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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 
Allereerst willen we onze trouwe adverteerders en sponsor van de v.v. Woudrichem, Wim en Corrie De Graaf 
heel erg veel sterkte wensen. Hun autobedrijf werd onlangs door een enorme brand grotendeels verwoest.  
Wij hopen van harte dat de wederopbouw van hun mooie bedrijf spoedig en zonder verdere tegenslagen  
zal verlopen.  
 
Onze deadline stond voor 1 oktober maar is iets naar achter verplaatst om ruimte te geven aan de  
presentatiegids seizoen 2018/2019 van onze club. Deze ziet er schitterend uit en staat vol met leuke interviews. 
Als het goed is heeft iedereen in Woudrichem hem inmiddels door de bus gekregen. Zo niet, dan zijn er nog een 
aantal verkrijgbaar op Het Bolwerk. Ook op onze clubwebsite kan hij worden gedownload.  
In deze editie van de clubkrant laten we wat andere onderwerpen naar voren komen.  
 
Net voor de deadline heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden in het bestuur van v.v. Woudrichem. 
Via deze weg bedanken wij de afgetreden bestuursleden van harte voor hun inzet en wensen wij de nieuwe  
bestuursleden veel succes. In de volgende clubkrant meer aandacht hiervoor.  
 
Tot slot zijn we als redactie verheugd dat Kees Braat, inmiddels oud voorzitter, de distributie van ons blad  
op zich heeft genomen en zal zorgen voor de indeling van de wijken en verspreiding naar de bezorgers.  
Veel lees- en bladerplezier! De volgende deadline zal medio januari zijn. Houd voor de exacte datum  
de website in de gaten. Zonder bijdragen (tekst en foto) blijven leuke onderwerpen wellicht onbelicht!  

  4. Een woord van de Voorzitter 
  5. We zijn weer begonnen… Woerkum 1 
  6. Merchandising   
  7. “De lat moet weer een treetje hoger bij Woerkum 2” 
  9. Trainer dames 1 aan het woord 
10. Woerkum 4 en de baby boom!  
11. 5e ten Einde 
12. Rick de Jong, trainer van de A-jeugd  
13. Overzicht activiteiten 
14. Veel wijzigingen besproken tijdens de Algemene Vergadering   
15. Met weemoed of opgelucht? 
16. Het is een goed stel (deel 2) / De Grote Clubactie  
17. Even voorstellen:  De Activiteiten Commissie v.v. Woudrichem  

20. Sportpark “Het Bolwerk” / Scheidsje toch !! 
21. Jur Froma ontvangt gouden speld van KNVB  
22. Met zijn allen 
24. Nieuw wedstrijdtenue voor Woudrichem VR1 / MHS sponsort LED installatie  
26. Op bezoek bij… de familie Wolters 
28. Wij zijn de JO9-1 van v.v. Woudrichem 
29. v.v. Woudrichem JO8-2  
30. Vân wie zai de gai d’r één?   
31. De vacature bladzijde  
33. Column Hé Scheids  
34. Contactgegevens   
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Beste Leden, 
  
Een woord van  
de Voorzitter…… 
 
Voor je het weet  
is het dus zover.  
 
En laat ik beginnen  
dat ik er trots op ben.  
 
Trots om van onze club 
voorzitter te mogen zijn. 
Een club met trouwe 

leden, een mooie accommodatie en een vereniging 
die zich sportief laat gelden in alle geledingen. 
 
Eerst maar eens mezelf voorstellen, want veel leden 
kennen mij maar voor sommige toch ook onbekend.  
Ik ben dus Hanno de Joode, 49 jaar en al 43 jaar lid 
en ook zolang woonachtig in Woudrichem. Geboren 
in Gorinchem en daar de eerste 6 jaar ook gewoond. 
 
Zoon van een Woerkumse vader en een  
Nieuwendijkse moeder. Logisch dus dat we na 6 jaar 
dan ook verhuisden naar Woudrichem, al zeg ik zelf 
liever Woerkum. Ik heb een heel lieve zus dus die 
verhuisde ook mee. We kwamen te wonen in de 
Landpoortstraat en daar voetbalde ik al snel met de 
mannen van Gremmen bij de brandweerkazerne.  
 
