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We zijn verheugd weer eens een clubkrant te kunnen presenteren. De afgelopen jaren heeft Daniella met 

haar team veel werk gestopt in het maken van De Stormvogel.  Door drukke werkzaamheden hebben ze eind 

vorig seizoen moeten besluiten hiermee te stoppen. Onlangs is weer een redactie gevormd met naast wat 

oude bekenden een aantal nieuwe gezichten. Het is de bedoeling om vier keer per jaar een clubkrant uit te 

brengen waar eenieder veel leesplezier aan beleeft. Ook zal er handige informatie in komen te staan met  

betrekking tot de club. We hopen uiteraard dat jullie ook stukjes zullen aanleveren, of ons aangeven waar je 

graag over wilt lezen. We proberen iedere uitgave alle geledingen binnen de club aan bod te laten komen. 

 

In deze editie naast onder andere positief nieuws van ons eerste elftal, leuke bijdragen van jeugdleden, een 

update met betrekking tot de stand van zaken van de nieuwe kleedkamers en een dubbelinterview met  

oud-voorzitter Wim Schaap en demissionair voorzitter Kees Braat. 

Kopij inleveren voor de volgende clubkrant voor 1 juni via clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Veel leesplezier!  

 

De redactie 
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Met trots presenteer ik u de nieuwe clubkrant, de 1e 

uitgave in het seizoen 2015-2016. Rob Stoute is de 

uitdaging aangegaan om De Stormvogel nieuw leven 

in te blazen, met nieuwe redactieleden die vol elan 

aan deze klus zijn begonnen. Het is mooi dat de  

clubkrant weer verschijnt en in dit digitale tijdperk 

nog wel op papier. Lekker om er even op de bank 

voor te gaan zitten. En meteen al een goed gevulde 

clubkrant met ook veel verschillend nieuws. Ik mocht 

een proefversie lezen en was verbaasd over de  

hoeveelheid kopij: een interview met de  

oud-voorzitter, enthousiaste verhalen van pupillen 

van de week en een column (van wie?). Verder leest 

u over  maatschappelijke stages, de  

nieuwjaarsreceptie met de vele jubilarissen,  

wedstrijdverslagen en activiteiten van de jeugd, 

maar ook serieuze  verenigingszaken. 

We hebben een turbulente periode achter de rug. 

De wedstrijd Woudrichem 1 – SVW van 14 november 

2015 staat ons nog vers in het geheugen. De  

gebeurtenis heeft een forse impact op de vereniging 

gehad en is nog niet ten einde. Het dagelijks bestuur, 

dat zijn functie heeft neergelegd, vanwege de  

onterechte kritiek die ontstond. Het 1e elftal werd 

daarbij het ergst benadeeld. In één week tijd 11  

punten verliezen, door 5 punten aftrek en 2  

opeenvolgende nederlagen. De wedstrijd tegen 

NOAD’32 werd daardoor cruciaal en met verve werd 

de 1e periode binnengehaald. Seizoen gered.  

Ondersteund door een advocaat, vader van een  

pupil van de week, kregen we de 5 punten 

(voorlopig) weer terug, met een overwinning tegen 

GVV’63, 8 punten in de plus binnen een week. We 

moeten afwachten hoe de Tuchtcommissie met de 

nieuwe tenlastelegging zal omgaan. En dan weer in 

beroep? Sportief gezien hopen we op een snelle en 

positieve uitspraak. 

Hiermee is wel het grote belang van Normen en 

Waarden maar weer eens aangetoond. Een aantal 

mensen is ermee aan de slag gegaan. Op de  

Bijzondere Algemene Ledenvergadering die op 

woensdag 30 maart a.s. gehouden gaat worden  

komen we daar zeker op terug. Een Bijzondere ALV 

waarin we hopen een nieuwe penningmeester en 

secretaris te kunnen benoemen. Ewout Borg en Leo 

Gelderblom hebben namelijk besloten hun functie 

niet weer opnieuw op te pakken. Ewout ook  

vanwege zijn drukke werk. We zijn Leo en Ewout 

veel dank verschuldigd voor hun inspanningen voor 

onze club.  

Met Jakko Sport hebben we weer een hoofdsponsor 

kunnen presenteren. Er volgen nog meer (hoofd-)

sponsoren. Daarover volgende keer meer.  

Een goed functionerende vereniging staat of valt 

met vrijwilligers. Daar gaan we de komende tijd mee 

aan de slag. Er wordt daarbij ook aandacht gevraagd 

voor de eisen die de KNVB aan haar leden stelt. 

In april gaan we beginnen met de bouw van de lang 

verwachte nieuwe kleedkamers met een aparte  

wasruimte. De vergunning is binnen en de financiële 

middelen zijn aanwezig. Wel wordt heel veel  

zelfwerkzaamheid van de leden verwacht, dus als je 

nog wat vrije tijd over hebt, meld je aan bij Ben van 

Eeden.  

Over de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld valt 

op dit moment nog niet veel nieuws te melden. We 

zijn in gesprek met de gemeente. In de volgende 

clubkrant kunnen we wellicht meer over de plannen 

vertellen. 

Vermeldenswaard is dat we op het Sportgala op  

11 maart j.l. in ‘t Rondeel maar liefst 5  

kampioenselftallen present hadden.  

Alle teams veel succes toegewenst in de verdere 

competitie. En maar hopen dat de lange tijd van niet 

kunnen spelen en trainen, vanwege de slechte  

toestand van de velden, weer  

achter ons ligt. 

Kees Braat, demissionair voorzitter. 

Een woord van de Voorzitter 
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De wedstrijd begon onder hoogspanning en beide 
ploegen waren niet in beste doen en er gebeurde 
voor de doelen niet veel. Wilty ging goed door op de  
keeper nadat deze de bal los liet maar kreeg geen 
goedkeuring van een goed leidende scheidsrechter. 
NOAD werd steeds dreigender en na ruim een half 
uur viel ook de goal. De bal werd van rechts  
voorgezet maar niet voldoende weggewerkt waarna 
Remy Schouwenaar de bal keurig in de verre hoek 
schoot en de 0-1 was een feit. Even was daar de  
onzekerheid en Gerard redde katachtig op weer een 
inzet van Schouwenaar en met de kleine achterstand 
werd de rust bereikt. 
Trainer Leon Elands raakte niet in paniek en stuurde 
zijn team in de 2e helft volle bak vooruit en hoe!!! 
Dillis de Vries schoof door naar de voorhoede en was 
bijna binnen 1 minuut trefzeker maar de paal stond 
succes in de weg. Niks geen teleurstelling maar  
iedereen knokte voor wat hij waard was. Niek  
Viveen was ongrijpbaar en na de zoveelste aanval 
ging Wilty vol de strijd aan waar de keeper van 
NOAD weer moest lossen maar nu was de  
terugkomende bal wel een prooi voor Wilty en de 
bal verdween hoog in het doel 1-1 BAM! Maar dit 
was niet genoeg voor de titel. Vol overgave werd 
gejaagd op de 2-1 en Nick en Wilty waren dichtbij 
maar verzetten had geen zin voor onze bezoekers uit 
Wijk en Aalburg want het was alleen maar  
Woudrichem dat de klok sloeg. Een kwartier voor 
tijd was daar de bevrijding toen weer Niek Viveen 
breed lag op Wim Holster en deze bleef super rustig 
en krulde de 2-1 subliem binnen YESSSS! NOAD  
probeerde het tij te keren maar de missie was  
hopeloos want Woudrichem heerste over het hele 

veld en het was wachten op de genadeklap en die 
kwam er! Een voorzet van Niek werd knalhard  
binnen gekopt door Nick van Giessen die brutaal 
mee naar voren was gevlogen want de beslissing 
moest gemaakt worden en schitterend sloeg de bal 
binnen 3-1 BAM! Uitzinnig van vreugde viel iedereen 
over elkaar heen en Wilty moest de strijd staken met 
kramp… En nog was het niet genoeg want onze  
topscoorder Dillis de Vries had nog niet gescoord! 
Na een schitterende steekbal van weer Niek was  
Dillis niet te stoppen, omspeelde de keeper en 
schoof beheerst de 4-1 binnen, HEERLIJK! Na ruim 
10 minuten extra tijd was het voldoende en ging het 
dak eraf. Wat een 2e helft, wat een teamprestatie en 
wat een geweldige supporters die de jongens bleven 
steunen toen het nodig was. Iedereen weet wat er 
een aantal weken geleden gebeurd is en we hadden 
dit allemaal bijzonder hard nodig. Maar niet alleen 
het team maar ook ons fantastisch bestuur dat de 
laatste weken behoorlijk wat voor zijn kiezen heeft 
gekregen en door de KNVB en een aantal  
zogenaamde supporters behoorlijk in zijn hemd is 
gezet. Niemand van het 1e elftal, begeleiding of het 
bestuur heeft om deze situatie gevraagd maar we 
zijn wel ongevraagd in deze situatie terecht  
gekomen. Het bestuur heeft zijn  
verantwoordelijkheid genomen en wellicht in hun 
ijver foutjes gemaakt maar alles gedaan in het  
belang van onze mooie club. Daarom is deze  
overwinning er 1 van het elftal, van de begeleiding, 
van de supporters maar zeker ook 1 van het bestuur. 
We hopen dat jullie snel weer met zijn allen aan de 
slag gaan want iedereen MOET weten dat 99% van 
alle Woerkummers achter jullie staat en blijft staan! 

Woudrichem 1—Noad 1, om de periodetitel 
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De dag dat we 8 punten konden toevoegen 

Het is zaterdag 13 februari 2016 als ik omstreeks 

half acht mijn neus buiten de deur steek. De  

ontdekking dat we een heldere hemel hebben met 

een temperatuur van 1 graad onder nul. Even ben je 

bang dat we weer een voetbaldag in moeten  

leveren. Maar als in de loop van de ochtend de zon 

wat meer kracht krijgt, komt het positieve gevoel 

naar boven. Nog even onze site bezoeken en dan 

kan de dag niet meer stuk. De KNVB heeft de straf 

opgeschort en de 5 punten in mindering is voorlopig 

van tafel. We zullen afwachten wat de volgende stap 

gaat worden maar we zijn voorzichtig  positief. 

