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11 Maart 1932 v.v. Woudrichem wordt opgericht. Inmiddels 85 jaar geleden. Op de cover een foto die weliswaar 

niet is gemaakt in 1932 maar wel 1 van de oudste foto’s van onze club die de redactie bezit. Genomen op het 

oude veld met de Mosterdpot mooi op de achtergrond. Wie de spelers zijn is ons onbekend. Als er iemand is  

die het weet horen we het graag en vermelden dat in de volgende editie. Sinds de vorige clubkrant zijn er nog 

weinig competitierondes gespeeld. Toch hebben we weer veel kopij binnen gekregen. Waarvoor dank!  

Ga zo door! Het is een zeer gevarieerde editie geworden met voor iedere lezer wel wat interessants!  

Althans, dat is onze bescheiden mening. Wij wensen je veel lees– en kijkplezier en melden alvast dat de  

volgende deadline 1 juni is, net voor de feestweek op ons mooie Bolwerk, ter ere van het jubileum.  

De Redactie 
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Een woord van de voorzitter 

Voor de 5e keer zit ik 

als voorzitter van v.v. 

Woudrichem achter de 

laptop om een  

voorwoord te schrijven 

voor ons onvolprezen 

clubblad De Stormvo-

gel. En voor de 5e keer 

ben ik verbaasd  

over de omvang en  

diversiteit van ook 

weer deze uitgave.  

Het is mooi om te zien hoe de redactie er telkens 

weer in slaagt dit voor elkaar te krijgen.  

40 pagina’s lijkt de standaard te worden.  

Complimenten daarvoor. 

Maar de historie van onze club wordt natuurlijk ook 

steeds langer en er ligt een mooie toekomst in het 

verschiet. 11 maart 1932 werd v.v. Woudrichem 

opgericht. Zaterdag 11 maart 2017 werd de aftrap 

van het 85-jarig jubileum verricht. Met een  

thuiswedstrijd tegen SVW uit Gorinchem. Ook een 

wedstrijd met een geschiedenis. Voorafgaand aan 

deze wedstrijd zijn een 12 tal leden van onze  

vereniging door de KNVB gehuldigd met een  

Zilveren Waarderingsspeld. Alle tegenstanders  

van de teams die op die dag tegen v.v. Woudrichem 

speelden, hebben een jubileum vaantje  

overhandigd gekregen. En het programma van de 

Feestweek in juni a.s. werd gepresenteerd door het 

Dreamteam. Samen met de redactie van  

De Stormvogel wordt nagedacht over een  

jubileumeditie/-bijlage in de Clubkrant. Bij het 75 

jarig bestaan werd een complete jubileumuitgave 

gepubliceerd. Of dat er nu weer inzit zal de  

komende maanden gaan blijken. In de  

jubileumuitgave kunnen we o.a. lezen dat er in  

85 jaar 14 voorzitters zijn geweest, mezelf  

meegerekend. Een doorlooptijd van gemiddeld 6 

jaar. Weliswaar met een bandbreedte van 1 tot 13 

jaar. De 7e voorzitter Ad Ros (1976-1979) is in  

januari jl. overleden. In de clubkrant een kort  

memorandum.  

Het afgelopen kalenderjaar was best turbulent.  

Negatieve en positieve zaken wisselden elkaar af. 

Maar de positieve blijven bij mij in ieder geval het 

langst hangen, twee nieuwe kleedkamers en een 

kunstgrasveld. De discussies over granulaatkorrels 

blijven ons bezig houden. Wij volgen daarin de  

adviezen van RIVM, KNVB, gemeenten en nu ook 

een Europees onderzoek. Belangrijk blijft het  

douchen na de wedstrijd en goed je spullen  

schoonmaken en vooral geen korrels inslikken!  

Het nieuwe jaar is goed gestart met een  

drukbezochte nieuwjaarsreceptie, met weer vele 

jubilarissen. Dit jaar voor het eerst ook 7,5 en 15 

jaar. En het 1e elftal heeft in januari opvallend veel 

oefenwedstrijden (4) kunnen spelen op het nieuwe 

kunstgrasveld met prachtige (LED) verlichting.  

Dat is toch wat anders dan hardlopen op de  

Almkerkseweg. Waarschijnlijk zal dit bijdragen aan 

een goed vervolg van de 2e competitiehelft.  

En staan we in april/mei 2017 met de kampioen-

schaal in de hand?  

De supporters staan er ongetwijfeld klaar voor. 

Als de weersomstandigheden gaan meewerken  

kunnen we de komende maanden weer allemaal 

onze geliefde voetbalsport beoefenen op de velden 

die door onze onderhoudsploeg dagelijks verzorgd 

worden. Ook de complimenten daarvoor.  

Veel succes voor iedereen daarbij toegewenst  

en tot een volgende keer. 

Kees Braat 
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Woudrichem 1 nog steeds op titelkoers! 

Na de geweldige start  

van het seizoen met 10 

overwinningen uit 10  

wedstrijden waren er  

nog 2 wedstrijden te  

gaan tot de winterstop. 

De laatste thuiswedstrijd 

voor de winterstop was 

tegen Haaften.  

Voor ons een onbekende 

tegenstander die  

wisselende resultaten had 

geboekt en we niet wisten wat we daarvan moesten 

verwachten. Een sterk 1e half uur leverde al een  

handvol prima mogelijkheden op maar de bal wilde er 

maar niet in. Na ruim een half uur was het wel raak, 

want met een fantastische lange bal wist Jamy de diep 

sprintende Wim te bereiken die op sublieme wijze de 

bal over de uitkomende keeper wist te koppen wat de 

zeer verdiende 1-0 betekende. Na rust kwam Haaften 

iets opzetten maar was de wedstrijd snel beslist toen 

Niek langs zijn tegenstander snelde en zijn voorzet 

perfect werd binnen gewerkt door Dillis.  

Hierna werden we wat slordig maar Haaften was niet 

bij machte om iets aan de 2-0 te doen dus konden we 

weer 3 punten bijschrijven. 

Sleeuwijk uit was de afsluiter van 2016 en bij winst 

was wellicht het gat definitief geslagen. Het werd  

helaas echter een teleurstelling. De eerste 20 minuten 

was er niets aan de hand en Danny Schaap was dicht 

bij de openingstreffer maar had geen geluk met zijn  

2 afstandsschoten. Wat opviel was dat Sleeuwijk  

ongewoon hard speelde en het randje opzocht en er 

ook regelmatig overheen ging maar dat dit door de 

zeer jeugdige scheidsrechter werd getolereerd,  

waarschijnlijk toch onder de indruk van de derby met 

de vele toeschouwers. Toen Nick zich na 25 minuten 

verslikte in een mooie beweging van de linksbuiten 

van Sleeuwijk wist deze op fraaie wijze ons voor de 1e 

keer dit seizoen op achterstand te zetten. We waren 

dat niet gewend en Lex hield ons vervolgens tot de 

rust op de been. De 2e helft werd een stormloop op 

de goal van Sleeuwijk maar hun keeper had de dag 

van zijn leven en wist met meer geluk dan wijsheid 

zijn doel schoon te houden. Ook Tim had pech met 

zijn vrije ballen op de lat en op de kruising en  

Sleeuwijk bleef loeren op de counter. De tijd werd 

onze grootste vijand en toen Lex 10 minuten voor  

tijd een terugspeelbal verkeerd verwerkte was het  

Sleeuwijk wat dit afstrafte en de beslissende 2-0  

binnen schoot. De wedstrijd was gespeeld en  

onze 1e nederlaag een feit! 

In de winterstop hebben we met heel veel succes 

meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in de  

Oosterbliek in Gorinchem en werden we pas in de  

finale gestuit door de zaalvoetballers van Unitas.  

Een prima prestatie waarmee we ons wederom  

positief hebben laten zien aan heel de omtrek.  

Fantastisch om te zien dat wij als enige met  

voornamelijk veldvoetballers de tegenstanders die 

met alleen zaalvoetballers speelden het zo lastig  

konden maken en met vlagen zelfs hun meerdere  

konden zijn. Ook mooi was om te zien dat onze  

supporters in grote getalen de oversteek keer  

op keer maakten en ons veel steun gaven.  

Bedankt hiervoor, super!!! 

Na een aantal oefenwedstrijden was Asperen onze  

1e tegenstander na de winterstop. Asperen uit is  

altijd een lastige pot door hun fysieke manier van  

voetballen en ze spelen al jaren op kunstgras  

wat nu ook nog heel glad was door de regen.  

Na een rommelig half uur was het Dillis die op  

rechts doorkwam en hard op de keeper schoot.  

De afvallende bal was voor Wim die het overzicht  

behield waardoor Tim beheerst de 0-1 kon binnen 

schieten. Hierna werd het harder van de kant van  

Asperen en mochten we best tevreden zijn dat een 

doelpunt van Asperen werd afgekeurd wegens  

buitenspel.  



6 

De Stormvogel seizoen 2016/2017 

 
Verder bleef Lex overeind met een paar prima  

ingrepen. Na rust hadden we de wedstrijd onder  

controle en uit frustratie volgde een rode kaart voor 

Asperen waarna Tim met een bekeken boogbal de 

eindstand van 0-2 op de borden zette. Lekker om de 

1e wedstrijd na de winterstop gelijk weer te winnen 

terwijl er bij de concurrentie veel punten verloren 

gaan en zo het gat weer groter is geworden. Hierna 

volgde opnieuw een uitwedstrijd en nu tegen NEO  

dat nog wat goed had te maken na de afgang bij  

ons thuis waarin ze met 8-1 werden weggeblazen.  

Met een uiterst defensieve tactiek probeerden ze  

ons tegen te houden maar Woudrichem startte zeer  

geconcentreerd. Na 6 minuten werd de aanval  

achterin opgezet waarna hij via veel schijven bij Dillis 

uitkwam en die speelde zijn directe tegenstander uit 

en precies op tijd legde hij de bal terug op Danny 

Schaap die vanaf rand strafschopgebied de bal  

met veel gevoel in de verste kruising deponeerde,  

werkelijk een supergoal! We bleven duidelijk de  

bovenliggende partij en na een goede loopactie  

van Bori kon NEO alleen nog maar aan de handrem  

trekken door de botte bijl te hanteren wat een  

penalty tot gevolg had. Strafschoppenkiller Danny 

Schaap wist hier wel raad mee en na 20 minuten 

stond het verdiend 0-2. Hierna dachten we dat de 

winst binnen was en werden we onnodig slordig,  

zelfs op het arrogante af. We gaven 2 enorme kansen  

cadeau aan NEO waar de 1e fantastisch werd gekeerd 

door Lex en de 2e via de binnenkant van de paal  

gelukkig geen tegengoal werd. Na wat gemopper  

vanaf de kant waren we weer bij de les en een  

schitterende voorzet van Danny van de Matten werd 

door Yoeri mooi binnengekopt waardoor de ruststand 

0-3 was. In de rust werd de organisatie hersteld en in 

de 2e helft lieten we zien dat we zonder groots te  

spelen we deze wedstrijd zakelijk over de streep  

konden trekken en de eindstand was daardoor 0-3. 

Weer 3 punten erbij en weer puntenverlies bij de  

achtervolgers. 

Met nog 10 wedstrijden te gaan hebben we 5 punten 

voorsprong op Sleeuwijk wat ook al een wedstrijd 

meer speelde en 10 punten voorsprong op SVW.  

Een hele mooie voorsprong dus die we niet meer 

weg mogen geven maar dan zal er wel een tandje bij  

moeten op de trainingen en in de wedstrijden want 

we zijn het dominante spel een beetje kwijt. Als we 

hele wedstrijden scherp kunnen zijn is er geen enkele 

ploeg die ons van de titel kan afhouden. We zijn zelf 

onze grootste tegenstander en mogen ons ook best 

als trotse koploper gedragen maar het moet alleen 

geen misplaatste arrogantie worden want dan lopen 

we wellicht nog averij op!  

Wij hebben alle vertrouwen erin dat we het goed 

gaan oppakken en dat we dit seizoen met zijn allen 

heel speciaal gaan maken wat moet leiden tot het 

kampioenschap in de 3e klasse zuid. 

Sportieve groet, 

Fred van Staten, Leidertje 

Op de foto met JO11-2, Team van de Maand, voor de wedstrijd tegen Haaften 
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Trainer dames 1 aan het woord 

Ziezo, we kunnen gelukkig 

weer gaan voetballen.  

Na een korte winterstop 

was daar de thuiswedstrijd 

tegen Groot Ammers, wat 

ook onze tegenstander was  

net voor de winterstop.  

Daar werd toen met 0-2  

gewonnen. De 1e helft zag er prima uit. Al snel werd 

het 1-0 door Lisa. Een goeie goal door een geplaatste 

bal. Daarna was even wat minder en wat rommelig. 