Dat beviel goed en dus werd ik ook lid bij  
v.v. Woudrichem en dat ben ik tot op de dag van 
vandaag altijd gebleven. Mijn eerste trainingen en 
wedstrijden legde ik af onder Jan Ruis in de E3.  
Jan Ruis kende ik al want ik ging al elke week met 
mijn opa (mede oprichter van v.v. Woudrichem) en 
mijn vader (voormalig voorzitter) bij het 1e kijken.  
 
Alle jeugdelftallen het ik met heel veel plezier  
doorlopen en ook in die periode was alles bij  
onze club goed voor elkaar. In de senioren heb  
ik uiteindelijk in alle elftallen gespeeld. Met als  
hoogtepunt zowaar een tijdje bij Woerkum 1, maar 
de meeste jaren in het 2e. Tijdens deze periode heb 
ik ook elftallen getraind, zat ik in het bestuur van de 

club van 50 (voorloper van De Vrienden van v.v. 
Woudrichem), gefloten, ondanks 2 linkerhanden 
meegeholpen met verbouwingen, schoongemaakt, 
achter de bar gestaan, en zo nog wel meer.  
 
De laatste tien jaar was ik wat minder actief  
betrokken bij Woerkum, maar uiteraard bleef ik wel 
voetballen. Ik heb twee mooie opgroeiende meiden, 
Lotte en Merel, en als directeur van Amari Metals BV 
in Vianen gaf ik hieraan de prioriteit.  
 
Maar het wit/groene hart blijft natuurlijk kloppen. 
Na een gesprek met het bestuur met de vraag of ik 
de ambitie had om voorzitter te worden ging ik daar 
over nadenken.  
Langzaam werd ik steeds enthousiaster en nadat ik 
Martijn van den Heuvel en Andreas Nederveen had 
kunnen strikken voor andere bestuursfuncties was 
de zaak beklonken. Gelukkig bleven Remco, Marjan 
en Dirk zitten en kreeg ik van diverse leden al  
toezeggingen dat ik op ze kon rekenen.  
 
Nou, dat zal ook nodig zijn en dat is ook  
het idee van het Bestuur "samen doen". 
 
Het is me bij andere verenigingen al opgevallen  
dat veel clubs draaien op een paar mensen.  
Dat willen wij dus graag anders zien.  
 
In een wereld waarin we misschien wel steeds meer 
met onszelf bezig zijn, we meer contact hebben met 
ons mobieltje dan met mensen om ons heen,  
we vooral communiceren via WhatsApp of fakebook 
(althans zo noem ik het) is er wat dieper verstopt 
stiekem toch ook wel heel veel behoefte aan een 
goed gesprek en persoonlijke aandacht.  
 
Laat dat nou net passen bij een vereniging...   
Dus verenigen is waar we naar op zoek zijn.  
Samen Wit/Groen beleven, de club waar we ons  
veilig voelen, plezier maken met elkaar, we aandacht 
hebben voor elkaar en samen verliezen maar vooral 
samen winnen.  
 
Hanno de Joode 

 Een woord van de voorzitter 
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We zijn weer begonnen… Woerkum 1 
Begin augustus is de  
voorbereiding van het 
nieuwe seizoen 2018-2019 
ook voor het 1e elftal weer 
begonnen. Met dus een 
nieuwe trainer want na het 
vertrek van Leon Elands 
heeft Woerkummer  
Piet Saaman het stokje  
overgenomen. We zien 
direct een verandering  
ten opzichte van de  
voorafgaande jaren,  
want Piet traint maar  

2 keer doordeweeks maar maakt daar wel langere 
trainingen van.  
 
De selectie is niet veel veranderd als je naar vorig  
jaar kijkt. Wim Holster is gestopt en Lex Kramers is 
vertrokken. Voor Lex is Aljan Dekker van VVAC in de 
plaats gekomen waar hij de laatste 2 jaar in de spits 
was gaan voetballen omdat hij het plezier in keepen 
wat was kwijt geraakt. Aljan is geen onbekende voor 
ons als vriend van Fleur en nadat wij hem al eerder 
hadden benaderd was nu de tijd rijp voor een komst 
naar het Bolwerk. Verder zijn Aron Timmer, Roy van 
Sonsbeek, Martijn Manschot en Jori van Ballegooijen 
vanuit het 2e bij ons aangesloten waardoor we een 
selectie van 18 man hebben staan waarmee we het 
gaan doen dit seizoen.  
 