Dan omstreeks half twee naar het Bolwerk. Het 

tweede elftal speelt ook tegen GVV uit Gameren en 

op het bord staat een positieve score van 3 – 0. Dat 

was een goed voorteken voor de rest van deze dag. 

Het eerste elftal kwam het veld op en het eerste wat 

opviel was dat de beide broertjes Schaap er niet bij 

waren. Ook laatste man Nijholt hield zijn  

trainingspak aan. Als je dan ook nog Danny  

Groeneveld mist ga je je afvragen of er nog genoeg 

spelers over zijn. Dus Fred van Straten maar eens 

aanklampen en vragen wat er nog over is van het 

eerste. Fred geeft mij vertrouwen en zegt dat er nog 

voldoende spelers zijn om de wedstrijd tot een suc-

ces te maken. 

We gaan van start en het is snel duidelijk dat we het 

betere spel hebben maar dat GVV middels inzet en 

countervoetbal tot gekke dingen in staat is. Na een 

kwartier maakt hun spits de 0 – 1 uit een snelle 

counter. Billen knijpen en hopen dat we snel de  

aansluitende treffer zullen maken. Toch moeten we 

een half uur wachten voor het zover komt. Een vrije 

trap van Thijs Rookhuizen wordt door Wim Holster 

doorgekopt naar Dillis de Vries. Die drukt de gelijk-

maker 1 – 1  tegen de touwen. Met nog een minuut 

of 4 te gaan in de eerste helft is het opnieuw een 

vrije trap van Thijs. Via de linkerflank wordt de bal 

voor het doel gebracht. Dillis pikt de bal op, loopt 

voorbij de tweede paal en geeft dan een hakballetje. 

Bori Secreve komt vrij voor het doel en werkt het 

keurig af: 2 – 1. 

De tweede helft. En weer is het GVV dat uit een vrije 

trap, waarbij de bal van richting wordt veranderd, 

door een verdediger op gelijke hoogte komt: 2 – 2. 

We gaan opnieuw op jacht naar een doelpunt. Vanaf 

de linkerflank komt de bal bij Dillis. Hard uithalen en 

de keeper brengt met de voet nog redding. De  

afspringende bal komt voor de voeten van Bori en 

we staan weer op voorsprong: 3 – 2. Arjo Nederveen 

komt dan Mark van Bavel vervangen. Even later gaat 

Bjorn van Bruchem de fout in en maakt een harde 

onbesuisde overtreding en kan met rood vertrekken. 

Met een man meer lijkt het pleit beslist. Nog een 

kwartier te gaan en Niek Viveen slingert de bal van 

links voor het doel. Arjo pikt de bal op en schuift 

hem beheerst in het doel: 4 – 2. Als je vijf minuten 

later ziet hoe Arjo bij zijn directe tegenstander weg 

loopt en Wim Holster de bal heeft dan zie je de  

juiste pass komen en wordt Arjo aangespeeld.  

Opnieuw geen twijfel en de bal gaat in de  

rechterhoek langs de keeper: 5 – 2. 

Als je de uitslagen na de wedstrijd ziet, besef je dat 

we weer geheel meedoen in de race om het  

kampioenschap. Zuilichem, DIA en BLC laten punten 

liggen en dus zijn we er weer helemaal bij. Volgende 

week naar Willem II en met de juiste mentaliteit en 

instelling moeten we in staat zijn om de drie punten 

mee naar Woerkum te nemen. 

Jur Froma 
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Onderstaand de voorwaarden van het lidmaatschap bij v.v. Woudrichem.  

Deze zijn ook terug te vinden op de website, www.vvwoudrichem.nl onder het tabblad Lid worden. 

Graag wijzen wij alle vrijwilligers er nogmaals op dat conform de regels van de KNVB ook alle vrijwilligers lid 

moeten zijn van de KNVB. Dit geldt voor alle vrijwilligers, ongeacht welke functie zij uitoefenen.  

Bijkomend voordeel is dat men gratis toegang krijgt tot thuiswedstrijden van het eerste elftal (m.u.v.  

bijzondere evenementen) maar het belangrijkste voordeel is dat men tevens onder de dekking valt van een 

aantal collectieve verzekeringen van de KNVB.  

Geef ook verhuizingen aan ons door!!! 

 

Voorwaarden Lidmaatschap  

Nieuwe leden:  
Personen die lid willen worden van Voetbalvereniging Woudrichem kunnen het inschrijfformulier invullen.  
Lid worden kan vanaf de vijfjarige leeftijd. Het formulier staat op de webpagina of is te verkrijgen bij de  
jeugdcommissie, ledenadministratie of bestuurskamer. Hierop staat tevens vermeld waar het ingeleverd  
dient te worden. 
 
Wijzigingen lidmaatschap:  
Adreswijzigingen en overige wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de  
ledenadministratie (of per mail naar ledenadministratie@vvwoudrichem.nl). 
 

Opzeggingen:  
Opzeggingen dienen schriftelijk (of per mail) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.  
De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal één maand voor het einde van een kwartaal.  
Niet spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar.  
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  
De opzeggingstermijn voor spelende leden is minimaal één maand voor het einde van een verenigingsjaar.  
Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het hele lopende jaar te worden voldaan.  
De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe. 

 
Contributie:  
De tarieven voor de contributie zijn als volgt en onder voorbehoud van wijzigingen: 

Mini’s en pupillen t/m 12 jaar (KNVB-lid)  €   6,63 per maand (+ € 1,00 kledingbijdrage) 

Junioren tot 18 jaar (KNVB-lid)   €   7,86 per maand (+ € 1,00 kledingbijdrage) 

Senioren vanaf 18 jaar (KNVB-lid)   € 11,17 per maand (+ € 0,53 kledingbijdrage) 

Rustende leden met stemrecht (KNVB-lid)  €   4,16 per maand  

Rustende leden zonder stemrecht (donateur)  €   3,45 per maand  

 
Aanmeldkosten nieuwe leden     € 10,00 eenmalig  

Lidmaatschap v.v. Woudrichem 
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Oproep aan ALLE vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn het fundament van een vereniging; 

zonder hen heeft een vereniging geen enkel recht 

van bestaan. En ze zijn er in alle soorten en maten; 

op de voorgrond, op de achtergrond, langs de lijn, 

op het veld, in commissies, horeca, onderhoud,  

de social media, overdag, in de avonduren,  

doordeweeks, op zaterdag…  

Het is onmogelijk om alles te noemen. Wij zijn hen 

verschrikkelijk dankbaar en weten dat we er zuinig 

op moeten zijn. Ook weten wij dat ze alles volkomen 

belangeloos doen. Natuurlijk geeft vrijwilligerswerk 

veel plezier; je hebt je sociale contacten, je doet 

nuttig werk, je draagt bij aan het alles  

overheersende clubgevoel. Jij hoort bij onze club! 

Ook de KNVB beseft dat vrijwilligers heel belangrijk 

zijn. Zij doen ook veel om hen te beschermen (denk 

aan hun collectieve verzekeringen). Zij stellen echter 

wel 1 hele belangrijke voorwaarde;  

IEDERE vrijwilliger (betaald, onbetaald, ongeacht zijn 

functie) moet lid zijn van de KNVB. Zij gaan hierin 

zelfs zover dat ze dit in hun reglementen hebben 

opgenomen en clubs er ook op aan kunnen spreken 

als zij zich hier niet aan houden. 

Wij willen daarom een oproep doen aan ALLE  

vrijwilligers; word lid van onze vereniging! Dit kost 

voor een rustend lid slechts € 4,16 per maand 

(lidmaatschapsvoorwaarden staan vermeld op de 

website van v.v. Woudrichem).  Je voldoet dan niet 

alleen aan de verplichting van de KNVB, maar hebt 

als lid ook recht op gratis toegang tot de reguliere 

thuiswedstrijden van ons eerste elftal, je mag de  

ledenvergadering bijwonen en kunt meestemmen 

over het beleid van de vereniging en daarnaast  

denken wij er over na om leden korting te gaan  

geven bij bepaalde activiteiten die wij als club gaan 

organiseren. En natuurlijk; door het betalen van  

contributie zorg je ook voor een financiële bijdrage 

voor de club. 

Aarzel daarom niet en ga naar onze website; onder 

het kopje ‘Lid worden’ vind je alle informatie en de 

inschrijfformulieren. Deze kun je inleveren bij  

Christel Borg of mailen naar  

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

Alvast bedankt!! 

Paul Heijkoop verlengt 

Nadat eerder Leon Elands bij heeft 

getekend als trainer van ons eerste 

elftal heeft nu ook Paul Heijkoop 

bijgetekend. Paul zal voor nog  

minimaal een jaar doorgaan als  

trainer van Woudrichem 2. Paul laat 

weten het zeer naar zijn zin te  

hebben en wil er met de leuke 

groep die hij heeft weer een mooi 

seizoen van gaan maken. Paul is 

bezig aan zijn tweede termijn bij 

ons als trainer van het tweede en 

gaat komend seizoen zijn tweede 

jaar daarvan in. 



9 

Editie maart 2016 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 

Door de perikelen rondom de wedstrijd tegen SVW op 14 november 2015 is voetbalverenging Woudrichem 

momenteel stuurloos. Het dagelijks bestuur is afgetreden en op zoek naar een nieuwe secretaris en  

penningmeester. Stuurloos, maar beslist niet reddeloos. Alles gaat gewoon zijn gangetje. Ook Kees Braat, die 

zich herkiesbaar wil stellen als voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering eind maart, pakt door en zit 

niet stil. Net als zijn voorganger Wim Schaap wil hij zijn functie met verve gaan bekleden. Een interview met 

twee mannen die hart voor de zaak hebben en veel mooie plannen hadden c.q. hebben met v.v. Woudrichem. 