Maar door min of meer een eigen goal van  

Groot Ammers werd het 2-0. En toen Lisa  

even later 3-0 scoorde was de 1e helft gespeeld. 

In de 2e helft werd het 4-0 door Winnie, die hierbij 

haar afscheidsgoal scoorde. We wensen je veel  

wijsheid en geluk toe en je blijft altijd welkom. 

En toen gebeurde het. Lisa scoorde de 5-0!  

Een hattrick voor moeder Lisa. Het was tevens  

de eindstand. Prima gedaan. 

Wedstrijd nr. 2. Na de winterstop was het Schelluinen 

uit. Dit eerstejaars team verdient respect. Omdat ze 

nog geen punten hebben, geen goals maken en toch 

in de competitie blijven. 

Dan de 1e helft. Al na 10 minuten scoorde Zoe 0-1.  

En weer wat later was het Carline die de 0-2 scoorde 

en die weer even later ook de 0-3 binnen knalde.  

Een fraai doelpunt maar Zoe dacht waarschijnlijk;  

zij 2 dan ik ook en zo werd het 0-4 voor de rust. 

Na rust scoorde Lindy 0-5 en Lisa 0-6.  

Toen kregen wij nog een penalty. Mis! 

Afijn. Even later scoorde Mariska 0-7 en de  

eindstand werd 0-8 door een eigen doelpunt. 

Toch een uitslag waar we tevreden over kunnen zijn. 

Het is alleen jammer dat we niet door kunnen  

voetballen vanwege carnaval.  

Het plezier is jullie van harte gegund. 

11 maart 85 jarig jubileum 

18 maart Darttoernooi  

24 maart Bingoavond  

12 april Paasactiviteit jeugd 

21 april Bingoavond  

22 april  70-80-90 Party 

20 mei Frietzakkentoernooi E, F en mini’s met gebak– en enveloppenkraam  

26 mei Bingoavond  

27 mei Frietzakkentoernooi F en C met gebak– en enveloppenkraam  

  3 juni Frietzakkentoernooi Lady’s Day met gebak– en enveloppenkraam  

10 juni Toernooi JO17 en JO19 

17 juni Afsluit familie toernooi jeugd v.v. Woudrichem 

21 juni Feestweek 85 jarig jubileum 

22 juni Feestweek 85 jarig jubileum 

23 juni  Feestweek 85 jarig jubileum 

24 juni Feestweek 85 jarig jubileum (Afsluitdag met draaimiddag) 

  1 juli  Rommelmarkt  

 

Data om in de gaten te houden 
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Woerkum 4, de diesel komt nog niet erg op gang… 

Na de vorige deadline voor de clubkrant gemist te 

hebben is het tijd om weer een bericht vanuit het 

4e te krijgen! 

Het leven in de 5e klasse reserve is voor het 4e gelijk 

aan voorgaande jaren. Nederlagen worden  

aaneengeregen, vaak voortkomende uit: 

-  Oneerlijk spel tegenstander (bijvoorbeeld GDC uit, 

na het inbrengen van spelers uit het 2e elftal weet 

men een 1-2 achterstand om te bouwen tot 3-2 

winst); 

-  Sterkere ploegen die gewoon veel beter zijn 

(bijvoorbeeld Kerkwijk uit, Nivo Sparta die na jaren 

van kampioenschappen nog altijd weigeren om te 

promoveren); 

-  Domme tegendoelpunten (Wilhelmina thuis, waar 

15 minuten voor tijd nog een voorsprong is van 5-1, 

die eindigt in 6-6); 

-  Verder niet noemenswaardige wedstrijden waar 

uiteindelijk toch een nederlaag volgt… 

 Verschil ten opzichte van voorgaande jaren is wel dat 

de spoeling in de selectie dun is voor het 4e.  

Vaste aanwezige Guan Brenters heeft helaas na een 

jaar afwezigheid door blessureleed uiteindelijk  

moeten besluiten de kicksen aan de wilgen te  

hangen, erg jammer. Martin Schaap heeft de  

voorkeur gegeven aan het scheidsrechtersvak,  

waarvan we inmiddels ook al meerdere keren  

gebruik hebben kunnen maken. Goed bezig Martin! 

Daarnaast zijn er meer geblesseerden dan  

voorgaande jaren en dan met één of meerdere  

afzeggingen per week moet er vaak met een  

minimum aantal spelers vertrokken worden al dan 

niet met aanvullingen vanuit andere elftallen 

(waarvoor dank!). Hierdoor zijn er vrijwel continue 

wisselingen. Van enige ‘vaste spelpatronen’ is dan 

ook zeker geen sprake! We zijn dan ook (dringend) 

op zoek naar nieuwe spelers. Voel je je thuis in ons 

credo: ‘niet goed, wel gezellig!’ schroom dan niet en 

vraag je over-/inschrijving aan voor het 4e!    

Met één punt uit 12 duels hebben we wel één punt 

meer dan vorig jaar rond deze tijd. Wat dat aangaat 

liggen we op koers. Met nog 10 wedstrijden te gaan 

moet het zeker nog lukken om nog wat puntjes te 

sprokkelen. Gelukkig hebben we wel meer punten in 

de Heineken Biertegoed-App, dus aan de  

gezelligheid ligt het niet! Wanneer we genoeg  

man op het veld kunnen krijgen volgen de punten 

vanzelf... Wordt vervolgd! 

In Memoriam Ad Ros 
Op 13 januari 2017 is op 86 jarige leeftijd overleden 

Ad Ros. Ad was voorzitter van v.v. Woudrichem in de 

periode 1976 – 1979. Op de foto staat hij samen met 

oud-voorzitters Klaas Kilwinger (1963-1976) en Bep 

Viveen (1979-1986). Ook op de foto bestuurslid Arie 

Eggebeen. Naast voorzitter zat Ad Ros ook in het  

actiecomité dat in 1974 20.000 gulden bijeenbracht 

voor het nieuwe voetbal-complex Het Bolwerk. Ook 

bij de KNVB was Ad Ros actief. En hij was oprichter/

reisleider van de inmiddels 50 jaar oude Reisclub  

De Stormvogel. Wij herinneren ons Ad Ros als een  

aimabel mens die alles voor o.a. de voetbalclub over 

had. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen zijn 

vrouw Riet, kinderen Hennie en Ineke en zijn  

kleinkind met achterkleinkinderen veel sterkte  

toe bij dit verlies. 
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Na een heerlijke winterstop te hebben gehad,  

mochten we zaterdag 4 februari 2017 weer de wei  

in bij koploper Hardinxveld 8 om het hen moeilijk te 

gaan maken. Het was een wedstrijd met veel wind  

en regen. Hierdoor was het voor zowel de spelers  

en begeleiding als het in grote getalen aanwezige  

publiek een minder aantrekkelijke wedstrijd om te 

zien. Leidertje van likmevestje (lees: Jurgen Braat)  

zat na 2 minuten al aan een goudgele rakker in de 

kantine. Overigens is hier geen wind en regen voor 

nodig… De stand na 90 minuten speeltijd was 2-0 in 

het voordeel van de thuisspelende club. Hardinxveld 

zal deze wedstrijd niet snel vergeten omdat onze  

stofzuiger op het middenveld, natuurlijk Hanno de 

Joode, zijn bijnaam ook wel erg letterlijk nam. Vele 

spelers van Hardinxveld zullen met kapotte T-shirts, 

blauwe schenen en een mentale klap het seizoen 

moeten voortzetten. Achteraf werden netjes de  

handen geschud en kon iedereen er wel om lachen. 

Even was er grote paniek door de mededeling dat er 

geen bier was toegestaan in de kleedkamer, maar  

gelukkig kwam toch onze redder in nood Jurgen  

Braat iedereen een heerlijk biertje brengen. 

De eerste thuiswedstrijd dit seizoen werd gespeeld op 

zaterdag 18 februari 2017. De tegenstander was de 

nummer 10 in de competitie, namelijk Zuilichem 3. 

Onder het genot van een heerlijk zonnetje en op het 

kunstgras in Woerkum, trapten de manschappen  

van Woudrichem 5/Woerkum 5 onder leiding van 

aanvoerder Ton Verzeijl af. Voor onze laatste man is 

het na 4 jaar in Woudrichem te voetballen nog steeds 

erg lastig om te bepalen of het nou ‘Woudrichem’ of 

‘Woerkum’ 5 is. Gelukkig herstelt hij zich in het veld 

heel snel als hij ‘’Kom op Woudrichem!’’ roept.  Het 

was een vriendschappelijke wedstrijd met veel strijd 

en zoals iedereen wel gewend is van Woudrichem 5/

Woerkum 5, oogstrelend voetbal. Heel de wedstrijd  

is Woudrichem/Woerkum de bovenliggende partij 

geweest en de uitslag sprak daarom ook boekdelen. 

De eindstand was 6-0. 

Zaterdag 4 maart 2017 staat een inhaalwedstrijd  

tegen GRC14 gepland. De vorige thuiswedstrijd  

werd gewonnen met 3-1, maar het was een zware 

wedstrijd. Het is een team met veel jonge spelers vol 

energie en loopvermogen. Aan ons de taak om het 

balletje lekker rond te laten gaan en ervoor te zorgen 

dat we met de winst vertrekken uit het altijd gezellige 

‘’Rijswijkse-Giessen’’. 

Een terugkerend hoogtepunt is dat er op  

vrijdag 31 maart 2017 weer een gezellige  

gourmetavond gepland staat voor de spelersgroep, 

begeleiding en aanhang. 

Hierbij wil ik alle sponsors bedanken die het  

klaverjastoernooi tot een succes gemaakt hebben. 

AH Sleeuwijk, Jakko Sport Sleeuwijk, Varizon  

Woudrichem, Klussenbedrijf Ippel, Henk Struik  

Schildersbedrijf, Maksor Diving, Van Straten Sheet 

Metal, Made by Elands, Drogisterij For You  en nog 

enkele particuliere sponsors. 

Cees van Vugt 

Klaverjastoernooi succes 

Woudrichem/Woerkum  5 
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Woudrichem – Meerkerk 

Op de tweede avond van de Proxsys Cup mochten 

onze jongens voor hun eerste wedstrijd aantreden 

tegen Meerkerk. Waar tegen een snelle achterstand 

werd aangelopen werd de wedstrijd alsnog met een 

overtuigende 5-1 gewonnen en dat mocht geen  

verrassing heten. Meerkerk speelt op het veld  

weliswaar een klasse hoger, maar Woudrichem heeft 

dit jaar een prima zaalploeg. Doelpunten kwamen van 

Danny Schaap (2x), Dillis de Vries en Tim Saaman (2x). 

Altena – Woudrichem 

Tijdens de allerlaatste wedstrijd van 2016 mochten  

de manschappen van Elands aantreden tegen Altena. 

Ook Altena won haar eerste wedstrijd dus de winnaar 

van deze partij gaf zichzelf een goede uitgangspositie 

voor de kwartfinales. Spanning was alleen geen  

seconde aanwezig. Woudrichem heeft laten zien dat 

ze terecht tot de outsiders van het toernooi  

behoorden. De wedstrijd werd namelijk met 1-11  

gewonnen met doelpunten van Danny Schaap, Dillis 

de Vries (3x), Tim Saaman (5x) en Yoeri Duyzer (2x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peursum – Woudrichem 

In de laatste poulewedstrijd moesten we het  

opnemen tegen Peursum. Het moest wonderen  

regenen wilde Woudrichem nog worden weerhouden 

van een plaats in de kwartfinale. Peursum had per se 

een overwinning nodig om volgend jaar weer terug te 

mogen komen. Een lastige opgave voor de ploeg uit 

de 4e klasse E. Ook deze wedstrijd ging de dubbele 

cijfers in. De uiteindelijke uitslag was 1-12  en de  

doelpunten werden gemaakt door Danny Schaap,  

Dillis de Vries (3x), Niek Viveen, Tim Saaman (5x) en 

Yoeri Duyzer (2x). Na 3 gewonnen poulewedstrijden  

konden onze jongens zich gaan opmaken voor de  

kwartfinale tegen Leerdam Sport.  

Leerdam Sport – Woudrichem 

Op het veld hebben we met 2-0 van Leerdam Sport 

gewonnen en dat was ook de voorsprong die er na 

tien minuten voetballen op het scorebord stond door 

doelpunten van Dillis en Yoeri. Tot een makkelijke 

overwinning zou het vervolgens absoluut niet leiden. 

Leerdam Sport kwam namelijk terug tot 2-2 en dat 

was tevens de ruststand. De tweede helft moest  

beslissing gaan geven. 