Oefenwedstrijden  
De 1e oefenwedstrijd was een terugkeer van onze  
vorige trainer met zijn ploeg Arkel.  

Na een moeizame 1e helft kwamen we na rust los en 
werd dit prestigeduel met 4-1 gewonnen. Leon heeft 
nog wel geprobeerd om de 3e helft te winnen maar 
die uitslag was onbeslist!  
 
De week erna volgde een uitwedstrijd tegen  
v.v. Bunnik waar een zeer sterke wedstrijd op de  
mat werd gelegd. Met goed positiespel en mooie  
aanvallen werd hier met 1-4 gewonnen wat veel  
vertrouwen gaf voor de toekomst. De dinsdag erna 
speelden we thuis tegen Herovina en de start was  
wederom goed wat resulteerde in een snelle 1-0. 
Hierna lieten we ons uit de tent lokken waardoor  
we vergaten te voetballen. Na een 2-2 ruststand  
herstelden we na de rust en wonnen we uiteindelijk 
afgetekend met 5-2.  
 
Bekervoetbal  
Hierna volgde de 1e bekerwedstrijd tegen Yerseke uit. 
Na een gezellige busreis waarin bij het kaartspel de 
kwaliteit van sommigen duidelijk boven kwam drijven 
mochten we voor het eerst dit seizoen op echt gras 
aantreden. We startten goed en de 1e kansen waren 
ook voor ons echter was Yerseke op de counter ook 
gevaarlijk. Na een half uur kwamen we op achterstand 
door zo’n counter maar 5 minuten later was het weer 
1-1 uit een strafschop van Jamy. Na de rust begonnen 
we slap wat direct de 2-1 opleverde en na een rode 
kaart voor invaller Danny Schaap liep Yerseke nog uit 
naar 4-1 wat toch wel een teleurstelling was.  
Gelukkig hadden we nog een behoorlijke busreis voor 
de boeg waar de nare smaak werd weggedronken.  
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De 2e bekerwedstrijd was tegen JEKA en de 1e helft 
waren we iets sterker maar konden we dit niet in 
doelpunten uitdrukken. Na de rust was het weer  
slap en kwamen we terecht 0-2 achter. In het laatste 
kwartier gooiden we alle remmen los en ondanks  
legio kansen was alleen Bori trefzeker dus de  
eindstand was 1-2.  
 
De laatste wedstrijd was tegen onze buurtjes Almkerk 
waarbij niets meer op het spel stond want zij waren  
al geplaatst en wij waren al uitgeschakeld voor het 
halen van een volgende ronde. Ook nu was de start 
goed en we vergaten ons te belonen maar uiteindelijk 
viel na goed doorstomen van Roy de 0-1 door een lob  
met links van Dillis. Uit het niets viel dan toch de 1-1 
waarmee de rust werd bereikt.  
Na rust was de wedstrijd in evenwicht en kwam  
Almkerk na een mooie aanval op 2-1 en iedereen ging 
ervan uit dat de wedstrijd beslist was maar daar dacht 

Swen anders over en met een heerlijk afstandsschot 
zorgde hij voor de 2-2. We gingen nog voor de winst 
maar Almkerk hield met veel pijn en moeite stand.  
 
Een prima voorbereiding met behoorlijke resultaten 
maar we weten eigenlijk nog niet echt waar we staan 
al was ons laatste optreden tegen Almkerk wel echt 
hoopgevend. We hopen in de competitie natuurlijk 
weer op jullie massale steun te mogen rekenen en 
gaan er dan vanuit dat we jullie allemaal weer een 
mooi seizoen kunnen voorschotelen waar de  
doelstelling moet zijn om minimaal de 6e of 7e plaats 
van vorig seizoen te evenaren of zelfs te overtreffen 
met wie weet nog wel meer…  
 
Sportieve groet,  
 
Fred van Straten  
Leider v.v. Woudrichem 1 

Merchandising 
De winterperiode komt er weer aan met koudere  
temperaturen en niet te vergeten de regen. Natuurlijk 
mag dit onze supporters en leden niet in de weg staan 
voor hun wekelijkse portie voetbalplezier. Daarom 
komt de club nu met nieuwe producten om je warm 
en droog te houden in de winter. In november zal  
er vanuit de sponsorcommissie een start gemaakt 
worden met de verkoop van een sjaal, paraplu en  
een speciale supporters sweater. De sweater wordt 
speciaal voor supporters ontworpen in diverse maten, 
maar het ontwerp houden we nog even geheim. Hij 
zal u in de winter niet in de steek laten met de koude 

temperaturen net zoals u de club niet in de steek laat 
door in de winter het eerste elftal en niet te vergeten 
de andere teams aan te komen moedigen.  
De sjaal en paraplu zullen er naar verwachting uit  
komen te zien als op de onderstaande afbeelding.  
 