Interview met (demissionair) voorzitter Kees Braat en zijn voorganger Wim Schaap  

Trots 

Wim Schaap, geboren en getogen in Woudrichem, 

kwam in 2011 aan het roer te staan na drie jaar  

secretaris te zijn geweest van de club. Vier jaar lang 

was hij het boegbeeld van voetbalvereniging  

Woudrichem en maakte hij zich hard voor een derde 

speelveld, meer kleedkamers en kunstgras. “Een van 

de hoogtepunten op sportief gebied was uiteraard 

het kampioenschap in het seizoen ’12-’13 van zowel 

het 1e als het 2e elftal. Het was 43 jaar geleden dat 

Woudrichem 1 de hoofdprijs pakte. Die middag met 

onder andere de boottocht van en naar Brakel, de 

platte kar door de historische vesting en uiteraard 

het winnende doelpunt in de laatste minuut zal me 

altijd bijblijven.”  

Maar er waren meer mooie dingen, zoals de keren 

dat Woudrichem 1 periodekampioen werd, maar ook 

teleurstellingen, zoals toen ‘we’ kansloos verloren 

van Zuilichem in de strijd om het kampioenschap. 

Wim: “Waar ik ook trots op ben, is het feit dat we 

twee keer thuis tegen - toen nog - eredivisionist RKC 

Waalwijk een oefenwedstrijd mochten spelen en dat 

de beslissingswedstrijd WNC – Drechtstreek op Het 

Bolwerk door v.v. Woudrichem mocht worden  

georganiseerd. Ik weet het nog goed. Die avond liep 

ik bij ’t Rondeel de hond uit te laten toen de secreta-

ris uit Papendrecht me belde met het goede nieuws 

dat we die wedstrijd kregen. Aan de telefoon hield ik 

me nog rustig, maar toen de verbinding verbroken 

was, riep ik het uit: yes, yes.. die hebben we! Het was 

prachtig, 1.500 man publiek.” 

De 58-jarige Woerkummer is uiteindelijk door het 

gesteggel met en de traagheid van de gemeente over 

kunstgras afgetreden als voorzitter. Moe van de 

strijd wilde hij het stokje overdragen. Kees Braat, 

streber van aard, greep de kans met beide handen 

aan. Het stokje werd de vlaggenstok en de vlag die 

beide heren symbolisch samen hesen voor aanvang 

van diezelfde wedstrijd medio november.  

Voorzitterschap past als een jas 

Kees Braat is demissionair voorzitter, maar staat  

te popelen om daadwerkelijk het voorzitterschap op  

te pakken en de plannen die hij heeft voor de  

vereniging te ontvouwen. “Leidinggeven vind ik leuk 

en is me altijd goed afgegaan. Ik ben een tijdje  

voorzitter geweest van Kunst na Strijd toen ik nog 

enthousiast muzikant was. De fanfare werd echter 

steeds beter en groeide uit tot de harmonie. Ik kon 

het niveau met mijn slagwerk en trompet niet  

bijhouden, haha. Toen ben ik er maar mee gestopt.”  

Kees Braat is de huidige voorzitter van het  

OVO-gebouw in Oudendijk en ook in zijn  

maatschappelijke carrière is het hem gelukt directeur 

te worden. “Dertig jaar was ik ambtenaar, maar de 

laatste 13 jaar van mijn werkbare leven ben ik  

directeur geweest van een woningcorporatie in de 

gemeente Zederik.” En passant zit Braat in de  

ledenraad van de Rabobank en heeft hij vorig jaar 

Beursvloer Woudrichem opgericht, een platform 

voor lokale ondernemers en verenigingen die met 

gesloten beurzen elkaar een dienst bewijzen. 
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Het voorzitterschap past hem als een jas. Liefde voor 

de voetbalclub ontbreekt evenmin, ondanks het feit 

dat hij nog nooit één wedstrijd gevoetbald heeft.  

“Ik ben best sportief, hardlopen heb ik veel gedaan, 

zelfs marathons, maar voetbal ligt me niet zo.  

Al kijk ik het wel graag. Dat was al zo toen ik nog in 

Raamsdonksveer woonde. Elke thuiswedstrijd van de 

Veerse Boys, toen nog een top amateurclub, was ik 

erbij. De wedstrijd tegen het Ajax van Johan Cruyff 

ter gelegenheid van de ingebruikname van een 

lichtinstallatie was geweldig met 7.000 man publiek 

langs de lijn.” 

 

Ambitieus 

Braat kwam in 1975 met zijn vrouw en zoons Jeroen 

en Jurgen, momenteel allebei spelers van het vijfde, 

in Woudrichem wonen. “Zoals gezegd ging ik bij 

Kunst na Strijd voor het verenigingsleven om in te 

burgeren, tot mijn overbuurman Cor Brandenberg 

en voorzitter Ad Ros vroegen of ik de boekhouding 

wilde doen van de voetbalvereniging. Dat heb ik  

uiteindelijk 9 jaar gedaan. Vervolgens ben ik 11 jaar 

penningmeester geweest totdat mijn baan zoveel 

tijd opslokte dat ik het verenigingsleven even naast 

me neer heb gelegd. Toen Wim Schaap voorzitter 

werd vier jaar geleden ben ik secretaris geworden  

en in november vorig jaar voorzitter.”  

De 65-jarige Braat heeft er zin in en kijkt uit naar de 

Algemene Ledenvergadering waarin hopelijk voor 

hem officieel het startsein wordt gegeven om als de 

nieuwe voorzitter aan de slag te gaan. Hij heeft  

ambities en grootse plannen voor de club. “Dit jaar 

nieuwe kleedkamers en hopelijk een  

kampioensfeestje. Woudrichem 1 is in ieder geval 

goed op weg en staat virtueel 1e op dit moment.  

Verder ga ik uiteraard verder met de wens van de 

club om een kunstgrasveld aan te leggen. Wim 

Schaap heeft het fundament gelegd. Hopelijk kan ik 

met mijn ervaring in de politiek de gemeente  

Woudrichem overtuigen om te investeren. We  

kunnen niet achterblijven. Veel clubs in de regio  

hebben al kunstgras en trainingen worden te vaak 

afgelast omdat de velden niet bespeelbaar zijn.” 

Kees Braat heeft het goed voor met  

voetbalvereniging Woudrichem. Om dit te  

onderstrepen is hij bezig een commissie Normen &  

Waarden op te richten. “Voetbal roept emoties op, 

meer dan in welke sport ook. Ook in Woudrichem 

leeft het voetbal ontzettend. Zeker als het eerste 

elftal tegen Sleeuwijk of Zuilichem speelt, lopen de 

gemoederen hoog op.  
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Het is fijn dat iedereen erg begaan is met de club en 

we wekelijks veel enthousiaste supporters langs de 

lijn zien, maar soms worden grenzen overschreden. 

We gaan reglementen en procedures vastleggen. 

Ook gaan we bij andere verenigingen kijken hoe zij 

omgaan met lastige situaties in en om het veld.  

Hopelijk draagt het bij aan de sfeer en kunnen we 

vervelende incidenten in de toekomst voorkomen.”  

Hecht spul 

De slogan ‘zonder respect geen voetbal’ zullen we 

nog veel gaan zien als het aan Braat ligt. Wim 

Schaap wenst hem daarbij alle succes toe en hoopt 

dat al zijn plannen verwezenlijkt worden. Zelf heeft 

hij het voetbal even op een laag pitje gezet.  

Uitgeblust en moe van de strijd met de gemeente. 

We zullen hem ook even niet zien op Het Bolwerk. 

Wim is er even klaar mee. “Dat komt echt wel weer 

goed. Voetbalvereniging Woudrichem is een hechte 

dorpsclub, heel gezellig. Het is altijd hecht spul  

geweest en nu nog. Maar voorlopig zit ik op  

zaterdagmiddag lekker thuis.”  

Toch zal hij de verrichtingen van zijn zoons Wilty en 

Danny, evenals die van Arjon in het tweede elftal 

vast op de voet blijven volgen. Wim Schaap is een 

voetbalman in hart en nieren. Hij was een  

straatvoetballertje en later toen hij op voetbal zat, 

werd hij met zijn talent al snel in de selectie  

opgenomen. Schaap heeft prachtige voetbaljaren 

gekend, als speler van het eerste met onder andere 

Cees van Bavel, Henk Struik en Johan Caspers, maar 

ook als (jeugd)trainer en -leider. Hij heeft nog  

krantenknipsels en plakboeken vol uit die tijd. 

Mmm… een leuk, nieuw project voor Wim? In de 

bestuurskamerunit aan de wand een historische  

tijdlijn maken met memorabele data en  

gebeurtenissen? Het zou zomaar kunnen… 

Trots kunnen wij melden dat v.v. Woudrichem een 

nieuwe hoofdsponsor heeft. Onlangs werd een  

handtekening gezet onder een vijfjarig contract met 

Jakko Sport uit Wijk en Aalburg. Jakko Sport is al vele 

jaren een gerenommeerde sportzaak bij ons in de  

regio. Ook het sponsorcontract met kledingmerk 

Acerbis is voor deze zelfde periode verlengd.  

Om kennis te maken met Jakko Sport wordt er op 

het Bolwerk een breed scala aan trainingsspullen en  

fanartikelen, uiteraard met ons clublogo, van Acerbis  

gepresenteerd. Een gedeelte van de opbrengst is 

voor de club. Op www.vvwoudrichem.nl vindt u  

een link naar een webshop met deze spullen.  

De verwachting is overigens dat er op korte termijn 

nog een nieuwe hoofdsponsor wordt verwelkomd. 