Een kraker van jewelste volgde na rust, die werd  

ingeleid door de verrassende 3-2 van Leerdam Sport. 

Verrassend omdat Leerdam Sport met een man  

minder stond. Dankzij een score van Danny Schaap 

kwam de stand weer op gelijke hoogte.  

Het was typerend voor de tweede helft, die met recht 

het stempel ‘zinderend’ mocht dragen. De spanning 

steeg tot ongekende hoogtes en we moesten vol aan 

de bak toen de Leerdammers op 4-3 kwamen. Door 

gele kaarten van Danny Schaap en Leerdam Sport was 

het tijdelijk drie tegen drie, maar desondanks zou 

Schaap wel het volgende doelpunt meemaken.  

 

Woudrichem trotse nr. 2 Proxsys Cup 
Na een jaar afwezigheid mocht Woudrichem afgelopen kerstvakantie weer aantreden voor het jaarlijkse  

zaalvoetbaltoernooi in de Oosterbliek. Vooraf werd gezegd dat Woudrichem wel eens voor een verrassing  

kon gaan zorgen. Onder leiding van trainer Leon Elands kan Woudrichem bestaande uit Corné Nijhof, Danny 

Schaap, Danny van der Matten, Dillis de Vries, Fred van Straten, Jamy Goemaat, Lex Kramers, Niek Viveen, 

Tim Saaman en Yoeri Duyzer met trots terugkijken op een mooi toernooi en een prachtige prestatie. 

Foto Ronald den Uijl 
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Sterker nog, Danny trok het keepersshirt aan om  

alsnog de 4-4 te forceren. En dat lukte binnen no-

time. Onze topscorer Tim Saaman zorgde met een 

gortdroge knal voor de late gelijkmaker: 4-4. 

Een verlenging zou de beslissing moeten brengen. 

Tenminste, dat was de voorspelling. Eentje die niet 

uitkwam. Het was namelijk opnieuw Saaman die met 

zijn veertiende van het toernooi voor een enorme 

Woerkumse vreugde-explosie zorgde. Zijn schot zeilde 

binnen en omdat er vervolgens geen tijd meer was 

voor Leerdam Sport was dat meteen de winnende. 

Met deze overwinning mochten we in de halve finale 

aantreden tegen Arkel. 

Woudrichem – Arkel 

Zo spannend als de wedstrijd tegen Leerdam Sport 

eindigde, zo gezapig begon de wedstrijd tegen Arkel. 

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en gaven 

elkaar nauwelijks ruimte. De kansen waren voor rust 

spaarzaam en onze topscorer Tim Saaman zag de paal 

zijn vijftiende doelpunt van het toernooi in de weg 

staan. De wedstrijd had een goal nodig en die kwam 

er ook. Vijf minuten voor rust was het Niek Viveen die 

al vallend de bal in het doel wist te werken. Dat was 

tevens het enige doelpunt van de eerste helft. Arkel 

kon namelijk niet profiteren van een mannetje meer 

nadat Jamy de gele kaart getoond kreeg. Toen we 

weer compleet waren wist Arkel wel de 1-1 te scoren 

waardoor de wedstrijd weer helemaal open lag. 

Het was vervolgens weer even wachten op een nieuw 

noemenswaardig moment, maar die kwam net als 

voor rust door middel van een gele kaart. Dillis moest 

deze kaart voor zijn rekening nemen en die kwam 

duur te staan, want Arkel wist te profiteren van dat 

mannetje meer. Arkel schoot namelijk in de ‘dying 

seconds’ van de man-meer-situatie de 1-2 binnen.  

De term ‘droge knal’ was ook van toepassing op het 

schot van Tim Saaman. Zijn vrije trap ging precies  

onder de Arkelse muur door en daarmee werd de 2-2 

op het scorebord gezet. In de resterende minuten 

werd er niet meer gescoord waardoor er verlenging 

eraan te pas moest komen. 

De grootste kansen in de eerste helft van die  

verlenging waren voor Woudrichem, maar niet alleen 

de kansen waren voor ons. We kregen namelijk  

opnieuw een gele kaart getoond. Wederom voor  

Goemaat en dat betekende einde wedstrijd voor  

onze captain. Hierdoor moest Woudrichem de gehele 

tweede helft van de verlenging met een man minder 

spelen. Onze jongens hebben als leeuwen gevochten 

en hebben knap stand gehouden waardoor penalty’s 

beslissing moesten geven.  

Arkel mocht beginnen en onze goalie Lex wist op  

miraculeuze wijze redding te brengen. Waar Danny 

Schaap wel raad wist met zijn penalty, zo benutte  

Arkel haar tweede penalty wel. Omdat Dillis zijn  

penalty miste stond de stand op 1-1 gelijk met nog 

twee penalty’s te gaan. 

Door een prachtige redding van Lex, kon Tim de  

winnende binnen schieten. En dat deed hij ook.  

Het feestje werd samen gevierd met de supporters  

op de tribune. Woudrichem kon zich gaan opmaken 

voor de finale tegen favoriet Unitas.  

 

Foto Rick den Besten 
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Fred van Straten, Tim Saaman, Niek Viveen, Danny van der Matten, Yoeri Duijzer, Dillis de Vries,  

Lex Kramers, Danny Schaap en Jamy Goemaat 

Unitas – Woudrichem 

De bekroning op twee weken zaalvoetbal in  

De Oosterbliek mocht door twee ploegen verzorgd 

worden door middel van een zinderende finale. En  

dat kan je wel overlaten Woudrichem en Unitas. De 

twee sterkste teams van dit toernooi begonnen van 

begin af aan met het mes tussen de tanden. Na twee  

minuten was het daarom ook meteen raak voor  

Unitas. Woudrichem ging gelijk op jacht naar een  

passend antwoord. 

Dat antwoord bleef een heel lange tijd uit. Unitas  

had namelijk de grootste kansen, maar deze kansen 

werden allemaal gepareerd door Lex die een aantal 

puike reddingen in huis had. Toch moest Woudrichem 

eraan geloven, want Unitas pikte de bal op het  

middenveld op en verschalkte onze doelman met  

een afstandsschot. Met de 2-0 op het scorebord  

gingen beide ploegen rusten. 

Ook na rust kon Woudrichem geen vuist maken tegen 

de favoriet. Unitas scoorde binnen vier minuten de  

3-0 en de 4-0 waardoor de wedstrijd was gespeeld. 

Woudrichem wist via Danny Schaap toch te scoren. 

Woudrichem kreeg daarmee weer een beetje hoop  

en het was na tien minuten in de tweede helft aan  

de Unitas-doelman te wijten dat Yoeri Duyzer de  

marge niet naar twee bracht. 

De tijd begon vervolgens te dringen voor onze  

mannen en met nog vijf minuten op de klok was het 

Danny Schaap die als ‘vliegende keep’ ging spelen. 

Met een veldspeler meer gingen Woudrichem op 

jacht naar de aansluiting. Het bleef ondanks de marge 

van drie goals spannend en het definitieve slot vergat 

Unitas op de wedstrijd te gooien, want tot tweemaal 

toe werd het lege Woerkumse doel gemist. 

Omdat Unitas achterin te nonchalant werd, kon  

Yoeri nog de 4-2 maken, maar het mocht niet baten.  

Woudrichem moest zijn meerdere erkennen in Unitas. 

De elite van Leon Elands baalde van het verlies,  

maar van echte teleurstelling was geen sprake.  

Er heerste vooral trots. En deze trots bracht weer  

een extra boost met zich mee om volop voor  

het kampioenschap te gaan! 
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Op 17 december 
2016 tijdens  
de officiële  
ingebruikname 
van de nieuwe  
kleedkamers en 
het kunstgrasveld 
werd Ben  
gehuldigd met 
het erelidmaat-
schap van onze 
vereniging. 
Slechts enkelen 
gingen hem voor. 

Dat Ben trouw is blijkt wel uit het feit  dat hij 42 jaar 
bij Ballast Nedam heeft gewerkt en heel veel jaren 
met Marja is getrouwd. Op 7 januari 2017 is hij  
gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. 
Bij 3 jubilea van de club is hij nauw betrokken  
geweest als medeorganisator. Bij het 50-jarig bestaan 
zorgde hij ervoor dat de jubileumkrant werd uitgetypt 
door een secretaresse van Ballast Nedam. Plakken 
(met lijm) en knippen (met de schaar) was toen een 
hels karwei. Bij het 60-jarig bestaan zorgde Ben voor 
de feesttent met de nodige elektra en sponsors en bij 
het 75-jarig bestaan werd Jan de Joode gevraagd om 
het feest te organiseren. Die wilde het wel doen, 
maar alleen als Ben ook meedeed. Aldus geschiedde. 
Het werd een leuk feest met een heuse reünie. 
Toen Ben in 1977 in Woerkum kwam wonen, was hij 
ook actief als voetballer in het 3e, 4de en 5de. 
In 1986 is hij betrokken geraakt bij (ver)bouw  
en renovatie van allerlei zaken.  
Het veld achter de kleedkamer (nu pupillenveld) werd 
aangepakt. In 1990 werd de werkplaats gebouwd. In 
1991 kreeg de kantine een opknapbeurt en in 2001 
werd het trainingsveld gedeeltelijk aangepakt. Er brak 
een periode van rust aan. Ben had genoeg aan z’n 
werk en dacht, laat een ander het maar eens even 
opknappen. In die tijd werd de tribune gebouwd o.l.v. 
Bas van Straten.  
Wim Metz zorgde dat de oude kleedkamers werden 
gerenoveerd en er kwam een jeugdhonk. In 2007 na 
het jubileum en tegen de tijd dat Ben met pensioen 
zou gaan haalde Peet hem over om weer wat bij de 
club te gaan doen: onderhoud van de velden en  
gebouwen. Ook werden de reclameborden weer 
nieuw leven in geblazen. Meer borden, maar ook  

andere ophanging. Ook ging hij aan de gang met de 
toenmalige clubkrant.  Advertenties bij elkaar  
sprokkelen. In 2013/14 is hij begonnen met het  
ontwerp van de nieuwe kleedkamers. Naar de  
gemeente, subsidies, enz. In 2015 is het plan  
helemaal uitgewerkt. Sponsors zoeken, aannemers 
benaderen, heiwerk, betonpalen, begrotingen maken 
en tijdens het voorzitterschap van Wim Schaap werd 
de goedkeuring verkregen tijdens de ledenvergade-
ring. De vergunning was binnen en op 28 maart 2016 
werd de eerste paal geslagen. Er werd beslist om  
het helemaal zelfstandig met vrijwilligers te gaan  
bouwen. Het laten bouwen door derden zou  
€ 210.000,- gaan kosten. De gemeente zou € 50.000,- 
bijdragen. Kosten voor de club € 160.000,-. Dat vond 
Ben veel te veel. Door de hulp van alle vrijwilligers en 
de strakke inkoop en door soms andere beslissingen 
te nemen kwam het uiteindelijke bedrag voor de  
vereniging uit op € 60.000,-. Kostenbesparing  
€ 100.000,-. Dank dus aan de vrijwilligers, aannemers 
en onderaannemers voor hun trouwe en enorme  
inzet. Ben had de leiding en zorgde altijd dat alle  
benodigde spullen op tijd aanwezig waren en de  
kosten binnen de perken bleven. Hulde!!! 
In juni/juli 2016 kwam ook nog eens de goedkeuring 
van het kunstgrasveld binnen. Verwijderen van de 
doelen, ballenvangers, oude straatwerk kwam ook 
voor rekening van Ben met z’n vrijwilligers. 
Het liefst werkt Ben zelfstandig en zonder officiële 
functie, vandaar dat hij niet (meer) in het bestuur zit. 
Maakt niet uit, zegt hij zelf. Dit werkt stukken  
plezieriger. 
Het heeft hoofdbrekens gekost en Ben was eind 2016 
dan ook klaar, maar niet met de club. Hij blijft het  
onderhoud coördineren en adviseren en heeft  
namens de club zitting genomen in de Stichting Sport 
en Welzijn Woudrichem. Sparta ’30, GRC ’14, Almkerk 
en Woudrichem hebben gezamenlijk overleg over  
onderhoud van de accommodaties. De voorzitter is 
een onafhankelijk persoon namens de gemeente.  
Dus genieten van zijn pensioen doet hij wel, maar het 
blijft met zijn 70 jaar een druk baasje. 
 
Ben, bedankt voor al je inzet voor onze club.  
Een dik verdiend erelidmaatschap. 

Ben van Eeden erelid v.v. Woudrichem 
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Opening kunstgrasveld en kleedkamers  

Zaterdag 17 december 2016 was de grote dag dat  

de twee nieuwe kleedkamers en het kunstgrasveld  

op het 2e veld officieel geopend werden. 