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over deze 
actie? Twijfel dan niet en houd de social media van de 
club en de Bolwerkkoerier goed in het oog. Hier zal 
meer informatie over de start van de actie en de  
producten op verschijnen. Natuurlijk kunt u ook  
contact opnemen met de sponsorcommissie.  
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“De lat moet weer een treetje hoger bij Woerkum 2” 
De mooie seizoenafsluiting van vorig jaar is geen  
garantie dat de resultaten dit seizoen wederom zeer 
positief zullen zijn. De basis begint met passie en  
strijden voor elkaar, we hebben kunnen zien dat dit 
ons vorig jaar tot heel ver heeft gebracht. We hebben 
dit seizoen een mooie mix van jong en wat oudere 
spelers in ons elftal. De jonkies welke zijn aangesloten 
vanuit de JO-019 zijn: Bjorn Kros, Fabian Groenevelt, 
Sam Roskam en Seth Apituley. We hebben gelukkig 
geen stoppers hoeven te noteren. Daarnaast heeft 
routinier Marinko de Haas aangegeven graag dit  
seizoen het team van trainer Jan van Straten te  
komen versterken. Het elftal van Jan wordt dit  
seizoen wederom ondersteund door de leiders Frans 
Weusthoff en Stefhan van den Hil.  
 
Sponsoring  
Om goed te kunnen presteren moeten de materialen 
vanzelfsprekend ook top zijn. Een andere wens is  
om op de wedstrijddagen meer als eenheid (qua  
uitstraling) naar buiten te treden. Andersom leggen 
wij als technische staf de lat na vorig seizoen ook 
weer een stukje hoger. We willen minimaal een  
periode scoren en daarmee wederom nacompetitie 
voetballen. Kortom voor wat hoort wat en dat is dit 
seizoen uitstekend gelukt door de diverse  
inspanningen. Door de firma Jachtlakken.nl zijn 45 
nieuwe voetbaltassen gesponsord voor het eerste en 
tweede elftal van onze club. De firma W&O sponsorde 
ook voor de gehele selectie 45 prachtige polo’s met 
ons logo en de naam van de sponsor natuurlijk. Een 
anonieme sponsor maakte het pakket voor aanvang 
van dit seizoen compleet met 45 prachtige hoodies. 
Ook de wedstrijdballen van alle thuiswedstrijden van 
het tweede hebben een sponsor gekregen.  
Wij willen namens de spelersgroep en technische staf 
de bovengenoemde sponsoren super bedanken en 
waarderen dit enorm.  

De voorbereiding  
We zijn de voorbereiding van het nieuwe seizoen  
gestart op 14 augustus 2018. Zo’n eerste  
trainingsweek is altijd pittig voor de boys wanneer  
er in deze zomermaanden weer voldoende van dat 
goudgele spraakwater is ingenomen. De welvaart  
rolletjes moesten weer op spanning gebracht worden 
maar gelukkig gebeurt dit bij Jan altijd met  
oefeningen met de bal.  

Het kostte dit jaar veel moeite om  
oefentegenstanders te vinden. Op 25 augustus  
hebben we beet en konden we uit oefenen bij Unitas 
2. Het werd een mooie 1-3 overwinning voor het 
tweede, doelpuntenmakers waren Bjorn Kros (2x) en 
een pingel van Marinko de Haas. 
 
