zoeken nog steeds iemand die samen met ons de 

activiteiten wil organiseren (18+).  

 

De Activiteitencommissie bedankt hierbij nogmaals 

haar sponsors (van de draaimiddagen en bingo),  

vrijwilligers en jeugdleden die ons geholpen hebben 

met diverse activiteiten zoals: speculaas en paaseitjes 

verkopen en helpen tijdens de frietzakkentoernooien 

en de bakkers/baksters die het hele seizoen hebben 

gezorgd voor versgebakken cakes en taarten.  
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Nieuws van de technische commissie  

De technische commissie is verheugd te melden dat 
we Rick de Jong hebben kunnen vastleggen als trainer 
van de JO19 voor het komend seizoen. Rick wordt de 
opvolger van Jan van Straten die trainer van het 2e 
wordt. 
Rick is een jongen van de club en met ruim 400  
wedstrijden in het 1e elftal is hij jarenlang een zeer 
gewaardeerde kracht geweest met als hoogtepunt  
de promotie in 2003 naar de 1e klasse! De afgelopen 
jaren heeft Rick altijd een jeugdelftal onder zijn hoede 
gehad met de nodige kampioenschappen als resultaat 
waardoor hij deze nieuwe uitdaging met vertrouwen 
tegemoet ziet. Wij wensen Rick heel veel succes! 
We zijn nog op zoek naar een trainer voor de JO17-1 
en als er iemand is die hier interesse in heeft kan hij 
of zij zich altijd melden bij iemand van de technische 
commissie of bij het jeugdbestuur. 

 
 

De JO9-1 van v.v. Woudrichem heeft sinds dit  
seizoen haar eigen kledingsponsor, namelijk  
HOPPAS Kinderopvang. Graag willen wij namens  
de club HOPPAS bedanken voor hun steun. 
HOPPAS kinderopvang is gevestigd in Almkerk, Andel, 
Dussen, Giessen, Waardhuizen en Woudrichem. 
 
'Kwaliteit en innovatie in kinderopvang en  
peutergroep', zo luidt de visie van HOPPAS.  
Ieder kind is uniek, elke situatie verschillend en elke 
ouder is anders. HOPPAS biedt een totaalpakket aan 
kinderopvang en peuterwerk, waarbij u bepaalt welke 
vorm van opvang en voorschool (of combinatie) het 
beste bij u en uw kind past! 
 
Voor meer informatie: http://www.hoppas.nl/  

Hoppas kledingsponsor JO9-1  
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Woerkum 1 pakt ook de Nieuwsbladcup 

Data om in de gaten te houden 
17 juni  Afsluit familie toernooi jeugd v.v. Woudrichem 

21 juni  Feestweek 85 jarig jubileum, bingo 

23 juni  Feestweek 85 jarig jubileum, kampioensreceptie, wedstrijd oud 1– huidig 1 en 3e helft 

24 juni  Feestweek 85 jarig jubileum , clinic, stratenvoetbal, draaimiddag, BBQ en feestavond 

  1 juli   Rommelmarkt, na vandaag kantine dicht 

14 augustus  Trainingsvelden open voor 1e.  

19  augustus  Kantine weer open, eerste oefent uit 

21 augustus  Trainingsvelden weer open voor alle elftallen 
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Sponsor v.v. Woudrichem - Albert Heijn Sleeuwijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de zaterdagochtend van het frietzakkentoernooi 
voor de jongste jeugd komt Peter van Ballegooijen  
de kantine binnen lopen met een grote doos. “Lunch 
voor het 2e elftal”, roept hij. “Gisteravond belden ze 
me om te vragen of ik de lunch wilde sponsoren.  
Een beetje kort dag, maar zo gaan die dingen.  
En ik doe het graag.” 
 
Trotse voetbalvader 
 
Peter van Ballegooijen is opgegroeid in Sleeuwijk, 
heeft jarenlang gevoetbald bij de plaatselijke fc en 
heeft in 1991 zijn vader opgevolgd als franchisenemer 
van Albert Heijn in Sleeuwijk. Logisch dat de winkel 
sponsor is van de voetbalclub in Sleeuwijk. Maar... 
Peter van Ballegooijen heeft een zwak voor de  
Vissekoppen en reserveert al bijna vijftien jaar een 
even hoog sponsorbedrag voor v.v. Woudrichem.  
“1 op 1”. Mijn schoonvader is een Oudendijker met 
een hart voor Woerkum en mijn zwager heeft in  
het eerste van Woudrichem gespeeld. Omdat we  
in Oudendijk wonen was het eigenlijk ook handiger  
dat de jongens gingen voetballen in Woudrichem.  
Vandaar.” 
Als het even kan moedigt hij zijn zoons aan langs de  
lijn op het Bolwerk: Thijmen (JO13-2), Jasper (JO15-1),  
 