Vanaf 12.00 uur kon er door alle spelende leden van 

v.v. Woudrichem meegedaan worden aan een Groot 

Mix Toernooi. Veel leden hebben daar gebruik van 

gemaakt. Vanaf 14.00 uur werd er door de  

Activiteitencommissie een Grote Draaimiddag in de 

kantine georganiseerd met fantastische prijzen voor 

jong en oud. De loten gingen vlot van de hand.  

Om 16.00 uur nam voorzitter Kees Braat het woord 

om de officiële opening van het vernieuwde complex 

in te luiden. Wethouder Renze Bergsma sprak  

hartelijke woorden tot de vele aanwezigen.  

In de Algemene Leden Vergadering op maandag 12 

december was Ben van Eeden tot Erelid benoemd. 

Aan hem werd deze middag een Oorkonde met  

bijbehorende bloemen en een attentie overhandigd. 

Vervolgens ging het gezelschap met z’n allen naar  

buiten voor de officiële openingshandelingen. Bij de 

oude kleedkamers was een groot doek met ballonnen 

opgehangen. Het oudste lid Wim Wijnbelt, bijna 87 

jaar en het jongste lid Tjeu van Vuuren, 5 jaar, trokken 

aan de touwtjes en het bord met de Basis 11 van onze 

club werd onthuld. Vervolgens toog het gezelschap 

naar de kleedkamers waar het kersverse Erelid Ben 

van Eeden de deur van de wasruimte officieel opende. 

Een mooie ruimte met wasmachines en ruime  

opbergkasten voor alle voetbalkleding. Wat zal Mart 

Vonk daar verheugd mee zijn. 

Hierna ging het feest verder tot laat op de avond met 

DJ Arie Hak. Van de aanwezige UNOX-bakfiets werd 

ook veel gebruik gemaakt voor een heerlijke  

kop erwtensoep en/of een broodje UNOX worst. 

Een mooie afsluiting voor de vereniging van een  

turbulent jaar. De vele vrijwilligers die dit allemaal 

hebben gerealiseerd worden nogmaals hartelijk  

bedankt. 
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In de vorige editie van de clubkrant hebben wij ons  
als Dreamteam even opnieuw voorgesteld en  
aangegeven dat we druk bezig zijn met het  
organiseren van een feestweek.  
Afgelopen 11 maart 2017 is onze mooie club haar 
85ste jaar ingegaan en dat willen wij niet zomaar 
voorbij laten gaan. Door middel van een feestweek, 
die in de week van 19 t/m 25 juni zal plaatsvinden, 
willen wij dit gaan vieren.  
Voor de organisatie van deze feestweek zijn wij een 
aantal keer bij elkaar gekomen om leuke ideeën op  
te doen. Deze ideeën hebben we verder uitgewerkt 
en voorgelegd aan het bestuur. Na wat aanpassingen 
zijn we samen tot een drie dagen vullend programma 
gekomen. Alle activiteiten die plaats gaan vinden  
worden door verschillende mensen uitgevoerd,  
waarbij wij als Dreamteam op de achtergrond  
ondersteunen. 
Tijdens de wedstrijd Woudrichem -  SVW van  
afgelopen zaterdag is het programma van de  
feestweek onthuld door onze voorzitter Kees Braat. 
Ook zijn er voorafgaand aan de wedstrijden van alle 

teams vaantjes overhandigd aan de tegenstanders. 
Deze vaantjes staan in het teken van het 85-jarig  
bestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze willen wij u het programma nogmaals  
presenteren. Wij vragen u dan ook om dit feest  
samen met ons te komen vieren. Tot dan!!! 
 
Het Dreamteam 

85 jaar v.v. Woudrichem, een droom die uit komt! 

*bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud  

 

 

 
 

Woensdag 21 juni 

Activiteit Tijd 

Kinderbingo 16:00 – 18:00 

Seniorenbingo 19:30 – 21:30 

Vrijdag 23 juni 

Activiteit Tijd 

Receptie historie v.v. Woudrichem 19:00 – 20:30 

Wedstrijd oud eerste – huidig eerste 20:30 – 21:45 

Zaterdag 24 juni 

Activiteit Tijd 

Voetbalclinic t/m JO-15 10:00 – 12:00 

Stratenvoetbal 16+ 13:00 – 17:00 

BBQ 18:00 – 20:00 

Feestavond met DJ 21:00 – 02:00 
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Nieuwjaarsreceptie 2017 

Het is zaterdagmiddag rond 4 uur als zich een  

honderdtal leden hebben verzameld in de kantine. 

Handen worden geschud en het vrouwelijk schoon 

wordt gekust. We wensen elkaar weer een gezond en 

sportief jaar toe. Gezondheid kun je niet kopen maar 

sportief zit het in Woerkum wel goed. De overwinning 

op Arkel in de Proxsys zaalvoetbaltoernooi te  

Gorinchem suddert duidelijk nog even na. Zo de finale 

bereiken is niet niks. Als laatste zal Unitas bestreden 

worden en later op de avond hoor je dat deze finale 

met 4 – 2 werd verloren. Toch kunnen we met een 

goed gevoel terugkijken. 

 

Dan is het voorzitter Kees Braat die de zaal tot stilte 

maant. De nieuwjaarsreceptie gaat beginnen en er 

valt duidelijk wat te vertellen aan de leden. Er zijn  

leden die ervoor zorgen dat er wat extra geld  

binnenkomt zodat we via de actie van Kees van Vugt 

een groot doel kunnen kopen voor ons kunstgrasveld. 

Met een klaverjasavond en de verloting een bedrag 

van 950 euro kunnen overdragen was een mooie  

opsteker. Ook Patrick van Beesd had via de grote 

clubactie kans gezien om ruim 2620 euro binnen te 

brengen. Dat drie kleine dames Van Straten daar  

een grote bijdrage aan hadden geleverd mag niet  

onvermeld blijven. 

 

We zullen 2016 als een hectisch jaar de boeken in  

laten gaan. Het aftreden van het bestuur en het  

kiezen van een nieuw bestuur, waar nog steeds 2  

vacatures zijn. De bouw van twee nieuwe  

kleedkamers en wat te denken van ons nieuwe  

kunstgrasveld. De feestelijke opening hiervan op  

zaterdag 17 december, het benoemen van Ben van 

Eeden tot erelid van onze vereniging. Maar dan ook 

nu vooruitkijken naar het jaar 2017. Het jaar waarin 

we als club ons 85-jarig bestaan gaan vieren.  

De laatste week van juni zal dat jubileum speciale 

aandacht krijgen middels een feestweek.  

De voorzitter wenst allen een gelukkig, gezond  

en sportief jaar toe en hoopt dat we ervan gaan  

genieten. 

Hierna worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. 

25 jaar lid:  

Marco de Haas, Alberdine Ruis, Hans Vonk,  

Henk Bulthuis, Katja Baks en Gerie Gremmen (laatste 

twee niet aanwezig) 

 

Johan Caspers wordt even apart genomen daar hij 

reeds 33 jaar lid was en tot nu toe geen jubilaris was 

geweest.  

 

40 jaar lid: 

Richard Meeder, Ben  van Eeden en Jerry Schaap. 

 

50 jaar lid:  

Wim Brandenberg, Gijp Kant, Wout Baks,  

Frans Jan van Tilborg, oud-burgemeester  

Joop Worrell, Dick Smits en Cor Brandenberg  

(laatste twee niet aanwezig) 

 

De voorzitter wist bij iedere jubilaris wel een leuk 

woordje of anekdote te vertellen. 

 

Nadat de jeugdvoorzitter ook 17 jeugd leden  

had genoemd als jubilaris van 7,5 jaar en 15 jaar  

lidmaatschap (inclusief leuke anekdote) kon de  

band Show Gun muzikaal aftrappen. 

 Een hapje en een drankje zijn dan prima middelen 

om de feestvreugde nog verder te verhogen.  

We zien met vertrouwen het jaar 2017 tegemoet. 
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Leon Elands over lauwloenen en kampioenen 

Even voorstellen  

(voor wie hem niet kent): 

Leon Elands, pas 50 geworden, 

woonachtig in Gorinchem, al 33 

jaar samen met Monique en  

vader van dochter Noël (18).  

In het dagelijks leven grafisch 

ontwerper, zijn hobby… voetbal.  

Op zijn achtste werd Leon Elands 

lid van RKTVV in Tilburg waar hij 

op zijn achttiende jaar  

debuteerde in het 1e elftal.  

Drie jaar lang speelde hij bij de  

eersteklasser op zondag toen hij een kort uitstapje 

maakte naar een hoofdklasser in Kaatsheuvel. Een 

jaar later was hij namelijk al weer terug in Tilburg en 

werd hij met zijn ploeg kampioen in de tweede klasse. 

Zijn voetbalcarrière zette hij een paar jaar later voort 

bij Unitas. Ook daar werd hij toen hij terugkeerde van 

een uitstap naar Kozakken Boys prompt kampioen.  

Na zijn actieve loopbaan was Leon Elands een tijdje 

trainer bij GJS. Na een jaar niets te hebben gedaan 

belde vv Woudrichem met de vraag of hij  

hoofdtrainer wilde worden van het 1e. “Ik hoefde  

er niet lang over na te denken. Voetbalvereniging  

Woudrichem is een mooie club met een duidelijke 

visie waar ik vierkant achter sta. Ik ben trots om hier 

als trainer werkzaam te zijn.” 

Op de vraag onlangs of hij wilde bijtekenen als  

hoofdtrainer, aarzelde hij niet. “Het klikt goed met  

de groep. Een goede sfeer is de basis voor succes.  

Het eerste elftal is een vriendenteam en bestaat uit  

allemaal jonge jongens die ik de afgelopen jaren heb 

zien groeien. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook het 

proces binnen het team is heel erg verbeterd. Ze zijn 

leergierig en hebben iets over voor elkaar. Dat is  

plezierig werken! Met lauwloenen bereik je niks.”  

Pardon? “Niets komt je zomaar aanwaaien, je moet 

elke week scherp zijn.” 

Behalve de spelers van het eerste elftal traint Leon 

Elands de kinderen van het Team van de Maand. “Erg 

leuk om te doen en een mooi initiatief. Binnen v.v. 

Woudrichem zie ik veel enthousiaste vrijwilligers die 

ook nog eens verstand hebben van voetbal. Mensen 

zoals Pieter den Bok, Martin Ruis, Rick de Jong en Jan 

van Straten maken het verschil en zorgen ervoor dat 

onder meer de jeugd plezier beleeft aan voetbal.” 

Met nog 10 wedstrijden te gaan ligt Leon Elands met 

zijn team op kampioenskoers. “Toen ik hier 5 jaar  

geleden kwam, was mijn doel om met Woudrichem 1 

te promoveren naar de tweede klasse. In 2013 is de 

eerste stap gezet toen we kampioen werden in de 

vierde klasse. Dat was fantastisch, met de boot terug 

uit Brakel en toen op de platte kar. Nu hebben we 

kans om te promoveren naar de tweede klasse.” 

Leon Elands is dus ook volgend seizoen hoofdtrainer 

op het Bolwerk. Maar eerst dit seizoen in stijl  

proberen af te ronden. Elke week pakt hij het pontje 

om na de training gezellig te kunnen blijven hangen in 

de kantine. Het tekent zijn betrokkenheid,  

de vriendschap en het clubgevoel.  
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Bridge bij v.v. Woudrichem  
Het is woensdag 21 december 2016, als we als  

bridgeclub ’t Rondje ons Kerstdrive spelen en tevens 

het 10-jarig bestaan vieren. Wat begon met een klein 

groepje liefhebbers is in de afgelopen 10 jaar  

uitgegroeid tot een echte en hechte groep donateurs 

en leden van de v.v. Woudrichem, die op de  

woensdagmiddag een denksport willen beoefenen. 

Het leuke hieraan is dat een ieder die het spel een 

klein beetje beheerst kan binnen lopen en direct aan 

het spel kan deelnemen. De familie Jonkman, voor 

ons Bep en Herman, waren het die de kar gingen  

trekken. Als snel kreeg men assistentie van Hanny 

Passenier en Riek Weima, later kwam daar ook Sjan 

van Esch nog bij.  Op de woensdagmiddag voorzien 

we ons zelf van een drankje waarbij Herman en Adrie 

de bar voor hun rekening nemen en daarbij Barbara 

nog kunnen inschakelen als er in de pauze te veel 

voor de bar staan. Dat het 10-jarig bestaan niet  

ongemerkt aan ons voorbij is gegaan zal u duidelijk 

worden.  

Het was beginnen met de bekende ronde bridgen 

waarbij de koffie met gebak werd geserveerd. De 40 

deelnemers waren duidelijk wat van plan en er werd 

gestreden om de punten.  Dat er na 24 spellen maar  

1 koppel de winnaar kan zijn werd duidelijk gemaakt. 