Bekerwedstrijden  
In de beker werden we dit seizoen ingedeeld bij  
Almkerk 2, Sparta’30 2, en Sliedrecht 2. Een pittig 
groepje op papier. De eerste bekerwedstrijd was op  
1 september thuis tegen Schelluinen 2. Het bleek  
uiteindelijk  een complete walk-over van maar liefst 
12-1 voor Woerkum. Doelpuntenmakers waren Bori 
Secreve (1x), Seth Apituley (1x), Bjorn Kros (2x) Luca 
Kamp (3x) Niek Viveen (3x) en de broers Damian en 
Fabian Groenevelt waren beide 1x doeltreffend.  
Het volgende potje was op 8 september uit in Andel 
bij Sparta’30 2. Deze wedstrijd verliep een stuk  
moeizamer. Helaas een vroege achterstand na  
3 minuten spelen. We moesten ons dus terug in de 
wedstrijd knokken om wederom een overwinning in 
de beker bij te schrijven. Halverwege de tweede helft 
werden we geholpen door een eigen doelpunt van 
Sparta 30’ 2 wat de 1-1 betekende.  
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De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen  
echter maakte Luca Kamp, 5 minuten voor tijd de  
winnende goal 1-2. Dat waren dus twee wedstrijden 
zes punten. De laatste poulewedstrijd was gelijk de 
finale tegen Almkerk 2. Beide teams hadden voor  
deze wedstrijd 2x  gewonnen echter Woerkum 2 had 
een iets beter  doelsaldo en het thuisvoordeel in deze 
derby. De eerste helft tegen Almkerk was fantastisch 
qua spel, passie en inzet van het elftal van Jan. We  
kwamen daarom na 20 minuten door een prachtige 
goal van Aron Timmer dik verdiend op voorsprong.  
Helaas kwam de rust ons spel niet ten goede in het 
tweede bedrijf. Het in de eerste klasse spelende  
Almkerk 2 profiteerde professioneel en liep  
uiteindelijk uit naar een 1-4 overwinning.  
Een zwakke tweede helft heeft ons net buiten de  
volgende ronde gehouden.  
 
Competitie 
We zijn de competitie op 22 september gestart met 
een thuiswedstrijd tegen TEC 2. Het was voor het 
tweede zaak om geen valse start te maken met het 
interim trainerskoppel Frans en Stefhan voor deze 
zaterdag. Het werd uiteindelijk een zeer vervelende 
wedstrijd waar intimidatie en zeer agressief gedrag 
van onze gasten de boventoon voerde. We misten in 
het begin van de wedstrijd de scherpte en rust om 
onder dit fysieke geweld uit te voetballen. Door het 
kaas van ons brood te laten eten kwamen we al vroeg 
op een 0-1 achterstand.n Gelukkig werd dit  
halverwege de tweede helft door een penalty van 
Thijs Rookhuizen nog recht getrokken tot 1-1. Jammer 
dat we zulke tegenstanders in deze klasse treffen. Het 
tweede potje was uit bij HSSC’61 3. We wisten dat 
ook deze tegenstander de fysieke duels niet uit de 
weg zal gaan. Al na 4 minuten komen we door Thijs 
van Rookhuizen uit een prachtige vrije trap op 0-1. 

Helaas staan we 10 minuten later al weer op 1-1 door 
niet accuraat ingrijpen van onze mannen. HSSC’61 3 
loopt dan in de tweede helft naar 3-1 voor.  
We knokken ons dan knap terug tot 3-2 en 3-3  
doelpunten Luca Kamp (2x) en krijgen zelfs kansen om 
zelf de winnende 3-4 te maken. Aan het eind worden 
we helaas op felheid en persoonlijke foutjes alsnog 
afgetroefd en wint HSSC’61 3 met 4-3 van ons. Een 
enorme teleurstelling want deze wedstrijden moeten 
wij gewoon winnen om voor de prijzen mee te doen.  
 
Op 6 oktober staat de wedstrijd tegen Noad’32 2 op 
het programma. Winst is een must en het maakt niet 
uit op welke manier. We komen wederom vroeg in de 
wedstrijd op voorsprong door een vrije trap van Thijs 
van Rookhuizen 1-0. Door een rake kopbal van de 
mannen uit Wijk en Aalburg staat het na een kwartier 
al weer 1-1. Na ruim een half uur maakt onze  
vrijetrappenspecialist Thijs er 2-1 van. Na de rust  
begint Noad’32 2 met behoorlijk fysiek spel de druk 
wat bij ons op te voeren en er ontstaan wat kansjes 
voor de gasten. Swen Weusthoff zorgt dan met een 
vrije trap van grote afstand voor de bevrijdende 3-1. 
Echter tien minuten later valt de aansluitingstreffer 
weer voor Noad’32. Swen Weusthoff maakt met een 
weergaloos afstandsschot aan alle onzekerheid een 
einde 4-2. Vervolgens maken we de 5-2 nog door  
een mooi schot van Thijs Rookhuizen.  
Al met al een verdiende en belangrijke overwinning 
die qua inzet en passie aan eind vorig seizoen deed 
denken.  
 