Nieuwe hoofdsponsor V.V. Woudrichem 

Kees en Wim kwamen vaker in 

actie voor V.V. Woudrichem 
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Jubilarissen  

Tijdens een Nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk 
om de jubilarissen te huldigen. 
Dit jaar waren het er behoorlijk veel. 25, 40, 50 en 
zelfs 70 jaar lid van onze club. 
Het vreemde was dat er officieel geen dagelijks  
bestuur was en is. Toch nam voorzitter Kees Braat 
het woord en hij was zo slim om de jubilarissen te 
laten toespreken door de ex-voorzitter Wim Schaap. 
Wim staat bekend om zijn graafwerk naar mooie 
momenten van de jubilarissen. Ook nu had hij weer 
zijn best gedaan en had hij voor iedereen wel een 
passend woord en/of anekdote uit de loopbaan  

van de betreffende jubilaris. 
Heel bijzonder was het toch wel dat een aantal  
families jubileerden. 
Gerard en Jan Willem de Joode 25 jaar 
Christel en Aad Borg 25 jaar 
Hanno en Jan de Joode 40 jaar 
De hele familie de Jong. Vader Wim, zonen Rick,  
Erwin en Raymond 40 jaar 
Een echte familieclub dus. Een mooi moment was 
het voor iedereen en als club kunnen we natuurlijk 
trots zijn op zoveel trouwe leden. 
Van harte proficiat! 

Van links naar rechts: 
Wim de Jong (40), Kees Braat (40), Piet Vink (70), Christel Borg (25), Joop van Linstee (25), Raymond de Jong 
(40), Leo van Tilborg (50), Erwin de Jong (40), Koert Kant (25), Jan de Joode (40), Gerard de Joode (25), Henk 
Struik (50), Hanno de Joode (40) en Ewout Secrève (25). Rik de Jong (40), Wim van den Berg (40) 
Bas van Straten (50), Aad Borg (25), Jan Willem de Joode (25) en Bas van de Wiel (25) ontbreken op de foto. 

Mocht jij/u van mening zijn dat je je jubileum reeds bent gepasseerd, maar hiervoor nooit een speldje hebt 
ontvangen, neem dan svp even contact op met Christel Borg (ledenadministratie@vvwoudrichem.nl). 
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Zoekt een nieuwe  

PENNINGMEESTER 
 

De penningmeester vormt samen met voorzitter en 

secretaris het dagelijks bestuur van de voetbalclub. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de 

voortgang binnen de club, de strategie en  

vertegenwoordigt de voetbalclub, zowel intern als 

extern. Naast het dagelijks bestuur zijn er op dit  

moment nog vier bestuursleden met verschillende 

functies in het bestuur actief. 

Taakomschrijving van de penningmeester: 

De penningmeester is financieel eindverantwoorde-

lijk, maar voert de boekhouding in samenwerking 

met een vrijwilliger en het administratiekantoor. 

De penningmeester heeft een zestal hoofdtaken:  

* het financiële beheer voeren; verantwoordelijk 

voor de boekhouding, het bijhouden van een archief,  

het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken en 

het informeren van de overige bestuursleden  

omtrent het financieel reilen en zeilen van de  

vereniging. 

* het jaarlijks opstellen en bewaken van de  

jaarbegroting. 

* het opstellen van de jaarcijfers, begeleiden van de 

kascontrolecommissie en de cijfers presenteren in 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

* het (doen laten) werven van financiële middelen; 

subsidies, fondsen, donateurs, sponsors,  

contributies, deelnemersbijdragen en acties. 

* zorgdragen voor salarisadministratie (momenteel 

uitbesteed bij administratiekantoor), onkosten- en  

vrijwilligersvergoedingen. 

*het regelen van fiscale zaken en verzekeringen  

 

 

 

 

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren 

aan andere bestuursleden/vrijwilligers, bijvoorbeeld 

de dagelijkse boekhouding, fondsen en sponsoren 

werven. Als er geld/sponsoring voor is kunnen  

bepaalde taken (aan betaalde krachten) worden  

uitbesteed, bijvoorbeeld de salarisadministratie, 

aangifte omzetbelasting en het opstellen van het 

financieel verslag/jaarrekening. De penningmeester 

blijft wel verantwoordelijk. 

Het profiel van een penningmeester: 

Voorop staat dat de penningmeester plezier heeft in 

het omgaan met de overige bestuursleden en  

affiniteit heeft met cijfers en zich verbonden voelt 

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

Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en  

vaardigheden die bij de functie van penningmeester 

goed van pas komen.  

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze 

huidige penningmeester Ewout Borg, 06-51235966                                                                              

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

Reactie 

Kan schriftelijk, per email, telefonisch maar ook  

persoonlijk bij (demissionair) voorzitter Kees Braat. 

Voor een evenwichtige verdeling in het dagelijks  

bestuur worden vrouwen nadrukkelijk gevraagd te 

reageren. 

Benoeming 

De nieuwe penningmeester wordt benoemd in  

de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, die  

gehouden wordt op woensdag 30 maart 2016,  

aanvang 20.00 uur in de voetbalkantine op Het  

Bolwerk. 

 

Woudrichem, 29 februari 2016. 
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Zoekt een nieuwe 

 
SECRETARIS 

 

De secretaris vormt samen met voorzitter en  

penningmeester het dagelijks bestuur van de  

voetbalclub. Het dagelijks bestuur is  

verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club, 

de strategie en vertegenwoordigt de voetbalclub 

intern en extern. Naast het dagelijks bestuur zijn er 

op dit moment nog vier  bestuursleden met  

verschillende functies in het bestuur actief. 

 

Taakomschrijving van de secretaris: 

De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke  

pijlers van de vereniging. 

De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het 

geheugen’ van de vereniging.   

Zij/hij is verantwoordelijk voor het verzamelen,  

ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen  

van informatie. 

 

De secretaris heeft een viertal hoofdtaken:  

 het opzetten en bijhouden van het archief 

 de belangen van de leden en vrijwilligers  

behartigen 

 het voorbereiden van vergaderingen, in 

overleg met de voorzitter, de  

verslaglegging en beantwoording van  

ingekomen post 

 het in de gaten houden van de  

bestuurlijke regels 

 

De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie 

voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk  

 

aan de website en sociale media) kan aanleveren.  

Hetzelfde geldt voor het beleidsplan en het  

jaarverslag.  

 

Het profiel van een secretaris: 

Allereerst is het natuurlijk van belang dat de  

secretaris binding voelt met de voetbalclub.  

Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en  

vaardigheden die bij de functie van secretaris goed 

van pas komen. Als u plezier heeft in ‘pen en papier’, 

redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als 

spin in een informatieweb te fungeren is de  

secretarisfunctie van de v.v. Woudrichem zeker iets 

voor u.  

 

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze 

(demissionair) voorzitter Kees Braat, 06-37421069, 

c.j.braat@outlook.com of kijk eens op onze website 

www.vvwoudrichem.nl.  

 
Reactie 

Kan schriftelijk, per email, telefonisch maar ook  

persoonlijk bij (demissionair) voorzitter Kees Braat. 

Voor een evenwichtige verdeling binnen het  

dagelijks bestuur worden vrouwen nadrukkelijk  

gevraagd te reageren. 

 
Benoeming 

De nieuwe secretaris wordt benoemd in de  

Bijzondere Algemene Ledenvergadering, die  

gehouden wordt op woensdag 30 maart 2016,  

aanvang 20.00 uur in de voetbalkantine op Het 

 Bolwerk. 

 
Woudrichem, 29 februari 2016. 
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Nieuwe kleedkamers…  de stand van zaken 

Een aantal jaren geleden zijn de bestaande 6 kleedkamers opnieuw opgebouwd. Sindsdien is onze vereniging 

goed doorgegroeid. Met name het aantal jeugd- en dameselftallen is flink toegenomen. Vooral op zaterdag is 

dit goed merkbaar als de kleedkamers overbezet zijn en er geregeld gewacht moet worden tot andere elftallen 

gedoucht zijn. Ook moeten meerdere elftallen soms tegelijkertijd gebruik maken van een kleedlokaal. 

Al in april 2012 heeft het bestuur een brief  

geschreven aan de Gemeente waarin dit 

steeds groter wordende probleem kenbaar werd  

gemaakt. In 2014 is begonnen met het daadwerkelijk 

ontwikkelen van plannen voor de bouw van 2  

kleedkamers. Met 3 velden en ons aantal spelende 

leden geven de richtlijnen van de KNVB ook duidelijk 

aan dat 8 kleedkamers gewenst zijn. Naast de 2 

kleedkamers ontstond ook de behoefte aan een 

aparte was- en kledingruimte. Tot op heden wordt 

een deel van het Jeugdhonk hiervoor gebruikt maar 

die hebben de ruimte hard genoeg nodig en echt  

ideaal combineert het niet. Besloten werd een  

Washok op te nemen in de plannen voor de 2  

nieuwe kleedlokalen. Een allereerste raming kwam 

op ruim € 125.000,-. (Op dat moment was er nog niet 

eens sprake van een was- en kledingruimte.)  

Een bedrag wat onze vereniging niet zomaar op kan 

hoesten.  

Op dat moment is Ben van Eeden begonnen met de 

detailengineering en uitwerking van de plannen. Ben 

is bestuurslid Beheer en Onderhoud, hij is inmiddels 

vier jaar met pensioen na ruim 45 jaar te hebben  

gewerkt bij de firma Ballast Nedam (waarvan 35 jaar 

als bedrijfsleider). Geschoold in de diverse disciplines 

van het Bouwbedrijf is deze klus hem op het lijf  

geschreven. De vele plezierige kontakten die hij heeft 

overgehouden aan zijn werk zijn ook nog steeds  

bereid hem te adviseren of te helpen. 

In 2015 wordt Ingenieursbureau MUC uit Terheijden 

bereid gevonden om de kleedlokalen te tekenen en 

berekenen. Dit geheel kosteloos. Onze vereniging 

heeft de gewenste indeling aangereikt en vervolgens 

heeft een stagiaire de tekeningen gemaakt als  

studieopdracht. Uiteindelijk zijn de tekeningen en 

berekeningen uiteraard goed gecontroleerd door 

MUC. Hiermee was de eerste besparing dus een feit 

en het daadwerkelijke traject naar nieuwe  

kleedlokalen aangevangen. Met deze tekeningen  

was het mogelijk om de kosten wat nauwkeuriger te 

schatten. Er zijn op dat moment 2 aannemers  

uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Echter 

kwamen die bedragen hoger uit dan het bedrag wat 

het bestuur in gedachte had als betaalbaar voor de 

club. Een andere oplossing moest worden gezocht. 