 
 

Thom (JO17-1) en Jori (JO19-1). Zijn vrouw Marleen 
rijdt de jongens naar uitwedstrijden, want de plicht 
roept, ook op zaterdag. Altijd vrolijk, nooit te beroerd 
om mee te helpen de vakken te vullen en hij staat 
klanten graag te woord. Peter van Ballegooijen is een 
trotse voetbalvader en een enthousiaste, loyale en 
tegelijkertijd bescheiden ondernemer, soms té  
bescheiden. “We doen heel veel aan sponsoring, maar 
schreeuwen dat niet altijd van de daken. Behalve  
een reclamebord en wedstrijdballen, voorzien we 
jeugdteams al jaren van tenues, dragen we bij aan  
het prijzenpakket voor het klaverjastoernooi, geven 
we korting op de boodschappen voor de jaarlijkse 
gourmetavond van het Vijfde en steunen we allerlei 
andere activiteiten op de club. Best veel hé.  
Misschien moeten we daar toch iets meer  
bekendheid aan geven.” 
 
Voor wat, hoort wat 
 
Albert Heijn Sleeuwijk sponsort niet alleen de voetbal, 
maar zegt ook geen nee als de Sovak aanklopt  
bijvoorbeeld. Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen past bij Van Ballegooijen, maar voor w 
at hoort wat. “Ik sponsor de voetbalverenigingen, 
maar verwacht wel dat zij bij evenementen ook aan 
mij denken.”  
Sinds mei 2014 huist Albert Heijn op winkelcentrum 
de Nieuwe Es, in een karakteristiek pand van 1950 
m2, voorzien van alle moderne technologieën.  
Behalve een uitgebreid assortiment food en non-food 
waar Albert Heijn landelijk om bekend staat, is er 
ruimte voor streekproducten, een ING geldautomaat, 
een OV chipkaart oplaadpunt en een BOL.com  
ophaalpunt. AH Sleeuwijk is ook afhaalpunt: online 
boodschappen bestellen en afhalen als het jou  
uitkomt. Er is veel en gratis parkeergelegenheid  
rondom het winkelcentrum met speciale  
parkeerplaatsen voor de pickup service. 
 
Peter van Ballegooijen heeft zijn bedrijf én zijn roots 
in Sleeuwijk, maar voelt zich thuis bij  
v.v. Woudrichem. De verrichtingen van het eerste 
elftal heeft hij op de voet gevolgd het afgelopen  
seizoen. En als het Woudrichem – Sleeuwijk is?  
“Dan ben ik neutraal. Met een lichte voorkeur voor 
Woudrichem”, lacht hij. “Geweldig dat ze kampioen 
zijn geworden. Ik houd wel van een feestje.”  
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Zaterdag 11 maart 2017 werd de aftrap gegeven  
voor de festiviteiten rondom het 85-jarig jubileum  
van v.v. Woudrichem met een thuiswedstrijd van  
ons 1e elftal tegen SVW.  
Voorafgaand aan de wedstrijd zijn door de heren 
Frans Sterrenburg en Cees van der Linden van de 
KNVB 12 Zilveren spelden uitgereikt aan vrijwilligers 
van onze vereniging. Om voor deze bijzondere  
waarderingsspeld in aanmerking te komen  
dien je minimaal 15 jaar of langer onbetaalde  
vrijwilligerstaken voor de vereniging uit te voeren. 
Niet eerder werd aan zo’n groot aantal vrijwilligers 
tegelijkertijd de Zilveren Speld uitgereikt. Naast de 
Zilveren Speld kregen onze mannen een oorkonde en 
een bos bloemen van de KNVB. 
Allemaal mensen die dagelijks, wekelijks werken aan 
de accommodatie: velden, kleedkamers, tribune en 
kantine. Aangevuld met Aart Vink van de viskraam 
waar Woerkum zo bekend om staat.  
Cees van Vugt verzorgt al jaren de loterijen, draaien 
en klaverjasavonden. Heeft het laswerk voor de  
kleedkamers verzorgd en het plafond in de kantine. 
Bert van Tilborg (lid van verdienste) maait de velden, 
schildert de gebouwen, Propjevol, Autocross en  
patatbakker bij de Frietzaktoernooien.  
Richard Meeder (lid van verdienste) is de alleskunner 
die alles bouwt, verbouwt en sjouwt, eerst in de 
avonduren en nu nagenoeg fulltime. 
Ben van Eeden (Erelid) geeft leiding aan aanleg,  
onderhoud en renovatie van velden en de gebouwen. 