We houden u in de volgende stormvogels  
op de hoogte over het verdere verloop  
van de  competitie.  
 
Trainer en leiders Woudrichem 2 
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Trainer dames 1 aan het woord 
Zo, na een verdienstelijk  
oefenprogramma was het 
weer de beurt aan de echte 
competitie.  
 
Zaterdag 22  september 
mochten wij het opnemen 
tegen de dames van  
Almkerk. Voor mij een  
onbekende tegenstander 

maar dat maakt het weer mooi. In de eerste helft 
werd al snel duidelijk dat dit een tegenstander was 
die ons punten kon opleveren.  

Na ongeveer 10 minuten was het raak. Demi gaf de 
bal voor en Carline scoorde 1-0 en een paar minuten 
later scoorde Esther fraai uit een vrije trap.  
Dat was 2-0. Kort voor de rust werd het zelfs  
3-0 door Karina. Na de rust werd het wat slordig.  
Toch viel de 4-0.  Uit een voorzet van Tamara  
scoorde Marlene en tot slot scoorde Demi de 5-0.  
Tevens de einduitslag.  

29 september 2018  
Rood Wit Blauw was vandaag onze tegenstander.  
Ook weer onbekend. Met een kleine selectie op pad 
waarvan 3 wissels. En al snel moest 1 ervan beginnen 
omdat Lindy zich blesseerde.  

Onze tegenstander  was een prima ploegje met 3 
speelsters die een goede lange bal konden geven.  
Na 10 minuten een vrije trap voor R.W.B..  
Dat was 1-0. Het spel van onze kant was onrustig in 
het begin. Later werd dat beter dankzij enorm veel 
inzet. De 2e helft liet 2 gelijkwaardige ploegen zien en 
na een uitbraak over rechts scoorde Carline fraai de 
verdiende gelijkmaker. 1-1 was de eindstand.  
Ik was er blij mee, alleen niet met de blessures die wij  
opliepen. Want ook Demi viel nog uit. Derhalve heeft 
de ploeg veel karakter getoond. 

Henk Struik 
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Woerkum 4 en de baby boom!  
Na een gemengd gevoel over het afgelopen seizoen 
waarin weliswaar een puntenrecord werd gevestigd 
(met 11 punten) maar waar cruciale duels nog werden 
verloren, was het goed te rusten gedurende de  
zomer. Toch begon het al vroeg weer te kriebelen bij 
een enkeling, resulterend in verbaasde gezichten  
bij selectiespelers van Woerkum 1&2 toen er op 11 
augustus 12 man van het vierde richting kleedkamer 
stapten voor de eerste training. Op het kunstgras,  
om de droge echte velden te sparen, werden voor  
de start van de bekercampagne pittige trainingen  
afgewerkt, uiteraard eindigend in een prima  
‘cooling down’ onder het genot van een koud flesje.  
 
Door het wegvallen van het 5e elftal en wat interne 
transfers werd de selectie van het 4e uitgebreid tot 24 
met  Ronald, Steven, Maurice, Rob, Kenneth, Ahmed 
en zijn vader. Een enkeling is nog steeds in conditie  
opbouw, maar een brede selectie is op dit niveau nu 
eenmaal noodzakelijk om aan te kunnen haken! Het 
was ook tijdens één van deze trainingen dat de komst 
van een jonge telg binnen de Woerkum 4 formatie 
werd aangekondigd. Na Stefan, komt ook bij Arthur 
een jonge telg. Niet veel later bleek tijdens de  
bekercampagne dat ook bij Patrick de volgende  
opkomst is, waarbij er 3 koters in de pijplijn zitten.  
Er wordt blijkbaar om het veld beter gescoord dan 
binnen de lijnen! De baby boom lijkt compleet!  
Gefeliciteerd (alvast) mannen!  
 