Tussen de partijen door werden we verwend met 

hapjes. Geen gewone maar bijzondere, gemaakt door 

catering Freshness. Wat deze twee meiden ons lieten 

zien was werkelijk geweldig. Niet alleen de hapjes 

maar na het bridgen een complete maaltijd serveren 

voor 40 deelnemers was meer dan we hadden  

verwacht. Mandy de Ruiter en Joyce Jansen  

Ketelaars... onze hartelijke dank! 

Toch ook nog een moment waar we even bij stil  

bleven staan. Met zoveel deelnemers heb je altijd  

allerlei verschillende beroepen bij elkaar.  

Ook personen die de kunst een warm hart toedragen. 

Leuk is het dan als je 

weet dat de oprichters 

van deze club graag een 

gebakken vaas willen 

hebben. Barbara  

verstaat deze vorm  

van kunst en het was  

werkelijk uniek wat er 

aan Bep en Herman 

overhandigd kon  

worden.   

Rest ons, alle personen die dit mogelijk hebben  

gemaakt te bedanken voor hun inbreng. 

Voor u allen de wetenschap dat als je het spel een 

klein beetje beheerst je op woensdagmiddag om half 

twee in de kantine van de v.v. Woudrichem terecht 

kunt. We zijn bereid om je te helpen het spel verder 

te leren. 

JF 
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Nieuws van de Technische Commissie! 

Aan mij is het  

verzoek gedaan om 

mezelf, als nieuw lid 

van de TC, voor te 

stellen aan degenen 

die mij niet kennen. 

Ik ben Marcel de 

Vries, getrouwd  

met Linda en  

ik heb 2 dochters, 

Kim en Naomi. 

In een ver verleden heb ik jarenlang in het eerste 

elftal gespeeld van SVW in Gorinchem, de streepjes. 

Een mooie tijd waarin we op een hoog niveau  

voetbalden, vergelijkbaar met de huidige 3e divisie / 

hoofdklasse. Alhoewel ik daar al jaren niet meer  

actief ben, is mijn bijnaam voor velen “Streep”. Deze 

is vooral te danken aan mijn enige echte fans, Jurgen 

Braat en Andreas Nederveen, tijdens mijn korte  

actieve periode bij het eerste van Woudrichem. Ik 

was al oud (36) en versleten (enkel). Mijn actieve  

bijdrage aan dat enige seizoen was niet echt groot,  

op één goede voorzet tegen Altena na, maar we  

ontdekten wel dat mijn aanwezigheid iets toevoegde. 

Ik werd een aantal jaar de rechterhand van Cees van 

Bavel. Later was ik samen met Jan van Straten actief, 

ook in de TC. Ik eindigde daarna als trainer van de A1, 

nu JO-19. Rare aanduiding, maar dat zal de leeftijd 

wel zijn.. 

Ook keepte ik enkele jaren in het 3e omdat voetballen 

zelf niet meer ging. Samen met o.a. Hanno de Joode, 

de broertjes Van Straten en Schaap, Pierre Secréve, 

Michel Vink en Raymond Nelis werden jongere  

spelers opgevangen. Harjo Ruis hebben we toen o.a. 

op het juiste pad gezet en hij heeft nu zelfs het eerste 

gehaald. De rol van oudere, ervaren spelers is  

belangrijk bij de ontwikkeling van jonge spelers en 

dat mis ik nu eigenlijk in de vereniging. In het 2e   

worden jonge spelers in het diepe gegooid en zijn er 

te weinig oude rotten die hun ervaring kunnen of nog  

 

willen overbrengen. Alleen Rens Caspers en Gerard 

de Joode spelen als ervaren krachten in het 2e en dat 

is mijns inziens te weinig. En aangezien Woudrichem 

het vooral van de jeugd moet hebben, is dat geen 

goede ontwikkeling. Het beleid moet bij Woudrichem 

volledig gericht zijn op de ontwikkeling van de jeugd. 

Betalen kunnen en willen we niet en daarbij  

ontbreken de grote sponsoren. Gezelligheid en lekker 

voetballen staan voorop, maar natuurlijk willen we 

ook dat het eerste op een zo hoog mogelijk niveau 

goed presteert. En daar hebben we momenteel geen 

klagen alhoewel je altijd scherp moet blijven. Binnen 

één of twee jaar kan er veel veranderen. Gelukkig is 

er een goede vaste basis en hebben we, mede dankzij 

gericht gekweekte dochters, een aantal goede  

voetballers aan de selectie toe kunnen voegen.  

Helaas kan dit geen onderdeel van het technische  

beleid worden en moeten we dus iets anders  

verzinnen. 

Tijdens een gezellig biertje werd ik dus gevraagd of  

ik interesse had om weer iets te gaan doen voor de 

club. De TC zocht nog iemand ter ondersteuning van 

Jan en Fred van Straten. Daar heb ik direct positief op 

gereageerd, want het werd weer eens tijd. Na een 

verkennend gesprek bleek dat we al snel op één lijn 

zaten en we gaan de eerste stappen zetten.  

Uitgangspunt is dat we zowel de jeugd-, dames- en  

de heren afdeling in zijn geheel bij het technische  

beleid willen betrekken. Iedere afdeling verdient de 

aandacht die ze nodig heeft. We zijn momenteel dus 

bezig om vertegenwoordigers van deze groepen te 

formeren en van hieruit stappen te gaan nemen.  

Dit zal beginnen met de voorbereidingen op het  

nieuwe seizoen en het aantrekken van een nieuwe 

jeugdtrainer, want Jan van Straten zal doorschuiven 

naar het 2e. Betrokkenheid, wederzijds begrip, breed 

draagvlak in de kern kunnen en moeten leiden tot 

meer plezier, een goede ontwikkeling en betere  

prestaties. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we 

gaan ervoor! 

Namens de TC, Marcel de Vries 
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In gesprek met…….. Geerit Verhoeven 

Hij werd lid op 21 maart 1963, maar zoals velen begon 
hij al eerder met voetballen. 

 
Alle jeugdelftallen heeft hij doorlopen, maar zijn  
herinneringen gaan vooral naar de senioren en het 
trainerschap bij de jeugd. 
Hij was ook lid van de drumband. Hij kreeg een mooi 
pak en vond het leuk. Totdat ze naar een concours 
moesten en er tegelijkertijd een voetbaltoernooi was. 
Keuzes maken is altijd moeilijk maar Geerit zei tegen 
z’n moeder “ik moet even wat pakken boven”. Hij 
haalde zijn drumbandkostuum van boven en bracht 
het terug bij de drumband. Probleem opgelost. 
Hij begon in 1973, toen nog junior, bij de grote  
jongens, tegen MVV ’58. Hij was nog een beetje bleu 
natuurlijk en kwam schoorvoetend de kleedkamer 
binnen. Keek eens rond naar een vrije kapstok. Alles 
was bezet en Piet Hartman nam een 5 duimer en 
sloeg hem in de muur. “Zo manneke” zei Piet, “dit is 
voorlopig jouw plek”. Oude kleedkamers met een 
ploffende geiser. 
In die tijd kregen de spelers nog wel eens in de  
bestuurskamer een broodje aangeboden met een 
biefstukje. Dit om de saamhorigheid te bevorderen. 
Als het dan een keer niet zo goed liep met het  
voetballen, dan hoorde je langs de lijn:  
“spauw oewen biefstuk mâr weer uît”. 

In 1975 ging Geerit in militaire dienst in Roermond. Hij 
werd beroepsmilitair. In 1976 brak hij, uit bij Seolto, 
zijn been. Hij lag daar ergens in de catacomben te  
creperen van de pijn en te wachten tot er iets zou  
gebeuren. Ze wilden hem met een taxi naar het  
ziekenhuis brengen, dus daar was wel enige discussie 
ontstaan. Tijdens het wachten vroeg iemand van  
Seolto of hij wat wilde hebben. Doe mij maar een  
frikandel speciaal en een pilsje, zei Geerit. Gelukkig 
was Arie van Vugt (d’n dokter) verzorger en die belde 
rechtstreeks met de ambulancedienst. Later kreeg het 
leger de rekening van die actie fl. 2.500,-.  
Wie heeft betaald, is nooit duidelijk geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en rond 1975 werd jaarlijks het  
Merwedebrugtoernooi gehouden met echte  
selectiewedstrijden. Namen zoals Geer Gremmen als 
doelman en Geerit Verhoeven stonden onder andere 
namens Woerkum in die teams. Men had Geerit zien 
voetballen en hij kon direct bij Unitas terecht.  
Gelukkig voor Woerkum kreeg Geerit het al benauwd 
als hij de Merwedebrug over moest, dus dat gebeurde 
niet. Zelfs een aanbod van Altena om daar te komen 
spelen sloeg hij af. Hij kon een kleuren TV krijgen als 
premie, maar Woerkum uit, dat nooit. 

Geerit zult u zeggen? Ja, iedereen noemt hem altijd Gerrit, maar hij heet echt Geerit. Dit even als intro.  
Op een mooie dinsdagmiddag gaan we op bezoek. De plakboeken, foto’s en filmpjes had hij al opgezocht.  
Na wat heen en weer gepraat komt Geerit los.  
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Er waren ook nog wel eens problemen. Geerit was 
verhuisd naar Almkerk (ja echt) en Woerkum moest 
thuis voetballen tegen Schelluinen. Normaliter kon hij 
erop vertrouwen dat zijn tas door het thuisfront werd 
ingepakt, maar dit keer moest hij het zelf doen. In de 
kleedkamer aangekomen werd de tas uitgepakt.  
Probleem! 2 linker schoenen in de tas. Met  
politiebegeleiding en loeiende sirenes naar Almkerk 
en gelukkig kon hij de tweede helft weer meedoen. 
De trainingsvelden waren niet altijd bespeelbaar en  
er moest nogal eens uitgeweken worden. Soms werd 
een duurloop gehouden. Meestal over d’n Oudendijk. 
Piet Secréve zag dat niet zo zitten en ging naar huis. 
Snelle jongens zoals IJsbrand Berm en Jan Ruis liepen 
als een speer, maar Geerit en Cees van Vugt waren 
niet de snelsten. Geerit wilde per se Cees voor blijven 
en dat lukte. Bij d’n Oudendijkse stoep liep hij 100 

meter achter hem, maar aangekomen bij Cor Holster 
hoorde hij gehijg en gepuf achter hem en daar kwam 
Cees plotseling aan. Hij verdenkt Cees er nog steeds 
van dat hij een lift heeft gekregen. 
De promotie in 1983 na een beslissingswedstrijd in 
Etten-Leur vond Geerit wel een van de hoogtepunten. 
Regen en nog eens regen, maar uiteindelijk werd VVC 
‘66 verslagen en kwam Woerkum weer in de tweede 
klas terecht. Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat, 
vertelt Geerit, maar als je vroeger een waarschuwing 
kreeg, moest je de boete zelf betalen. Je kreeg een 
keurige rekening van de penningmeester. 

 

Staand: Vader van Arie en Huib Kant (grensrechter),  Wim van Vark (leider), Piet Secréve, Wim Schaap,  

Johan Muller, Henk Struik, Ijsbrand Berm, Jan den Adel, Teus Blokland (trainer) en Arie van Vugt (verzorger) 

Zittend: Huib Kant, Cees van Vugt, Kees Viveen, Geerit Verhoeven, Huib Apituleij, Arie Kant en Kees van Straten 



22 

De Stormvogel seizoen 2016/2017 

Op z’n 40ste werd Geerit nog eens van stal gehaald 
door Philip den Haan. Degradatie dreigde. Wedstrijd 
tegen Almkerk. Hij zou een kwartiertje meedoen. 
Langs de lijn werd al geroepen: “hé ouwe, wâ môtte 
daor nou nog”? Philip wilde hem op het middenveld 
zetten, maar Geerit zei: “nee ik ga voorin staan want 
ik maak hem wel”. En zo geschiedde.  