Zo ontstond het idee een begroting te maken op  

basis van deels uitbesteden en deels  

zelfwerkzaamheid. Dit kwam een stuk beter in de 

buurt van het budget. Op deze basis kon het plan 

verder worden uitgewerkt. 

Nadat de eerste opzet en bijbehorende kosten  

bekend waren, is het plan een eerste keer aan de 

leden voorgelegd. Met instemming van de leden is 

het daarna verder in detail uitgewerkt. Inmiddels 

was er van de Gemeente ook meer duidelijkheid qua 

mogelijke vergunning en subsidie. Nu het plaatje 

voor het bestuur compleet was, werd het geheel een 

tweede keer aan de leden voorgelegd.  

Op dat moment hebben de leden toestemming  

gegeven om de kleedkamers en was- en  

kledingruimte  daadwerkelijk te gaan bouwen voor 

een bedrag van € 125.000 minus € 50.000 subsidie,  

is dus € 75.000, een bedrag wat inmiddels door  

reserveringen in kas beschikbaar is.  
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Momenteel is ook met de Gemeente  

overeenstemming qua subsidiebijdrage en is de  

vergunning verleend. Er kwam overigens nog heel 

wat papierwerk kijken bij de aanvragen bij  

verschillende betrokken ambtelijke partijen. Geluk-

kig zag er niemand enig probleem in de plannen.  

Op het moment dat de vergunning op de mat viel, is 

de opdracht voor productie van de heipalen de deur 

uitgegaan. Levertijd van deze is een week of zes en 

de bouw kan pas beginnen op het moment dat de 

palen er zijn. Voor het bouwkundige gedeelte zijn 

ook al diverse offertes aangevraagd. De verdere 

voorbereiding is in volle gang. Denk bijvoorbeeld aan 

het tekenwerk van de installaties zoals cv, koud- en 

warmwater, ventilatiesysteem en riolering. Ook is er 

voorzichtig een voorlopige tijdsplanning gemaakt. 

De kleedkamers worden tegenover de huidige  

kleedkamers gerealiseerd (op een deel van het  

trapveldje naast de tribune). Ze zullen traditioneel 

en lean & mean gebouwd worden.  

 

Dus geen overdreven tierelantijnen maar wel zo dat 

ze er over pak ‘m beet 50 jaar nog staan.  

Met banken en tassenrekken.  

Geen vloerverwarming maar radiatoren.  

Massieve deuren in plaats van opdekdeuren (helaas 

wellicht voor gefrustreerde tegenstanders).  

Gevelstenen zullen hetzelfde zijn als die van de  

huidige kleedkamers. Echter dan alleen de  

lichtkleurige. Stenen van de huidige kleedkamers aan 

trainings- en pupillenveld zijn nu donker, de stenen 

aan veld 1 zijde van de nieuwe kleedkamers zullen 

licht zijn. De reden is dat de omwonenden aan de 

Middelvaart dan niet uitkijken op een groot donker 

vlak en zich er wellicht aan gaan ergeren. Daarnaast 

komt op de nieuwe kleedkamers geen glas maar 

trespa en  worden de kozijnen van hardhout  

gemaakt.  

Er zullen vanaf het NUTS kastje op de parkeerplaats 

(ter hoogte voorheen tijdelijke MCD) nieuwe  

leidingen getrokken worden naar de nieuwe  

kleedkamers. Vanaf hier worden dan de velden en 

de andere kleedkamers (wellicht ook de tribune) 

voorzien van stroom zodat het oude systeem ontlast 

zal worden. Dat systeem is momenteel namelijk zeer 

zwaar belast.  
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Aanvang zal begin- midden april zijn. Na ongeveer 7 

maanden zijn de kleedkamers klaar. De wens is  

uiteraard eerder en in principe kan dat ook. Maar 

dat ligt een beetje aan het aantal vrijwilligers dat 

zich aanmeldt (en ook daadwerkelijk komt  

meehelpen). Inmiddels zijn er al wat mensen  

benaderd die positief gereageerd hebben. Een  

aantal heeft zich zelfs spontaan aangemeld. In de  

voorlopige planning staan de diverse  

werkzaamheden duidelijk opgesomd. Ook is er het 

aantal benodigde vrijwilligers in opgenomen dat 

voor die klus minimaal nodig is. Het is de bedoeling 

dat er een deel overdag gedaan wordt (zo is er een 

metselaar die een aantal dagen wil komen metselen) 

en een deel wat in de avonduren moet gebeuren 

(bijvoorbeeld de stenen voor de metselaar  

klaarzetten). Ben zal alles voorbereiden qua planning 

en materiaal, maar kan (en wil) niet altijd overal bij 

aanwezig zijn. Het idee is dat er elke dag iemand 

aanwezig is die weet van de hoed en de rand. Die 

kan dan op dat moment de rest van de aanwezige 

vrijwilligers aansturen. Je wordt van tevoren  

gevraagd wanneer je aanwezig kan zijn en wat je wil/

kan doen.  Op het moment dat je hulp gebruikt kan 

worden, wordt kortgesloten of je kan en als je er dan 

bent is er ook daadwerkelijk wat te doen voor je. 

Verder staat alles duidelijk op tekening. Er is dus 

exact bekend wat er moet gebeuren voor  

bijvoorbeeld iemand die met elektriciteit bezig is of 

met water. Ook zal er een voorgesprekje zijn tussen 

de aannemer/installateur, Ben en de vrijwilligers die 

in de avonduren bepaalde klussen gaan uitvoeren. 

Bijna alle leden kunnen op deze manier een steentje 

bijdragen. Zelfs als je nog nooit op een bouwplaats 

aanwezig geweest bent, is er wel wat sjouw- of  

opruimwerk te doen. Nuttig en over het algemeen 

nog gezellig ook. Zeg dus niet te snel nee als je  

gevraagd wordt. Gelukkig is het nog niet zo dat je 

verplicht dingen moet doen zoals bij andere  

verenigingen heel gewoon is. Maar hoe meer  

handen beschikbaar zijn hoe sneller de bouw klaar is 

en er meer ruimte is in de kleedkamers op zaterdag. 

Tijdens de bouw zal er vanaf de parkeerplaats een 

lange rij rijplaten gelegd worden. Dit om de  

aanvoer van materiaal niet te bemoeilijken en goed 

en zonder ongelukken te laten verlopen.  

Ook zal er rondom de kleedkamers een degelijke 

steiger gezet worden. Dit lijkt wellicht wat  

overdreven en duur maar het werkt wel veilig en 

prettig. Het bestuur benadrukt dat veiligheid bij de 

bouw hoog in het vaandel staat. En natuurlijk moet 

het voor de vrijwilligers ook prettig werken blijven!   
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Vrienden van vv Woudrichem 
Beste leden, 

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

Zaterdag 21 november 2015 was daar weer het  
traditionele Novemberfest. Het werd een zeer goed 
bezochte avond, waarop ook de nodige consumpties 
werden genuttigd wat natuurlijk goed is voor de 
club! Dank voor jullie komst namens de Vrienden 
van vv Woudrichem!  

Daarnaast hebben we de nieuwjaarsreceptie mede 
georganiseerd. Ook dit was een groot succes met 
veel bezoekers en een band, genaamd Showgun, 
waar we erg veel positieve reacties over hebben  
gekregen! 

Vooruitkijkend moet iedereen alvast zaterdag 16 
april in zijn/haar agenda vrij houden, want dan gaan  

 
 
we de ‘Green-White Sensation party” organiseren. 
Ook dit belooft weer een klapper te worden. 

Met alle opbrengsten proberen wij altijd weer leuke 
doelen binnen de vereniging te steunen. Dit seizoen 
hebben wij 750 euro gesponsord aan de komst van  

 
een prachtige koelvitrine in de snack corner in de 
kantine en zeer recent hebben we “de bouwploeg” 
een prachtig bedrag van 2.000 euro aangeboden 
voor vervangingsaankopen als gevolg van de  
vervelende inbraak. 

Rest ons nog een ieder hartelijk te bedanken die ook 
voor het komende seizoen alweer zijn/haar  
lidmaatschapsgeld heeft betaald. Top! Iedereen die 
nog geen lid is, maar dit wel graag zou willen kan 
zich natuurlijk melden bij een van de “Vrienden 
van” ,welke bestaan uit: Wilty Schaap,  
Jurgen Braat, Yannick Kant, Marcel Wilhelm,  
Michiel van Pouderoyen, Martijn van den Heuvel  
en Andreas Nederveen. 
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Voetbalkampen voor de jeugd 
Twee jeugdteams gaan binnenkort op kamp en meedoen aan een (internationaal) toernooi. Hierbij een  

aankondiging. In de volgende editie van De Stormvogel uiteraard een verslagje met foto’s van het uitje!  

Met de E1 naar Frankrijk 

Het zal ongeveer september geweest zijn, dat het 

idee ontstaan is om eens deel te nemen aan 

een internationaal toernooi. Uitgangspunten waren: 

maximaal 500 km rijden, zoveel mogelijk  

nationaliteiten om tegen te spelen en het niveau 

moet natuurlijk ongeveer aansluiten bij ons  

eigen niveau. Uiteindelijk zijn we via EuroSport-

ring uitgekomen bij de Alsace cup, die gespeeld 

wordt in de buurt van Straatsburg. Lekker centraal 

gelegen in Noord-Frankrijk, nabij Zwitserland,  

België, Luxemburg, Duitsland, en natuurlijk  

Nederland. Uitgangspunt was ook dat onze kids zelf 

een belangrijke bijdrage zouden leveren, want  

natuurlijk is deelname aan zo'n toernooi niet gratis. 