Peet Kilwinger (Erelid) is consul, maait velden, is  
mollenvanger, grensrechter en leider 1e elftal, bouw 
nieuwe kleedkamers, kantine en werkplaats.  
Harry Straver heeft alle tegelwerken en vloerwerken 
van de gebouwen verzorgd en was jaren leider van 
het 5e elftal. 
Wim van Steenbergen (lid van verdienste) zit al bij de 
onderhoudsploeg vanaf het nieuwe Bolwerk in 1974. 
Is scheidsrechter, ook leider en consul geweest,  
bestuurslid en ook dagelijks op de velden te vinden.  
Aart Vink, de alom bekende visbakker bij de  
thuiswedstrijden van het 1e elftal. 
Heinz Verwoerdt betrokken bij de onderhoudsploeg 
voor het groenonderhoud en borders. Was ook ruim 
20 jaar scheidsrechter. 
Jan Secrève heeft naast het onderhoud van de velden 
meegeholpen met de bouw van de tribune en de 
nieuwe kleedkamers. 
Ad Kant (lid van verdienste) oud trainer van de  
dames, leider van het 4e elftal en alles  
meegebouwd op Het Bolwerk; werkplaats, jeugdhonk, 
scheidsrechters-lokalen en ook 25 jaar Propjevol. 
IJm van Straten was trainer van het 1e elftal,  
onderhoudt de velden en heeft jeugdhonk en  
tribune meegebouwd. 
 
Voorwaar beste vrijwilligers waar v.v. Woudrichem 
trots op mag zijn en dankbaar dat zij zo goed zorgen 
voor ons mooie Bolwerk. 

Huldiging KNVB van 12 vrijwilligers 

Op de foto staan de gehuldigde vrijwilligers. 
1e rij Cees van Vugt, Bert van Tilborg, Richard Meeder en Ben van Eeden. 
2e rij Peet Kilwinger, Harry Straver, Wim van Steenbergen, Aart Vink, Heinz Verwoerdt, Jan Secrève en Ad Kant.  

IJm van Straten ontbreekt op de foto. 
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Houd ons sportcomplex schoon! 

Op 17 december zijn onze twee nieuwe kleedlokalen 
geopend. Deze zijn voor het grootste gedeelte  
gebouwd door vrijwilligers en daar mag de  
v.v. Woudrichem trots op zijn. Dit spaart namelijk  
vele euro’s uit. Tevens werd ook een bord onthuld 
met daarop 11 regels waar onze leden rekening mee  
dienen te houden. Of deze door alle leden gelezen zijn 
hebben wij onze twijfels over. Ook ons kunstgrasveld 
werd officieel in gebruik genomen. Hier hangt ook een 
bord op het hek naar de ingangen van het veld. Ook 
deze regels worden volgens ons maar half of helemaal 
niet gelezen.  
Er worden namelijk regelmatig flesjes, chipszakken en 
kauwgom op het veld achtergelaten. Die dan door ons 
opgeruimd moeten worden. Dit geldt ook voor de 

overige velden en tribune. Het komt vaak voor dat er 
meer rotzooi naast de vuilnisbakken ligt dan dat er in 
zit. Terwijl er op ons complex toch 25 vuilnisbakken 
staan! Wij zijn nu in het bezit van een goede groep 
vrijwilligers maar om deze te behouden hebben wij 
ook de medewerking nodig van onze overige leden. 
Dus lees alle regels, op genoemde borden op ons 
mooie sportcomplex, nog eens na en probeer je eraan 
te houden. Dat spaart ons veel werk en tijd uit.  
Tijd die we voor de club nuttiger kunnen besteden. 
 
Bij voorbaat dank!  
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
de vrijwilligers 
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Zie www.vvwoudrichem.nl 



41 

Editie juni 2017 

Hé Scheids ! Column  

Mooi, 't is mooi geweest.  
 
Het zit erop. Vanaf je zesde was het elke zaterdag een 
feest. Lekker de wei in. Zon, regen, sneeuw, storm of 
gewoon bewolkt… de elementen werden getrotseerd. 
Eerst twee, later drie punten moesten de tas in.  
Al snel bleek dat je het vooral van hard werken moest 
hebben: Je helemaal de pleuris rennen, vliegen, 
tackelen en dan bij balwinst deze zo snel mogelijk 
inleveren bij het fluwelen voetje van je teamgenoot. 
De gast die op zijn gemak, handjes in de zij, je strijd 
heeft gadegeslagen. Je speelt 'm net niet goed genoeg 
in. Scheldkanonnade is je deel. Gevolgd door een, 
voor de rest van het team leuk bedoelde doch 
cynische, minzame opmerking.  
Toch voel je op dat moment enige voldoening. Je was 
die zwaar irritante tegenstander uiteindelijk gewoon 
even behoorlijk de baas.  
  