Een verslaggever had 
het gesprek  
opgevangen en in  
bijgaand krantenbericht 
werd hij “bluffer”  
genoemd.  
Er volgden nog 3  
wedstrijden waarin hij 
elke wedstrijd scoorde 
o.a. tegen DVO.  
Degradatie werd  
voorkomen! Bij de  
supporters zal Geerit 
altijd bekend blijven  
om zijn geweldige vrije 

trappen dikwijls met buitenkantje rechts. Trainers 
probeerden wel iets te veranderen aan zijn  
traptechniek, maar Geerit bleef zijn eigen stijl  
houden gelukkig. Na zijn actieve periode als  
voetballer is hij de jeugd gaan trainen. Met heel veel 
plezier en veel spelsituaties werden door hem op een 
speelse manier geoefend. Ook werden jeugdkampen 
georganiseerd met tentjes die hij uit militaire dienst 

meebracht. Het was een genot om te zien op zijn  
filmpjes hoe die gasten die tentjes op moesten 
zetten. Jong geleerd…….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn.  
Zijn zoon Bert kwam plotseling te overlijden. Een  
virusinfectie werd hem fataal. Geerit was Geerit niet 
meer en nog steeds gaat hij gebukt onder dit enorme 
verlies. Hij vertelde dat hij sindsdien wel 4.000 km 
heeft gewandeld. Gelukkig heeft hij een vriendin  
met 3 vrolijke dochters die hem bijstaan in moeilijke 
tijden. Geerit, we missen je op het veld als  
toeschouwer en daar zal dit voorval ongetwijfeld  
mee te maken hebben. Kom weer eens langs.  
Het voetbal is nog steeds leuk en misschien worden 
we dit jaar wel kampioen. 
 
Bedankt voor je enthousiasme en het leuke gesprek.  

Het jeugdelftal getraind door Geerit  
Bovenste rij: Wout Struik, Jeroen Bulthuis, Terence de Rover, Niels de Jong, Vincent Vink, Bert Verhoeven,  

Johan Wind, Dennis Verzeijl en Geerit Verhoeven 
Onderste rij: Ferry Struik, Dick Wind, Patrick van den Elshout, Kemp Tromp, Rody Venderbos en Bas van der Wiel 
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Een bijzondere discussie afgelopen weken met  
betrekking tot het royeren van vier jeugdleden van 
een voetbalvereniging omdat ze niet aan hun  
vrijwilligers verplichting hadden voldaan. 
Wat ben ik blij dat ik binnen onze vereniging actief 
mag zijn en met mij nog vele anderen. De leden  
binnen onze vereniging die meehelpen om onze  
vereniging te maken tot wat het is, noemen we  
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn naar mijn idee leden die 
belangeloos een gedeelte van hun vrije tijd besteden 
ten gunste van de vereniging. Dit kan op velerlei  
manieren, bijvoorbeeld door werkzaamheden te  
verrichten in het onderhoud van de velden en/of  
gebouwen maar ook door middel van het begeleiden 
of trainen van een team, het fluiten van een wedstrijd 
of het maken van deze clubkrant. Stuk voor stuk zijn 
deze vrijwilligers van onschatbare waarde binnen  
onze vereniging. 
Ook jeugdspelers nemen deel als vrijwilliger binnen 
onze vereniging. Een enkeling is trainer van een  
pupillen team en weer anderen fluiten op zaterdag 
een wedstrijd. Ook onze jongste spelers en speelsters 
zijn actief als vrijwilliger bij het inzamelen van  
statiegeld flessen en met de verkoop van speculaas 
waarbij iedereen bijdraagt naar zijn eigen vermogen, 
jong (aan)geleerd oud gedaan. 
Naast bovenstaande activiteiten zijn we dit seizoen 
gestart met het project "samen doen, samen  
meedoen" waarbij we de jeugd O(nder)15 t/m de  
O19 betrekken binnen het vrijwilligerswerk. 
Iedere zaterdagochtend is een van de spelers van de 
O15 elftallen om kwart voor acht aanwezig om mee  
te helpen bij het openen van de sportvelden:  
kleedkamers openen, hoekvlaggen plaatsen, pupillen 
doelen klaarzetten en de verenigingsvlag hijsen.  

Op deze manier doen we samen mee. 
De spelers en speelsters van de O17 elftallen doen 
mee door op zaterdag een wedstrijd te fluiten bij onze 
pupillen onder begeleiding van een van de leden van 
de scheidsrechterscommissie. Voor de meesten  
vooraf een spannende uitdaging maar na afloop  
een leuke ervaring rijker. 
Met de begeleiding van de jongens O19 hebben we 
de afspraak gemaakt dat zij gedurende het seizoen 
voor verschillende activiteiten ondersteuning gaan 
geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan de toernooien. 
Daarnaast zijn er uit deze groep verschillende spelers 
reeds actief als scheidsrechter of trainer. 
Natuurlijk hebben wij de vraag gekregen wat te doen 
met spelers/ speelsters die niet willen of kunnen  
meedoen aan deze vrijwilligersactiviteiten. Eigenlijk is 
het antwoord op deze vraag niet relevant. Vanuit de 
gedachte ‘samen doen samen meedoen’ gaan we  
ervan uit dat er voor iedereen binnen de vereniging 
ruimte is en moet zijn om zijn of haar bijdrage te  
leveren binnen een verenigingscultuur waarin we het 
normaal vinden om samen mee te doen, zo maken wij 
de vereniging. 
 
Tot slot, op zaterdag 17 juni hopen wij gezamenlijk 
met alle jeugdteams het seizoen op een passende  
wijze af te sluiten door een familiedag te organiseren 
waarbij de jeugdteams het zullen opnemen tegen  
een team wat gevormd word door de familieleden 
(papa's, mama's, broers, zussen, opa's oma's, neven 
en nichten) van de jeugdspelers. Schrijf de datum  
alvast in jullie agenda!! 
 
Remco Pronk 
Jeugdcommissie  

Samen doen samen meedoen  

Vrienden van v.v. Woudrichem 
Weinig nieuws namens de Vrienden deze editie.  

Op de gezellige nieuwjaarsreceptie zijn we weer  

begonnen met het ophalen van de contributie 

(mochten we je vergeten zijn dan komt dat  

binnenkort goed!). Een aantal mensen meldde zich 

spontaan aan als nieuw lid! De band die dag was  

wederom door de Vrienden gecontracteerd en  

maakte er een mooi feest van. 18 Maart organiseren 

we een Dart avond en op 22 april kunnen de voetjes 

weer van de vloer met een 70-80-90 party! Tot dan!  
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Footgolf Altena 
Het eerste footgolfteam uit de regio Land van  

Heusden en Altena is een feit: Footgolf Altena.  

Met spelers uit Woudrichem, Brakel, Wijk en Aalburg 

en Gorinchem is de regio goed vertegenwoordigd.  

Die spelers uit Woudrichem zijn onze eigen  

vissekoppen: Peter van Vuuren, Dillis de Vries en  

Job van Rookhuizen.  

 

Footgolf, een combinatie van voetbal en golf, is een 

sport in opkomst. In eerste instantie werd deze sport 

vooral gespeeld door (prof)voetballers, die na hun 

gewone voetbalcarrière een nieuwe bezigheid  

zochten. Net als bij golf moet de bal in zo weinig  

mogelijk pogingen in de hole gespeeld worden.  

Toch zijn er ook duidelijke verschillen ten opzichte van 

de elitesport. Zo maakt men bij footgolf gebruik van 

een voetbal, wordt het gespeeld op sportschoenen  

en is het de bedoeling dat de bal daarmee in een hole 

van 52 centimeter wordt geschoten.  

Het team bestaat verder uit de broers Johnny en Jan 

Dekker uit Brakel en Victor Schoggers uit Gorinchem. 

Verder zullen daar volgend jaar nog twee bekenden 

van ons aan worden toegevoegd, namelijk Wilty 

Schaap en Thijs van Rookhuizen. De thuisbasis van 

Footgolf Altena is golfpark Almkreek in Almkerk.   

 

Plezier staat bij Footgolf Altena hoog in het vaandel. 

Vanuit daar proberen zij met hun tot nu toe nog prille 

footgolfcarrière hier en daar een succesje mee te  

pakken. Momenteel neemt Footgolf Altena zowel als 

team als individu deel aan de wintercompetitie.  

Verder dit jaar zullen zij als team nog verschillende 

nationale, maar ook internationale toernooien af 

gaan. 

Peter van Vuuren, Victor Schoggers, Jan Dekker, Johnny Dekker, Job van Rookhuizen en Dillis de Vries 
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Op zondag 5 februari j.l. werden op initiatief van Jos 
Korthout Stolpersteine gelegd door de Duitse  
kunstenaar Gunther Demnig in de Kerkstraat. 
Wie de krant heeft gevolgd weet dat deze stenen  
herinneren aan de in de Tweede Wereldoorlog uit 
Woudrichem afgevoerde Joden die later vergast zijn 
in Duitsland.  
Het gaat in dit geval om de familie Benjamins.  
Aangezien Jozef Benjamins Hzn, ook wel kleine Jo  
genoemd, omdat zijn neef grote Jo werd genoemd, 
een actief lid was van onze vereniging past het om 
hier aandacht aan te besteden. Heel veel is er niet 
bekend, maar in het archief van de vereniging  
vonden we nog enkele foto’s en informatie.  
Jo was een vrolijke jongen die optrad als humorist bij 
feestelijke vergaderingen. Speelde in de fanfare van 
Woudrichem en natuurlijke voetbalde hij ook en niet 
onverdienstelijk. Hij had zijn postuur niet mee, maar 
was razendsnel en werd door de tegenstander  
dikwijls onderschat. Daardoor kon hij gemakkelijk  
scoren. Vroeger kon men bij twee verenigingen  
spelen. Zo voetbalde Jo zaterdag bij Woudrichem en 
zondag bij Unitas. Hij was ook actief als bestuurslid 

van beide verenigingen. Toen hij door de bezetter  
gedwongen werd om uit de vereniging te stappen, 
heeft hij nog een brief geschreven naar het bestuur 
van Unitas, waarin hij zijn erkentelijkheid betuigde 
met de prettige manier van samenwerken.  
Of er ook zo’n brief bij onze vereniging terecht is  
gekomen, is niet bekend. De Joodse inwoners werden 
door de nazi’s gepest, vernederd en afgevoerd. 
Helaas gebeurde dat ook met Jo en zijn familie  
op 18 november 1941.  
Ze zijn later vergast in Auschwitz-Birkenau. 
De Stolpersteine zijn een mooie herinnering aan  
deze markante familie die in hoog aanzien stond in 
Woudrichem, mede doordat zij menigeen met geld  
en goederen hebben geholpen. 
Op 20 april 2017 opent in het Visserijmuseum een 
expositie over de Woudrichemse Joden. Wij zullen  
als vereniging alle informatie beschikbaar stellen  
die in ons bezit is. Tevens is er nog behoorlijk wat  
informatie terug te vinden in het boek van Bert van 
Straten “Mediene Sjtampers” op blz. 99. Ook Bert zal 
meewerken aan de expositie.  
Onze voetbalvereniging heeft inmiddels besloten  
een Stolperstein te adopteren. Mooi initiatief! 
Onderstaand treft u een foto aan waarop Jo,  
weliswaar in kostuum, staande derde van links terug 
te vinden is. Het is een foto uit 1935-36 en omdat er 
zoveel bekende en onbekende mensen opstaan,  
vermelden we de namen van de gecombineerde  
voetbal- en korfbalclub uit die tijd. Ook Mientje  
Benjamins staat op de foto. Zij overleefde de oorlog. 

Stolpersteine 

Staand: Martien Baks, Arie de Joode Bzn, Jo Benjamins, Teunis Viveen, Jos Viveen, Rien Beneker, 

Jan van Straten IJzn, Wim Viveen, W. Dekker, Keesje Naaijen, Ivo Versteeg, Arie de Joode 

(groenteboer), Gerrit Ruis, Jan Borg, Kees Groeneveld, A. de Bok, Tine Ruis, Berthus Viveen en Jan 

van Drent. Enkele onbekenden. Zittend de heren: Leen Hartman, Jan H.F. Baks, Piet Schriek, 

(liggend) Joop Ruis, Bram Smits, Moraal Metz, Jan Baks, Jan Ruisch, Adri Wijnbelt en Rob Wijnbelt. 

Zittend de dames: Janny Verbiest, Dina Maas, Joke de Joode, Corrie de Joode, Keetje de Joode, 

Corrie van Hoofd, Zus van Stokkum, Mientje Benjamins, Lenie Huizer en Dina van Stokkum. 
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Petar Stoskovic: “v.v. Woudrichem blijft toch altijd mijn clubje!” 

Petar Stoskovic is begonnen in de D2 van  

v.v. Woudrichem nadat hij jarenlang had  

gebasketbald. Piet Saaman ontdekte het talent bij  

Petar die van de C1 naar de A1 ging en vervolgens een 

jaar lang onder leiding van Hans van Gameren in het 

eerste speelde. Hij werd prompt gescout door  

Den Bosch, maar Petar bleek niet goed genoeg voor  

1e keeper en na drie jaar vertrok hij naar topklasser 

v.v. UNA in Veldhoven.  