Er moet immers overnacht, gegeten en  

gedronken worden. Voordat de eerste  

inzamelingsactie van start ging, heeft Peter Naaijen 

met zijn bedrijf Tambien een groot deel van de  

kosten voor zijn rekening genomen. Prima start, 

top!  Vervolgens heeft iedereen zijn/haar steentje 

bijgedragen door flessen in te zamelen, auto’s te 

wassen, taarten te bakken en te verkopen op de 

club en wat niet meer… Nadat we financieel flink 

waren opgeschoten, werden de gaten gedicht door 

de verkoop van de kerststerren (met dank aan  

Jurgen Verbeek) en de sponsoring vanuit BB  

Logistiek. Mooi gezamenlijk resultaat dus!  

Inmiddels is de overnachtingslocatie geboekt.  

Geheel in stijl slapen de kinderen en trainers in een 

prachtig 18e-eeuws kasteel. De ouders overnachten 

in verschillende locaties in de buurt. Met het hele 

team kijken wij uit naar 25 maart, de eerste dag van 

het toernooi. Hopelijk wordt het een groot succes 

en kunnen we volgend jaar met meer teams op pad!  

  

Sportieve groet,  

Remy Beljaars 

De C2 slaat zijn tenten op in Prinsenbeek 

De boys van Woudrichem C2 en hun enthousiaste 

trainer Bart en leider Yannik trekken vrijdag 6 mei 

en zaterdag 7 mei erop uit. Ze gaan meedoen aan 

het 2-daagse C-toernooi bij v.v. Beek Vooruit in  

Prinsenbeek. 

Er zal gespeeld gaan worden in poules van ongeveer 

gelijke sterkte met 4 of 5 andere teams. Per team 

zullen ongeveer 8 wedstrijden van circa 20 minuten 

worden gespeeld in deze 2 dagen. Na de  

poulewedstrijden vinden op zaterdagmiddag de  

finales plaats. Tussen de wedstrijden door zijn er 

activiteiten zoals een shoot-out competitie en  

penalty competitie.  

We zullen overnachten in zelf meegebrachte tenten. 

Of er wat van slapen terecht komt... daar wordt 

over getwijfeld ;-)  maar het is wel de bedoeling om 

zaterdag weer fit te zijn.   

Programma:  

Vrijdagavond:  

Aanvang eerste wedstrijden +/- 17.30 uur. Ieder 

team speelt deze avond 3 of 4  wedstrijden en 

een activiteit. De laatste wedstrijd deze avond 

eindigt om 23.30 uur.  

Zaterdag :  

Na een gezellige avond en een goede nachtrust 

zal er door v.v. Beek Vooruit een ontbijt worden 

verzorgd. Vanaf 8.45 uur vangen de eerste  

wedstrijden die dag weer aan. Rond 14.30 uur 

eindigt het toernooi en zal de prijsuitreiking 

plaatsvinden.  

Wij hebben er allemaal heel veel zin in! 

Groet, 

Karel van der Kruit, vader van Rik 

http://eurosportring.nl/
http://eurosportring.nl/
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MD1 Kampioen!  
14-11-2015   Wilhelmina ’26 MD1   --- Woudrichem  MD1    3—8   (3—3) 

Deze morgen was het dan zo ver de meiden konden 

kampioen worden in Wijk en Aalburg tegen  

Wilhelmina ’26. Met Milagros nog geblesseerd aan 

haar vinger zodat de eerste helft Celeste op doel 

ging, begonnen de meiden goed aan de wedstrijd. 

Joyce maakte de 0-1 en Fabiënne de 0-2. Joepie, 

dachten ze, de buit is binnen, na nog geen 10  

minuten. Maar de aanvoerster van hun dacht daar 

anders over en het werd 1-2 en 2-2 en het werd nog 

erger. Zij maakten er ook nog 3-2 van. Na even van 

de schrik bekomen te zijn, maakte Fabiënne gelukkig 

er nog 3-3 van, net voor de rust. 

De meiden hielden het de éérste helft spannend 

voor de ouders. In de rust werd er gewisseld van 

keeper. Celeste weer op haar vertrouwde plek  

achterin en Fabiënne op doel. Celeste had de  

opdracht meegekregen om de aanvoerster af te 

stoppen (dat ging haar goed af) zodat deze niet  

gevaarlijk meer kon worden. Je zag dat we ook beter 

werden met wat kansen op de 3-4. Joyce maakte na 

8 minuten de bevrijdende 3-4 en we kregen er weer 

geloof in. Dat resulteerde ook in meer kansen voor 

o.a. Celeste, Floortje, Mandy, Joyce en Marit die  

uiteindelijk de 3-5 en 3-6 maakte. Door goed  

doorgaan van Milagros werd het ook nog 3-7 en 

door een goede voorzet van Celeste zette Mandy  

de uitslag op het bord van 3-8. Anne schoot nog van 

grote afstand op de paal (dit was een wereldgoal 

geweest).  

Meiden, jullie hebben allemaal goed je best gedaan 

om tot dit resultaat te komen. Gefeliciteerd met  

jullie behaalde kampioenschap!  

Jerry, Kees, Monique… jullie bedankt en  

gefeliciteerd. 

Achter (vanaf links):  Kees (trainer), Anne, Marit, Lone, Jerry (trainer) 
Midden:    Floortje, Hanneke, Joyce, Mandy, Celeste, Evy 
Voor:     Fabienne, Milagros  
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Hoi allemaal! 
 
Ik ben Jesse Bergsma, tien jaar oud en voetballen is m'n favoriete sport. Ik speel samen met m'n vrienden  
Jesse den Dekker en Luca Blom in de E3. Ze noemen me KANONSKOGEL omdat ik lekker hard kan schieten. 
Maar ik geef ook graag lobjes. Rick de Jong en Edwin Kamerman zijn onze trainers. 
Toen ik hoorde dat ik pupil van de week mocht zijn was ik echt superblij. Ik ben de eerste pupil van de week 
uit mijn team en dat maakte het nog spannender.  
Zaterdagochtend 13 februari was het dan zover. Ik was best wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig ging de 
wedstrijd wel door, ondanks al de regen die gevallen was. Ik werd om 13.00 ontvangen door Fred van  
Straten, de leider van het 1ste elftal. Hij vertelde me wat we de hele middag gingen doen. 
Als eerste moesten we samen met de scheidsrechter controleren of alle namen van de spelers wel goed op 
het formulier waren ingevuld. Daarna moest ik me gaan omkleden om mee te doen met de warming-up.  
Om 14.30 uur begon de wedstrijd tegen GVV'63 echt. Dat was echt een heel leuk moment. Ik mocht samen 
met de scheidsrechter en de spelers het veld op rennen en daarna de aftrap doen.  
De wedstrijd was ook best spannend. Ik dacht dat het 3-2 zou worden, maar het werd zelfs 5-2 voor  
de Vissekoppen!! Ik kon het heel goed zien omdat ik naast de reservespelers op de bank zat.  
Na de wedstrijd mocht ik in de bestuurskamer komen. Daar kreeg ik van voorzitter Kees Braat een aandenken 
(speciaal beeldje) aan de dag uitgereikt. Ook kreeg ik een heel bijzondere bal. Een bal waar ik echt niet mee 
mag voetballen, want alle spelers van het 1ste en de scheidsrechter hebben er hun handtekening op gezet!  
Ik vond het echt een heel leuke dag. Het is alleen jammer dat je maar 1 keer in je leven pupil van de week kan 
zijn! Nu moet ik dus goed m'n best gaan doen om zelf ook in het 1ste te komen.  
 
Groetjes van Jesse! 

Yes yes yes! Eindelijk pupil van de week! 
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Pupil van de week 
Ik ben Faya en speel bij de ME1 en ben gevraagd om 

op 19 december pupil van de week te zijn bij de 

wedstrijd Woudrichem 1 - NOAD’32 1. Dit was een 

speciale wedstrijd want we konden periodekampi-

oen worden!!! (We moesten dan wel winnen). 

Ik vond het superleuk dat ik gevraagd was, maar ook 

erg spannend… ik was erg zenuwachtig toen we naar 

het voetbalveld reden. Ik had er erg veel zin in! 

Om 13.00 moest ik me melden bij Fred, ik kreeg  

kleding van de club en na het omkleden mocht ik 

mee naar de teambespreking. Dit was erg  

interessant en ik heb zelfs wat tips onthouden voor 

mezelf! 

Na de teambespreking gingen de spelers omkleden, 

en mocht ik met Fred mee naar de bestuurskamer. 

Daar gingen we de pasjes controleren.  

De scheidsrechter was er ook. 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de spelers omgekleed waren mocht ik  

meedoen met de warming-up samen met de  

wisselspelers. Dit was leuk, anders dan bij ons team. 

Ze schoten best hard en het duurde veel langer. 

Voor de wedstrijd was het een minuut stil voor  

Sijmen, alles was heel stil. Iedereen dacht aan hem, 

dit was heel mooi. 

Na de minuut stilte mocht ik aftrappen; ik mocht  

alleen naar de keeper van de tegenstander en daar 

scoren. Het was wat verder dan gedacht maar het is 

toch gelukt!  

 

Daarna begon de 

wedstrijd, het was 

heel spannend want 

we moesten  

winnen! Helaas 

scoorde NOAD’32 

een doelpunt tegen, 

we baalden allemaal. Hun supporters hingen zelf  

alvast een kampioensspandoek op!!!  

Na de rust ging het supergoed, we scoorden 1-1 en 

later 2-1 (toen werd ik bijna geplet) “ze kunnen  

opzouten met dat spandoek” zei ik nog, en daarna  

kwamen er nog meer doelpunten tot zelfs 4-1!!! Het 

was een groot feest, iedereen blij en zingen, we  

waren periodekampioen!!! Fotografen maakten ook 

foto’s voor de krant, het was leuk om dit van dichtbij 

te zien. 

Na de wedstrijd gingen we naar de bestuurskamer, 

mijn ouders mochten ook mee. We kregen drinken 

en snacks en kletsten daar gezellig met mensen van 

het bestuur, de scheidsrechter en mensen van de 

krant. Als aandenken kreeg ik een beeldje en een bal 

met alle handtekeningen van de spelers. Daar was ik 

superblij mee! Daarna heb ik nog even mee feest 

gevierd in de kantine en pas na 18.00 naar huis… 

Het was een superleuke middag die ik nooit meer 

zal vergeten! 
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Pupil van de week 
Hoi allemaal  

 

Hallo ik ben Mika van Andel, keeper van de E2.  