Maar goed, na veel jaren noeste arbeid begint je 
lichaam wat te sputteren. Vanzelf gaat het niet meer 
de vrijdag na de donderdagse training. Laat staan de 
maandag na een simpel wedstrijdje op zaterdag.  
Je vrouw hint geregeld dat jullie de zaterdag ook best 
anders kunnen invullen. Er is tegenwoordig zoveel 
keuze. Tuurlijk heb je wel eens een wedstrijdje laten 
schieten voor een weekendje Gent maar geheel 
stoppen was nooit een optie.  
  
Door de jaren heen heb je een berg meegemaakt. 
Begonnen in de jeugd, lekker vertrouwd met  
vriendjes van ruwweg dezelfde leeftijd als jij. Na de A 
(tegenwoordig JO-19) gelijk het zesde in, voetballen 
met nog slechts een paar gasten van je eigen leeftijd. 
Verder een paar ooit selectie spelende strijders.  
Maar voornamelijk spelers zoals jij, zei het een stukje 
of stuk ouder. Leuke tijd. Seizoenenlang tevreden met 
een paar punten per seizoen. Wedstrijdje op zich was 
nooit zo belangrijk. Uiteraard elke keer vol goede 
moed omkleden, Stimorolletje tussen de kaken,  
warm lopen en vol gas vanaf de aftrap. Na afloop al 
snel berusting. Tegenstander was soms beter, of het 
scheidsje had zijn dag niet. In ieder geval werden er 
geen punten bijgeschreven op het grote groene bord 
in de kantine.  
  

Gelachen heb je in al die tijd wel en veelvuldig.  
Je denkt aan die tijd dat tijdens de warming up op  
het door moesson-achtige buitjes verzadigde veld 
ongekende buikschuivers werden gemaakt.  
Muurtjes van vier waar slechts twee, ietwat 
corpulente teammaten, zich in posteerden.  
De keeper die boos tegen de paal gaat zitten omdat 
de tegenstander van korte afstand wel erg hard 
schoot. De vlagger die zijn vlag verder werpt als Jan 
Železný in zijn sport ooit voor elkaar heeft gebokst.  
Je back die voor het eerst in zijn leven een doelpunt 
maakt en helemaal door het dolle was.  
Zijn teamgenoten juichten niet mee. Ondanks de dan 
14-1 achterstand begreep hij het niet.  
De lol is eraf. Je hebt in die jaren veel meegemaakt.  
  
Tuurlijk ben je wel eens kampioen geworden, heb je 
meegestreden bovenin, onderin wat aan gerommeld 
en is de saaie middenmoot je niet onbekend. Maar 
altijd ging je zaterdag vrolijk naar het veld, tasje op  
de stang. Je begon altijd met je shirt, broek, dan je 
linkerkous gevolgd door de rechter dan de 
rechterschoen en tot slot je linkerschoen. Verplichting 
van de scheenbeschermer gooide roet in je ritueel. 
Maar dat had je al snel opgelost.  
  
Als jonge speler kwam je in een team met mannen die 
nog met je pa hadden gespeeld. Het vervulde je van 
trots als ze het hadden over zijn gouden linker. Later 
speel je met de zonen van die mannen. Ze hebben je 
even serieus genomen. Wellicht uit respect. Maar 
sinds al je generatiegenoten zijn afgehaakt werd het 
langzaamaan anders.  
 
Afijn. Je laatste wedstrijd. Op een doordeweekse 
avond nog even 90 minuten knallen. Je hebt er zin in. 
Je mag zelfs aanvoerder zijn. Het gaat verder nergens 
om, lager eindig je niet. Hoger ook niet. Tegen de  
rust krijg je bevestiging. Je teamgenoten coachen je 
wellicht opbouwend maar zo komt het niet echt over. 
Je laat je wisselen, geeft een oudere teammaat een 
knipoog en gaat lekker douchen. Kratje met de 
jongens en klaar. Mooi, ’t is mooi geweest.  
 
T.H. Guvnor 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDelezn%C3%BD
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Colofon 

Bestuur 

Contactgegevens 
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    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Johan de Boon 

      Ad Fricke 

      Bruis de Kock 

Oplage     500 stuks 

Voorzitter 

Kees Braat 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-37421069 

Secretaris 

Marjan Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-30948318 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Jeugdzaken 

Remco Pronk 

jeugd@vvwoudrichem.nl 

06-30657966 

Ledenadministratie 

Christel Borg 

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

0183-311560 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Penningmeester 

Stephan van Leeuwen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-57536879 
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Ga uit je plaatje! 

Ga tot en met het gaatje! 

Perfotech.nl 
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