Daar verdedigt hij nu al 3 seizoenen het doel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volle bak publiek 

Petar Stoskovic liepen we onlangs tegen het lijf in de 

Teerkamer. De voormalig keeper van het eerste van 

Woudrichem dronk er gezellig een colaatje met zijn 

teammaten van toen. “Mijn ouders wonen in  

Woudrichem, dus ik kom hier nog regelmatig en  

zoek dan mijn vrienden weer op. En als het uitkomt  

ga ik graag kijken op zaterdagmiddag als het eerste 

thuis speelt.” 

Een wedstrijd bijwonen op het Bolwerk lukt niet  

elke zaterdag, want Petar speelt met zijn 2e divisieclub  

afwisselend op zaterdag of zondag competitie tegen 

andere topamateurclubs, zoals Spakenburg en  

Kozakken Boys. “Ik heb het erg naar mijn zin bij UNA. 

Het is een gezellige club, we hebben een leuk team  

en bij elke wedstrijd hebben we volle bak publiek.” 

<paspoort> 

Naam   : Petar Stoskovic 
Geboren  : 25 juli 1993 
Nationaliteit : Nederlandse en Servische 
Woonachtig in : Eindhoven 
Studie  : ALO (3e jaars) 
Burgerlijke staat : verliefd 
Huidige club : v.v. UNA  
     (Sportpark Zeelst in Veldhoven) 
Positie  : keeper 

Januari 2006 zaalvoetbalkampioen 
“Leon Pelikaan Toernooi” 

Richard Verhoeven, Nick van Giessen,  
Petar Stoskovic, Roy van Sonsbeek,  
Bori Secréve en Dillis de Vries 
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Plezier 

De 23-jarige keeper van UNA is doorgaans een rustige, 

sympathieke jongen, maar in de goal gaat de knop 

om. “In de D2 ben ik begonnen als veldspeler, maar 

toen ik eenmaal een keer gekeept had, wilde ik niet 

anders meer. Je moet het een keer gedaan hebben, 

pas dan weet je wat het is. Behalve lekker duiken in 

de modder kun jij voorkomen dat iemand scoort en 

belangrijk zijn voor je team. In de goal ben ik fanatiek 

en coach ik volop.” 

Behalve speler is Stoskovic ook keeperstrainer bij v.v. 

UNA. “Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken 

en ze iets te leren en zou dan ook graag sportleraar 

worden op een middelbare school. Tijdens mijn  

opleiding sport ik al veel met kinderen, bij voorkeur  

ga ik met ze zwemmen, volleybal, voetbal of andere  

spelsporten doen. Onlangs heb ik een sportdag  

georganiseerd voor kinderen met een kleine  

beperking. Ook al hebben ze bij wijze van spreken 

geen bal geraakt die dag, ze doen hun best en hebben 

ontzettend veel plezier. En van die blije gezichten  

geniet ik enorm!” 

Rentree 

Het contract van Stoskovic is onlangs verlengd, al  

had hij open gestaan voor de Jupiler League of een 

buitenlands avontuur. “Een aanbod van een mooie 

club uit Engeland had ik best willen overwegen, maar 

China bijvoorbeeld trekt me niet. Het liefste maak ik 

ooit nog eens mijn rentree in het betaalde voetbal, 

maar dan moet ik eerst constanter gaan presteren.  

Ik vind zelf dat ik te wisselvallig speel.”  

v.v. UNA, voluit Voetbalvereniging Uitspanning Na  

Arbeid, is dus ook volgend seizoen de standplaats van 

Petar Stoskovic. Sportief gezien dan, want met een 

biertje doe je hem geen plezier. “Ik drink bijna nooit, 

maar zonder alcohol ben ik ook heel gezellig!” 
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Activiteiten 

Beste leden van v.v. Woudrichem, 

 

Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de 

activiteiten die wij namens en voor de club  

organiseren. Zo hebben wij in de vorige helft van het 

seizoen een aantal leuke dingen gedaan, zoals: iedere 

maand bingo in de kantine, speculaas verkoopactie 

door de spelers van de MO13, JO13-1 en JO13-2 en 

natuurlijk de draaimiddag op de dag van de opening 

van de nieuwe kleedkamers en het kunstgrasveld. 

Deze activiteiten hebben gezamenlijk een mooi  

bedrag van ruim 2000 euro opgebracht! 

De opbrengst van onze activiteiten geven wij aan de 

penningmeester, die ervoor zorgt dat dit bedrag  

geheel ten goede komt aan onze club. 

Zo is er van een gedeelte van de opbrengst van de 

speculaasactie het Sinterklaasfeest voor de pupillen 

betaald! 

 

 

 

We willen de jeugdactiviteiten weer nieuw leven in 

blazen. Vanaf 1 januari gaat Nadieh van den Bosch  

dit organiseren. 

Zaterdag 25 februari heeft er kindercarnaval plaats 

gevonden in de kantine. Met deze middag hebben  

we een mooie start gemaakt. De opkomst was super!  

Er waren ongeveer 60 kinderen.  

Samen met Elsa en Shrek hebben de kinderen een  

gezellige middag gehad waarbij volop gedanst werd 

en plezier gemaakt.  

De volgende activiteit voor de jeugd staat gepland op 

12 april. We willen deze middag paaseieren zoeken  

en paasspelletjes gaan doen.  

Hier volgt nog meer informatie over.  
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Wij hebben voor het 2e gedeelte van seizoen 

2016/2017 ook weer een aantal leuke activiteiten  

gepland staan. Dit is onze voorlopige planning: 

 

24 maart               Bingo 

12 april                  Paasactiviteit jeugd  

21 april                  Bingo 

20 mei                   Gebak- en enveloppenkraam  

   (Frietzakkentoernooi) 

26 mei                   Bingo 

27 mei                   Gebak-en enveloppenkraam  

   (Frietzakkentoernooi)  

3 juni                     Gebak-en enveloppenkraam  

   (Frietzakkentoernooi) 

 

 

21 juni                   Kinderbingo en Bingo voor  

   volwassenen 

24 juni                  Draaimiddag en Afsluitdag  

 

Natuurlijk kunnen wij bij de activiteitencommissie  

altijd hulp gebruiken. Wij zoeken nog iemand m/v 

(18+) die samen met ons activiteiten wil organiseren 

en uitvoeren. Daarnaast zoeken wij vrijwilligers, die  

zo nu en dan willen helpen bij de activiteiten voor  

volwassenen en/of kinderen. 

 

Mocht je interesse hebben,  

stuur dan een mailtje naar: jovanwiel@gmail.com 

(voor volwassenenactiviteiten) of naar 

n.vd.bosch@hotmail.com (voor kinderactiviteiten)  
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Proxsys jeugdtoernooi  
Ook de JO13-1 was uitgenodigd mee te doen  

aan het Proxsys toernooi in de Oosterbliek. 

Dinsdagochtend 3 januari vertrokken de  

gelegenheidstrainers Joey Korving en de  

keeperstrainer Christiaan van Drunen met 10 kids 

richting Gorinchem. We waren ingedeeld in Poule D 

en moesten tegen Kozakken Boys, Leerdam Sport, 

Asperen, Sparta ’30 en Almkerk onze zaalvoetbalskills 

laten zien. Uiteindelijk is de JO13-1 op een 3e  

 

 

 

 

 

 

 

plaats netjes in de middenmoot geëindigd. Redelijk  

tevreden maar natuurlijk lichtelijk teleurgesteld dat 

we de finale niet hadden gehaald vertrokken we weer 

huiswaarts. Zaterdagochtend kreeg de club een  

telefoontje van de Proxsys organisatie, onze keeper 

Lennart Korving was opgevallen door zijn vele en vaak 

mooie reddingen in de wedstrijden en uitgekozen tot 

de beste keeper uit alle 24 (!) teams uit de categorie 

JO13. Trots als een pauw en ook wel een beetje  

zenuwachtig gingen we zaterdagavond naar de  

Oosterbliek, Lennart werd in de rust van de finale  

van de JO13 gehuldigd! In een volle Oosterbliek werd  

Lennart omgeroepen en mocht hij een mooie beker 

met nog mooiere complimenten in ontvangst nemen. 

Uiteraard zijn we de hele avond gebleven om ook ons 

eerste elftal aan te moedigen, helaas hebben ze de 

finale niet gewonnen, maar voor Lennart kon  

deze dag niet meer stuk. 

Als de bestuurderstaken verdeeld worden bij een  

vereniging dan vormt “sponsoring” meestal ook een 

stukje van de te verdelen taart. Wie gaat zich  

bemoeien met het bedrijfsleven? Wie gaat er werven, 

wie organiseert de tegenprestaties en wie wordt de 

“accountmanager” voor de hoofdsponsor(s)?    

Als club proberen wij binnen de mogelijkheden alles 

in het werk te stellen om de juiste voorwaarden te 

creëren voor onze sponsors. Rendement voor beide 

partijen moet de basis zijn voor een succesvolle  

samenwerking, zodat structureel invulling kan worden 

gegeven aan de ambities en doelstellingen van zowel 

de sponsor als de club. Sponsoring moet echter niet 

alleen gezien worden als eenrichtingsverkeer van geld 

van een bedrijf naar de clubkas van de vereniging. Een 

vereniging zal tegenover de inkomsten uit sponsoring 

ook extra inspanningen moeten verrichten naar de 

sponsor, bijvoorbeeld door de naam van de sponsor 

op een nette en correcte manier uit te dragen en zelfs 

ervoor te zorgen dat de sponsor extra betekenis zal 

krijgen. Een duurzame relatie met sponsors wordt dus 

zeer op prijs gesteld. 

Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal.  

Om dit te bewerkstelligen heeft het bestuur van de 

club ondergetekende en Joram Verhagen gevraagd 

om de huidige sponsorstatus bij de v.v. Woudrichem 

in kaart te brengen en samen met de direct  

betrokkenen (incl. bestuur) een verdere  

gestructureerde professionalisering te  

bewerkstelligen. Noodzakelijk en een mooie  

uitdaging.  

Bij het verschijnen van deze Stormvogel hebben reeds 

diverse diepte-interviews met clubleden die direct 

betrokken zijn bij sponsoring plaatsgevonden,  

voorhanden informatie in kaart gebracht en zijn de 

eerste bevindingen, suggesties, etc. besproken met 

het bestuur.  

De voortgang, initiatieven en resultaten zullen wij in 

iedere Stormvogel editie aan jullie kenbaar maken.   

Met vriendelijke groet, 

Dirk Pellicaan, Bestuurslid Sponsor Zaken 

“Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal” 
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Op 10 december 2016 speelde de JO13-2 hun  

kampioenswedstrijd tegen Unitas JO13-3. 

Eigenlijk waren we al eerder kampioen, maar in  

verband met afgelastingen en een wedstrijd waarbij 

we 3 van onze spelers misten, besloten we om na de 

laatste wedstrijd van het seizoen ons feestje te vieren.  

Het was dus eigenlijk niet meer zo heel spannend, 

maar natuurlijk wel erg leuk omdat er heel veel  

publiek was, vaders en moeders, opa's en oma's, 

broers en zussen! Op het andere veld werd ook een 

kampioenswedstrijd gespeeld, namelijk die van de 

JO11-1, dus het was extra druk! 

 

Onze keeper, Mika, die het hele seizoen fantastisch 

heeft staan keepen, mocht vandaag in de spits en 

scoorde zelfs 2 doelpunten. Er waren ook andere  

spelers die vandaag eens op een andere positie  

mochten spelen, er stond tenslotte niets meer op het 

spel en het was vooral de bedoeling dat het een leuke 

wedstrijd zou worden, waarin het plezier voorop 

stond!! Uiteindelijk werd er met 9-1 gewonnen!!  

Nadat er was afgefloten werd er hard gejuicht door 

spelers en toeschouwers en met confetti gegooid!  

Alle spelers kregen een mooie medaille en een bos 

bloemen van de jeugdvoorzitter. Er werd een mooie 

kampioensfoto gemaakt, die jullie hieronder kunnen 

zien. 

 

Nadat de spelers gedoucht hadden, werden ze in de 

kantine nog getrakteerd op friet en drinken. 

Het was een hele leuke afsluiting van de eerste  

competitiehelft en de spelers en begeleiding  

willen graag het jeugdbestuur van onze vereniging  

en alle ouders en andere toeschouwers  

bedanken voor hun aanmoedigingen en het  

superleuke kampioensfeestje!! 

 

Mika, Shengyu, Colin, Connor, Gabriel, Huub, Jack, 

Thijmen, Bjørn, Tristan, Jonathan, Ilias en Lex, hebben 

het hele seizoen hard gewerkt en het kampioenschap 

en de medaille hebben jullie dan ook dik verdiend!!  

Kampioenschap JO13-2 
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Vissekoppen, holé, holé!!! 

Tot aan het eind toe wist JO11-1 van v.v. Woudrichem 

er een zeldzaam spannend seizoen van te maken.  