Afgelopen Zaterdag was ik pupil van de week bij de 

wedstrijd Woudrichem-BLC.  

Ik vond het heel leuk om bij de wedstrijd te zijn en 

vooral om te zien wat er voor de wedstrijd allemaal 

nog gebeurt. Eerst kreeg ik een rondleiding en ben 

daar in de bestuurskamer geweest en gehoord wat 

de trainer met de spelers besprak.  

Daarna nog gezien waar de scheidsrechter met de 

grensrechters zich omkleden.  

Toen zijn we met de warming up begonnen en 

mocht ik meedoen, vond ik heel leuk.  

Voor aftrap mocht ik op het doel van de  

tegenstander schieten, maar jammer genoeg schoot 

ik naast, vond het wel grappig haha.  

Hele leuke wedstrijd gezien, helaas verloren met 4-5.  

Na de wedstrijd wat gedronken en gegeten en een 

mooie bal gekregen met de handtekeningen van de 

spelers, trainer en scheidsrechter.  

Daarna naar huis, was een hele leuke dag.  

 

Groetjes Mika  

Het is gelukt !!! 

We hebben met de opbrengst van de verschillende 
acties van onze Jeugdafdeling weer heel mooie  
dingen kunnen doen. In elk geval hebben wij voor 
onze teams een aantal nieuwe sets reserveshirts 
kunnen aanschaffen. 

Inwoners van Woudrichem heel erg bedankt voor 
jullie gulle gaven en medewerking aan onder  
andere de flessenactie en de Grote Clubactie. 

Uiteraard ook heel veel dank aan onze jeugdleden, 
leiders en ouders… wat zijn wij trots op jullie  
allemaal! Een hele dag hard werken, huis aan huis 
bellen en dan sjouwen met flessen en kratten of  
proberen je loten te verkopen, heeft ons deze  
mooie nieuwe shirts opgeleverd. 

In mei en juni hebben we weer onze eigen  
Frietzakkentoernooien. We hopen dat iedereen die 

aan onze acties heeft meegedaan 
op HET BOLWERK komt kijken hoe 
mooi onze shirts zijn en hoe gezellig 
het is bij onze voetballende jeugd. 

 

  

 

 

 
We hopen natuurlijk 
ook dat deze shirts  
ertoe bijdragen dat we 
ook dit jaar weer hoog 
in de verschillende 
competities eindigen. 

 
Graag organiseren we  volgend jaar weer een  
flessenophaalactie. De datum volgt! 
 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en  
medewerking!  
 

Namens de Jeugdafdeling  

V.V. Woudrichem 

 

Adri van der Aar 
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Data om in de gaten te houden 

14 maart Workshop Sportief (leuk) Coachen  

  Bestemd voor trainers en leiders.  

  Opgeven bij Cees van Bavel  

25 maart Eieren zoeken (Mini’s, E en F Teams) 

30 maart Bijzondere Algemene Ledenvergadering 

21 mei Frietzakken toernooi (D/E/mini’s)  

28 mei Frietzakken toernooi  (C/F)  

  4 juni  Ladies day (alle vrouwen elftallen)  

10 juni Vrijwilligersavond 

18 juni Afsluitdag 

25 juni Rommelmarkt 

  9 juli  Rabobank Fietstocht  

   (waar leden door te fietsen onze club steunen) 

 
Zie voor meer info www.vvwoudrichem.nl 

Zaterdag 19 december j.l. zijn in de kantine van v.v. Woudrichem de 5 winnaars van de Grote Clubactie  

bedankt en in het zonnetje gezet. Dit jaar hadden we 5 meiden die het beste hadden verkocht en dat waren : 

1 Britt van Straten (MF1) 94 loten 

2 Roos van Straten (MF1) 57 loten 

3 Lieke van Straten (MF1) 55 loten 

4 Joyce Swart (MD1)   42 loten 

5 Kimberley Spoor  (ME1) 40 loten  

 

 

      

 

Bedankt meiden namens de jeugdcommissie van v.v. Woudrichem 

Winnaars verkoopactie Loten Grote Clubactie 

Zie voor de uitslag van de verloting: https://lotchecker.clubactie.nl/ 



25 

Editie maart 2016 

Maatschappelijke stage bij v.v. Woudrichem 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een maatschappelijke stage lopen. Het is vrijwilligerswerk 

waarbij ze iets kunnen betekenen voor anderen. Goed voor de maatschappij en leuk en leerzaam voor de 

leerlingen zelf. Twee jongens uit de C2 Randy Loedersloot en Rik van der Kruit zijn tweedejaars op het Altena 

College en hebben stage gelopen bij v.v. Woudrichem.  

Randy:  

“Voor mijn school Altena College had ik de opdracht om een maat-

schappelijke stage-adres te zoeken voor 30 uur. Omdat ik bij VV 

Woudrichem voetbal leek het mij leuk om daar stage te lopen. Ik heb 

me aangemeld en kwam bij de mini’s terecht. Ik heb het goed naar 

mijn zin gehad en veel voetbalplezier gemaakt met de mini’s. Ik wil de 

club bedanken voor deze stageplaats. Groeten!” 

Rik:  

“Ik heb 10 uur stage gelopen bij Tennisvereniging Woudrichem, want 

tennis vind ik ook een hele leuke sport. Ik heb geholpen met het 

jeugdtoernooi in oktober, onder meer wedstrijdjes tellen en popcorn 

bakken. De overige 20 uur heb ik stage gelopen op de voetbal. Ik was 

“assistent-trainer” van de F1 en mocht spelvormen verzinnen. Verder 

heb ik samen met Randy geholpen in de zaal. Tijdens de winterstop 

was er een aantal zaterdagen zaalvoetbal georganiseerd. We hebben 

wedstrijden gefloten en gecoacht. Ik vond het heel leuk.  

Bedankt v.v. Woudrichem!”  Rik (links) en Randy 
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2e elftal   

3e elftal   

Aannemingsbedrijf Van der Stelt V.O.F.    0183-401559 www.vandersteltinfra.nl 

Aannemingsbedrijf De Klerk 0183-508666 www.deklerkbv.nl 

Albert Heijn & Bruna 0183-301497 www.ahsleeuwijk.nl 

Altena Optiek 0183-745209 www.altenaoptiek.nl 

Auto Altena  0416-351212 www.autoaltena.nl 

Autobedrijf de Graaf 0183-304064 www.autobedrijfdegraaf.nl 

Autobedrijf Thur Genderen 0416-351156 www.thur.nl 

Autobedrijf van Andel  0183-301610 www.rickvanandel.nl 

Autobedrijf van de Water 0183-401314 www.autobedrijfvandewater.nl 

Bistro de Heerlijckheid 0183-309699 www.bistro-deheerlijckheid.nl 

Boon's Markt 0183-510030 www.boonsmarkt.nl 

Cafetaria ´t Rond 0183-304868  

Colijn Aannemersbedrijf B.V. 0183-401011 www.colijn.nl 

CSA Schade 0183-301075 www.csa-schade.nl 

De Pannekoekenbakker 0183-443470 www.pannekoekenbakker.nl 

De HypotheekWeter 0183-632930 www.dehypotheekweter.com 

Dubotechniek Trade Centre b.v. 0418-597450 www.dubobedrijven.nl 

Extran FrieslandCampina 0183-665400  

Formido Dussen 0416-690060 www.formido.nl 

FysioFit Altena 0183-769023 www.fysiofitaltena.nl 

Gall & Gall  0183-301654 www.gall.nl 

Hakkers bv 0183-445045 www.hakkers.com 

Horesca Até 0162-522204 http://ate-horesca.nl 

Hoveniersbedrijf Groen Wonen 0183-661470 www.groen-wonen.com 

Hubo Sleeuwijk  0183-301254 www.hubosleeuwijk.nl 

Installatiebedrijf Nuvelstijn 0183-301394 www.nuvelstijn.nl 

Iveco Schouten 0183-583400 www.iveco-schouten.nl                     

J. Duiser bv Betonproducten 0416-341138 www.duisterbv.nl 

Keukenhoff Tankens BV 0183-442502 www.keukenhoff.nl 

Lodder Expeditiebedrijf BV 0161-661762 https://nl-nl.facebook.com/LodderBv 

M. Holster Groen en Grondig 06-15140606 www.holstergroenengrondig.nl 

Maksor Diving BV 0183-301940 www.maksordiving.com 

Meijler  Optiek  0183-442319 www.meijleroptiek.nl 

Installatiebedrijf Merwestreek BV  0183-630405 www.merwestreekbv.nl 

Mol & Roubos Makelaardij 0183-304689 www.molroubosmakelaardij.nl 

Molhoek Aannemingsbedrijf BV 0183-401011 www.molhoek.nl 

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 076-5933450 www.bv-muc.com 

De Rivieren Notarissen 0183-442141 www.derivierennotarissen.nl 

Reclamebord houders VV Woudrichem 
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Onderhoudsploeg VV Woudrichem   

Secrève Gevelrestauratie 06-27388779  

Package Control (Nederland) B.V. 0183-443700 www.pakvast.nl 

Parcon B.V. 0183-500354 www.parcon-werkendam.nl 

Post Staalbouw B.V. 0251-211816 www.poststaalbouw.nl 

PSV supporters   

Ros (Recycling Overslag Schiedam)  010-2350115 www.rosoverslag.nl 

Restaurant "De Stroming" 0183-307017 www.restaurantdestroming.nl 

Schildersbedrijf H. Struik 0183-301090  

Snoek & de Leeuw 0183-309001 www.snoekendeleeuw.nl 

Tankens Andel 0183-441841 www.tankens.nl                 

Techno Welding V.O.F. 0183-442522 www.techno-welding.nl 

Terracon Funderingstechniek B.V. 0183-401011 www.terracon.nl 

Timmerbedrijf De Waal Veen B.V.   0416-692870 www.dewaal-veen.nl 

Van der Pijl Bouwbedrijf B.V. 0183-632641 www.pijlbouw.nl 

Van Boven Kunststoffenindustrie B.V. 0183-633477 www.van-boven.com 

Van der Nat  0183-441436 www.vander-nat.nl 

Van Helden Personenvervoer 0183-441314 www.taxivanhelden.nl 

Van Schuppen Wooncentrum B.V. 0183-303311 www.wooncentrum-vanschuppen.nl 

Riveer 0183-659314 www.riveer.nl 

VGR-Groep 0183-401306 www.vgr.nl 

Visscher Autobedrijf B.V.   0183-611212 www.visscher.nl 

Vrienden van Feyenoord   

Vutters  6 man    

W&E Schilderwerken 0183-310888 www.weneschilderwerken.nl 

Duik- en bergingsbedrijf W.SMIT B.V. 010-4291233 www.wsmit.com 

Woonlinie Woudrichem 088-5204000 www.woonlinie.nl 

Wylax International B.V. 0183-301333 www.wylax.nl 

Zuid Holland V.O.F. sport, sign & promotions 0184-615646 www.zhpromotionsshop.nl 

Zwaluw Reizen B.V. 0183-441369 www.zwaluwreizen.nl 

Reclamebord houders VV Woudrichem 

Interesse in sponsoring d.m.v. een reclamebord? Ben van Eeden, sponsoring@vvwoudrichem.nl 
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Autobedrijf de Graaf 0183-304064 www.autobedrijfdegraaf.nl 

Bistro de Heerlijckheid 0183-309699 www.bistro-deheerlijckheid.nl 

Boon's Markt 0183-510030 www.boonsmarkt.nl 

De HypotheekWeter 0183-632930 www.dehypotheekweter.com 

Eethuis Shoarma Uskudar 0183-302041  

Installatiebedrijf Nuvelstijn 0183-301394 www.nuvelstijn.nl 

Kant Oliehandel B.V. 0183-443083 www.kantoliehandel.nl 

Keukenhoff Tankens BV 0183-442502 www.keukenhoff.nl 

Meijler  Optiek  0183-442319 www.meijleroptiek.nl 

Package Control (Nederland) B.V. 0183-443700 www.pakvast.nl 

René Schutte Hoveniersbedrijf 0183-448861 www.reneschutte.nl 

Van Helden Personenvervoer 0183-441314 www.taxivanhelden.nl 

Van Wouwen Hairfashion 0183-307070 www.vanwouwenhairfashion.nl 

VGR-Groep 0183-401306 www.vgr.nl 

W&E Schilderwerken 0183-310888 www.weneschilderwerken.nl 

Adverteerders clubblad “De Stormvogel” 

Wedstrijdballen 1e 

Interesse in sponsoring d.m.v. een advertentie in de clubkrant? Ben van Eeden, sponsoring@vvwoudrichem.nl 
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Hé Scheids ! 
Je draait je wagen het donkere en regenachtige  

sportpark op. Wat een vroegte. Heel de wereld is nog 

in rust en jij moet, met je dochter nota bene, straks 

naar dat kunstgrasveld langs die tochtige rivier. Waar 

is de tijd gebleven dat meiden nog gewoon  

meidendingen deden. Je vrouw moest onverwachts 

een dienstje draaien dus ben jij de sigaar om de jeugd 

naar die  Bovendijk te vervoeren. Bakkie leut zou er 

nu wel ingaan. Thuis is na zoveel regen uiteraard wel 

alles afgelast. Net zoals het meeste uit. Alleen het 

veld voor jouw wedstrijd die middag zal om half 

twaalf nog worden herkeurd, het zal toch niet!  Wat 

blijven al die collega- ouders met hun kinderen nou 

buiten staan? Vertrek duurt nog  wel even en binnen 

is het vast lekkerder. Je baalt als je merkt dat de  

kantine nog potdicht zit. Is die Barvrouw nu nog niet  

aanwezig? Daar gaat je lekkere bakkie leut. Wat een 

dag. Die kantine hoort toch gewoon open te zijn! Wat 

een vereniging.  Een paar uur later keer je ietwat 

doorweekt terug van de Bovendijk. Geen enkele  

beschutting daar langs dat Nepveld. Gelukkig was de 

kantine daar wel open dus een scheut cafeïne verpakt 

in slootwater heb je wel tot je kunnen nemen. Verder 

ben je blij dat je er weer weg kon, wat een aparte 

mensen daar. Je dochter heeft het goed naar haar zin 

gehad. Wel wat vreemd, 15-2 verliezen en drie kwart 

van de wedstrijd reserve, maar goed. Haar Coach  

heb je niet al te hoog zitten. Die heeft het maar over  

plezier  maken en zo maar het spul tactisch goed 

zetten ho maar. Gelukkig hoef je maar heel af en toe 

mee. Je elke week zo lopen ergeren langs die lijn is 

slecht voor je hart.  Afijn, een broodje bal en een 

frietje oorlog, laat ze maar komen! Maar eerst nog 

even die  herkeuring van dat veld mee pakken. De 

Consul loopt met zijn kaplaarsjes parmantig over het 

veld en kijkt daar zeer serieus bij. Regelmatig met zijn 

hoofd schuddend en een bal stuiterend. Je hebt hem  

donderdag al verteld over die belangrijke spelers die 

je in de as mist door blessures en een schorsing.  

Hopelijk heeft hij de hint begrepen. Niet dus, ook  

dat nog! Wordt weer puzzelen aan een opstelling zo. 

 

Je loopt de kantine in (de Barvrouw is uiteindelijk 

toch op komen dagen) en spoedt je richting de Snack-

hoek. Waarom zit dat rolluik nu nog steeds dicht? Ze 

blijken te weinig personeel te hebben op het moment 

en dus nog geen tijd te hebben gehad de frituur op te 

starten. Wat een onzin, kleine moeite toch? Wat een 

vereniging verzucht je.  Strijdplan is simpel, met zijn 

allen met de kont in de goal en alle ballen lang naar 

de snelle spits. Publiek is het niet met je eens maar 

goed, die hebben altijd wat te zeuren. Je houdt het 

lang 0-0 tegen die veel hoger geklasseerde Boeren. 

Vlak voor tijd 0-1 achter en besluit je toch maar te 

luisteren naar die Boe roepende menigte. Je brengt 

de publiekslieveling in. Laat juist die nu in blessuretijd 

de gelijkmaker via zijn achterhoofd binnenwerken! 

Gouden Wissel van me verklaar je later aan de pers. 

De biertjes na afloop smaken je bijzonder goed.  

Stralend loop je door de kantine. Puntje tegen die 

gasten is een puik resultaat. Je pakt zelf maar even 

een kratje uit de koeling. Je jongens hebben het  

verdiend en zijn dorstig, wachten op die trage  

Barvrouw komt dan even niet uit. Om een uur of  

negen wil Barvrouw al gaan sluiten. Luid protesterend 

laat je je richting uitgang dirigeren. Je Leider weet je 

ervan te overtuigen de auto op de parkeerplaats te 

laten staan en te gaan lopen. Ondanks dat het maar 

een klein stukje is en de auto toch al wat deukjes 

heeft, luister je. De volgende ochtend ga je bijtijds  

je auto ophalen. Immers 10 uur begint de  

nabeschouwing van de voetbalzaterdag op TV.  

Gevolgd door een wedstrijd of drie die je echt niet 

wilt missen. 

Brandt er nu licht in de kantine? Warempel. Je ziet 

Man van Barvrouw heen en weer lopen achter een 

schrobmachine. En Barvrouw? Die is druk met een 

sopje bezig en aan de schuif met leeggoed en oud  

papier.  Het verbaast je dat ze dat gisteravond niet 

nog even gedaan hebben. 

Maar goed, de TV wacht. Vol gas draai je je wagen 

van het inmiddels zonnige sportpark af. 

T.H. Guvnor 

Column  
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 Colofon 

Bestuur 

Contactgegevens 

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

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

Postadres     v.v. Woudrichem 

      Postbus 29 

      4285 ZG Woudrichem 

Bezoekadres    Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon Kantine    0183-309059 

Telefoon Bestuurskamer  0183-309058 

Telefoon Jeugdcommissiekamer 0183-309069 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    Ben van Eeden 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Johan de Boon 

      Bruis de Kock 

Oplage     500 stuks 

Voorzitter   Secretaris  Penningmeester  Jeugdzaken   Technische zaken 

Kees Braat   Vacant  Vacant   Dirk Pellicaan  Vacant 

0183-303038         0183-304129 

 

Beheer & Onderhoud PR-zaken  Wedstrijdsecretaris Ledenadministratie 

Ben van Eeden  Vacant  Janny Secrève  Christel Borg 

0183-302871     0183-302965  0183-311560 
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Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
 

 

Het bestuur van Voetbalvereniging Woudrichem nodigt hierbij haar leden uit voor het 

bijwonen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op: 

 

Woensdag 30 maart 2016 in de kantine van v.v. Woudrichem 

Aanvang 20.00 uur 
 

 
1. Opening door de demissionair voorzitter 

 
2. Bestuursverkiezing 

Tussentijds is afgetreden het voltallig dagelijks bestuur: voorzitter Kees Braat, secretaris  

Leo Gelderblom en penningmeester Ewout Borg. Zowel secretaris Leo Gelderblom als  

penningmeester Ewout Borg zijn niet herkiesbaar. Voorzitter Kees Braat is wel herkiesbaar. 

 

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester en secretaris en hopen deze personen  

in de vergadering te kunnen presenteren. 

 

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang  van de vergadering schriftelijk worden 

aangemeld. De aanmelding moet zijn voorzien van minstens drie handtekeningen van leden 

van de vereniging, alsmede een akkoordverklaring van de kandidaat. 
  
 
3. Normen en waarden  
 
 
 
4. Rondvraag  
 
  
 
5. Sluiting 