Het leek er lange tijd op dat het kampioenschap  

alleen naar de ‘grote mannen’ van Noad ’32 uit  

Wijk en Aalburg zou gaan. Met nog twee wedstrijden  

te spelen tot aan de winterstop, haalden de 

‘vissekoppen’ een prachtige stunt uit.  

Beide wedstrijden moesten gespeeld worden tegen 

GRC’14 en als we naar het verleden kijken dan weten 

we dat dit niet een makkelijke wedstrijd is. Bovendien 

was GRC ’14 in staat geweest om Noad ’32 terug te 

fluiten en ze met een gelijkspel naar huis te sturen. 

Met dit in hun achterhoofd vertrokken de  

Woerkumse voetballertjes richting Giessen.  

De verrassing was dan ook groot toen de jongens vrij 

gemakkelijk de winst opeisten en met 3 punten naar 

huis gingen.  

Maar nog steeds waren er 3 punten nodig om  

aanspraak te maken op een gedeeld eerste plaats. 

Gesterkt door het vertrouwen dat de mannen hadden 

opgebouwd in de uitwedstrijd, begon de  

thuiswedstrijd tegen GRC ’14. Al snel in de wedstrijd 

lieten ze zien dat ze het spel domineerden. Na vijf  

minuten scoorde Jesse den Dekker de openingstreffer 

die aanvallend vanuit het midden opkwam. Nog geen 

3 minuten later scoorde Mika Kant vanaf de  

linkerkant. Daarna werd een beetje gas terug  

genomen en werd vooral een stevige verdediging  

achterin neergezet met Melvin Kamerman,  

Ryan Verbeek, Jesse Bergsma en uiteraard keeper 

Boaz Wolters. Knappe aanvaller die hier doorheen  

zou breken. Aanvallend kwam Luca Blom nog een 

aantal keer gevaarlijk dicht bij de 3-0, maar helaas  

zat de keeper van GRC er goed tussen.  

Na de pauze verraste GRC de verdediging van  

Woudrichem met snel aanvallend voetbal en dat  

resulteerde in een 2-1. Gelukkig herpakte de  

verdediging zich en bleef de schade beperkt.  

Aan de andere zijde van het veld wist Luke de Jong  

de prachtig assist van Mika Kant af te maken door  

met een schitterende snoekduik de bal in de kruising 

te koppen. Met een 3-1 op het scorebord werd  

uiteindelijk de wedstrijd afgefloten en mochten  

de jongens van JO11 zich kampioen van dit seizoen 

noemen. Dank aan de trainers Rick de Jong en Sven 

Weusthof, die elke week weer vol passie met deze 

jongens aan de slag gaan en hen laten stralen.  

Dank ook aan de leider, Bas den Dekker, voor het  

organiseren van alles wat nodig is om de mannen  

te laten ballen  
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Op 3 december 2016 was het zover… JO11-2 was 
team van de maand en mocht de  wedstrijd van  
het eerste, tegen Haaften, op een bijzondere  
manier bijwonen. 
Om half twee moesten  “de mannen “ verzamelen op 
het voetbalveld, voor de nodige uitleg en instructies.  
Het is natuurlijk niet zomaar iets om  
Woudrichem 1 - op kampioenschap koers - te 
moeten ondersteunen door aanmoediging , en hier  
en daar te voorzien van  goede tips voor de wedstrijd. 
Tijdens de warming up mochten de spelertjes mee  
het veld op om een balletje te trappen en sfeer  te 
proeven. 
Met het opkomen van de teams liep de JO11-2 met  
de spelers van het eerste mee het veld op, 
voor de volgens trainer Elands mentale  
ondersteuning  van ons, en om het elftal Haaften van 
de nodige intimidatie  te voorzien… 
Daarna  konden de jongens op de tribune  
plaatsnemen waar een VIP plek was gereserveerd  
met limonade en chips.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen het fluitsignaal voor de rust had geklonken  
konden de mannen zelf hun kunsten vertonen, 
door penalty’s  te nemen op reserve keeper Fred. 
Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar ik  

geloof dat Fred er twee kon stoppen, en de rest 
verdween snoeihard links en rechts de kruising in. 
De tweede helft kreeg iedereen een toeter of  
trommel om het elftal  Haaften nog meer aan het 
wankelen te krijgen. 
De wedstrijd werd uiteraard gewonnen en de missie 

was  geslaagd, het eerste is nog steeds op koers voor 
het kampioenschap en voor JO11-2 was het een zeer 
geslaagde middag. 
De mannen van JO11-2 zijn dan ook  blij dat ze op  
deze manier hun steentje hebben kunnen bijdragen 
aan (wat net als in Rotterdam) nog niet hardop  
uitgesproken mag worden. 
Voor het eerste elftal alle succes voor de resterende 
wedstrijden, en mocht het seizoen eindigen in een 
feestje zullen ze er zeker bij zijn om dit uitbundig  
mee  te vieren. 
 
Dank namens JO11-2 , Robert Slagmolen 

JO11-2 Team van de maand 

Grote clubactie 2016 
De 3 beste verkopers van de grote clubactie zijn : 
1e  Britt van Straten met 126 loten 
2e  Lieke van Straten met 96 loten 
3e  Roos van Straten met 83 loten 
Het best verkopende team is : 
MO11 met een totaal van 361 loten 

Bedankt voor het ophalen van dit mooie bedrag  
en ook een bedankje naar het 2e ,3e,5e en de  
jeugdcommissie voor het kopen van een superlot. 

MVG. Jeugdcommissie v.v.Woudrichem 
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Met een jonge groep meiden zijn we de competitie 
ingegaan. De bekerwedstrijden leverden sterk  
wisselende uitslagen op waardoor we nog steeds  
niet wisten waar we stonden want er werd met 4-0 
gewonnen, 10-0 verloren en 5-5 gelijk gespeeld. 
 
De competitie leverde de volgende uitslagen op: 

Hedel MO11-1 – Woudrichem MO11-1  1-15 
DSC MO11-2 – Woudrichem MO11-1  0-1 
Woudrichem MO11-1 – Emplina MO11-2  3-3 
OJC MO11-4 - Woudrichem MO11-1   0-8 
Woudrichem MO11-1 – Hedel MO11-1  9-0 
Woudrichem MO11-1 – DSC MO11-2  2-3 
Woudrichem MO11-1 – OJC MO11-4  3-0 
Jan van Arkel MO11-1 - Woudrichem MO11-1 7-2 
Woudrichem MO11-1 – Jan van Arkel MO11-1 6-3 
Emplina MO11-2 - Woudrichem MO11-1  1-3 

Na een spannende strijd met Jan van Arkel en  
Emplina zijn we op de laatste speeldag van 2016  
kampioen geworden in de 2e klasse. De op 1 na  
laatste wedstrijd van de competitie stond het team 
van Jan van Arkel klaar met kinderchampagne en 
bloemen want ze hadden aan 1 punt genoeg voor  
het kampioenschap maar toen werden ze met een 6-3 
nederlaag naar huis gestuurd. Op de laatste speeldag 
moest er door Woudrichem bij Emplina gewonnen 
worden voor het kampioenschap en na een 1-0  
achterstand werd de titel met 1-3 binnengehaald 

waarna het feest kon losbarsten!  
Een knappe prestatie om met 3 meiden van 10 jaar,  
3 meiden van 9 jaar en maar liefst 4 meiden van 8 jaar 
kampioen te worden tegen veelal grotere meiden! 

De meiden die dit voor elkaar gekregen hebben zijn: 

Britt van Straten: echte spits, scoort overal en altijd! 
Tatum Hartman: manusje van alles, dit jaar pas lid 
geworden! 
Chaya Versteeg: alleskunner, kan aanvallen en  
verdedigen, weet zelf niet hoe goed ze is! 
Demi Secrève: de motor van het team, wat een 
power heeft die meid! 
Nicky Brouwer: rots in de branding, duidelijk de 
leidster van de verdediging! 
Dide van Drunen: aalgladde halfspeler die  
tegenstanders het bos in stuurt met de Dide-shuffel! 
Maud van Andel: keepster die zich supergoed  
ontwikkelt, minste goals tegen van alle teams! 
Lotte Ippel:  bikkel, schakelt lachend de beste 
spitsen van de tegenstander uit! 
Roos van Straten: kapkoningin en topscoorder van 
het team met 19 goals! 
Lieke van Straten:  vrolijke clown die graag de passjes 
geeft waaruit gescoord kan worden! 
 
Leidster:  Marijke van Andel 
Trainer:  Fred van Straten 

Meiden onder 11 kampioen najaarscompetitie 2016  
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Zie www.vvwoudrichem.nl 
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Hé Scheids ! Column  

Waar zijn de echte gebleven? 

Ze vinden het leuk. Leuk als het zo past. Je gaat op 

voetbal. Vaak wordt je dat ook geacht. Je bent bijna 

zes. Je hebt er veel over gehoord. Je vader en soms  

je moeder gingen je voor. Het lijkt je mooi. Wil je ook!  

Je gaat als een tierelier en na verloop van tijd  

wordt je gespot, gescout en speel je elders.  

Je minder kundige maatjes achterlatend. Jammer, 

maar er blinkt wat. Als dat verdoft ga je weer terug. 

Verzint een mooi verhaal over kameraadschap en  

sluit weer aan. Maakt maatjes helemaal niets uit.  

Die willen gewoon lekker ballen. Zo werkt dat.  

Kunde is meegenomen. Gezelligheid is belangrijker. 

Maar waar het vooral om gaat is aanwezigheid.  

Zonder 11 spelers, een grens, een scheids en een  

paar wissels wordt het plezier van de aanwezigen  

een stuk minder.  

De afzeggers. Je kent ze wel.  

Een leider die zijn best doet. Samen met andere  

leiders en een overkoepelend figuur,  

wedstrijdsecretaris genaamd. Verenigd in een  

ultieme poging om een paar dagen later alle  

wedstrijden met genoeg man aan te vangen.  

Het lijkt te lukken.  

Alle enthousiastelingen (een enkeling omdat het niet 

anders kan) netjes verdeeld. Paar uur gebeld, geappt 

en geluld. Maar dan klopt het.  

Ze kunnen weer zaterdag. Elk elftal kan aftrappen. 

Vaak zelfs met wat reserves op de bank. Dus mocht  

er wat gebeuren dan kan er gewisseld en dus door  

gevoetbald worden. Mooi.  

Een thuisspelende leider is dan nog niet geheel klaar. 

Die mag er ook nog een passende scheidsrechter bij 

regelen. Ritselen, vragen, vriendelijk verzoeken,  

bedelen. Geef het maar een naam.  

In rijen van tien staan ze in ieder geval niet klaar.  

Of de spelers blij zijn met de scheids van keuze is een 

tweede. Vaak niet. Bij behaald resultaat gaat het nog, 

maar als de punten achterwege blijven dan is vaak de 

arbiter van dienst de gebeten hond. Alhoewel de  

eigen grensrechter ook wel eens scheef wordt  

aangekeken. Maar goed, die wordt ook maar door  

de leider de vlag in de hand geduwd.  

Scheidsrechter, doelman, niet scorende spits of  

grensrechter… er is vaak kritiek op ze.  

En dus indirect op de keuzeheer van dienst, de leider. 

Maar die weet dat, voor hij begint aan zijn  

leiderschap. Hij deed dat mopperen als speler  

zelf ook en kan daar best wel mee leven.  

Beter als met eerder genoemde afzeggers. 

Heerlijk toch, om zelf lekker te kunnen ballen.  

Of om te genieten van een maatje die doet  

waar hij veel plezier in heeft, wat hij tof vindt.  

Niet in staat zijn, maar toch je bijdrage!  

De emotie van de sport, de opgewondenheid ervoor 

of tijdens. Opgewonden niet in de zin van kort voor  

de kar of om alleen zichzelf te overtreffen.  

Maar de geilheid om in het veld het onverwachte te 

laten zien. De voeten te laten spreken. Genieten. 

Genieten van een geniale actie van je spits, of van  

je bejaarde middenvelder. Die per ongeluk iemand 

poort na een aanloopje te hebben genomen om de 

bal te spelen. Je keeper die onverwachts katachtig 

een bal uit de kruis duikt.  

En die vervolgens uit de opvolgende corner keihard  

in de korte hoek wordt gepasseerd door de eigen,  

altijd ijverige doch niet al te kundige, linksback.  

 

Na afloop door het hele team hartelijk besproken  

in het kleedhok. Uiteraard met een potje bier, of  

wellicht twee. Eventueel met een stukje lekkere  

kaas en een plastic glaasje onbekend en nadien  

ook onbemind fabrikaat schnapps.  

Zonde om zoiets te laten lopen! 

T.H. Guvnor 
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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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