Op 1 september stond de eerste bekerwedstrijd op 
het programma. Meteen een derby tegen de buren 
van Sleeuwijk 6. Uitslag na een 1-5 achterstand: 5-5, 
doelpunten van Kevin 2x, Ahmed, Patrick en Arthur. 
Een week later stond de uitwedstrijd tegen Kozakken 
Boys 4 op het Bolwerk op het programma. Ondanks 
een prima wedstrijd werd deze pot met 2-0 verloren. 
Het bekeravontuur eindigde met een thuiswedstrijd 
tegen Almkerk 4. Ook deze wedstrijd werd er prima 
weerstand geboden tegen een betere tegenstander. 
Uitslag 2-3 met doelpunten van aanwinst Maurice en 
Kevin. Desondanks stond deze wedstrijd in de  
schaduw van een andere mijlpaal: een metershoge 
Abraham langs de lijn markeerde het hoogtepunt van 
die week. Richard kon er niet omheen en zag op 13-9 
Abraham en nodigde hem uit op het Bolwerk.  
Gefeliciteerd Meeder!!  

Uitgebreidere wedstrijdverslagen kunt u terug  
vinden op de website van de club, waar tevens de 
topscorerlijst te vinden is.  
 
Vanaf 22 september is de competitie gestart met een 
uitduel in het altijd winderige Zuilichem. Ook dit jaar 
was dat zeker het geval. Met 16 man op de lijst was 
de reservebank overvol en werd er dan ook veelvuldig 
gewisseld. Voor de ultieme verwarring van de  
tegenstander werd onze keeper Jan-Willem in de spits 
geposteerd en nam Chris de honneurs op doel waar. 
Met doelpunten van Kevin, Maurice en Thomas werd 
via een 0-1 voorsprong een 2-1 achterstand omgezet 
tot 2-3 winst. Een prima resultaat waar het voetbal 
wel wat beter had gekund. Op 29-9 was Altena 5 thuis 
de tegenstander, helaas ging dit duel met 0-3  
verloren, waar er met name de eerste helft genoeg 
kansen waren om het Altena nog wat lastiger te  
maken. Hetzelfde gold voor het duel op 6-10 tegen 
Roda Boys uit, waar uiteindelijk 5-1 de einduitslag 
was. Een duel waar we met name de 2e helft snel 
moeten vergeten. Op basis van de eerste resultaten 
lijken Altena, Roda Boys, GDC en GVV de sterkste 
ploegen in de competitie, waarbij ons doel is om zo 
dicht mogelijk hieronder te eindigen. Met de huidige 
selectie waarbij we hopelijk wekelijks genoeg man op 
de been krijgen moet dit zeker lukken!  
Ik houd u op de hoogte! 
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5e ten Einde 
Een jaar of 40 heeft onze vereniging een vijfde elftal 
gehad.  Sterker nog er zijn jaren geweest dat we zes 
soms zeven senioren elftallen wekelijks de wei in  
konden sturen. En dan zaten er nog wat wissels op  
de bank ook. Tijden veranderen.  
 
Een paar jaar geleden is het zesde elftal  opgeheven  
en vanaf het huidige seizoen is er ook geen vijfde 
meer. Door de jaren heen zijn er heel wat spelers  
geweest die in het vijfde hun kunsten hebben  
vertoond. Vaak voor vele seizoenen. Gerrit van het 
Einde was de meeste van die 40 jaar op de 1 of andere 
manier betrokken bij het elftal. Teammanager was zijn 
laatste ‘functie’ bij het team. In die hoedanigheid zat 
hij eind vorig seizoen, na een donderdagse training, 
lekker aan de bar. Gerrit zat wat te mijmeren en toen 
kwam de ene na de andere mooie herinnering of 
anekdote over het Vijfde ter sprake.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch jammer dat het Vijfde stopt, luidde de conclusie. 
Dat kunnen we toch niet zomaar geruisloos laten  
gebeuren? Die avond werd besloten een dag te  
organiseren in het teken van het einde van het Vijfde, 
5e ten Einde. Een paar man heeft de koppen bij elkaar 
gestoken er een aantal ‘vergaderingen’ bij café  
het Hoekske aan gewaagd en een leuke dag  
georganiseerd. Althans dat was het oordeel van de  
aanwezigen. Voor herhaling vatbaar werd ook vaak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
gehoord. Volgend seizoen weer? Wie weet.  
Zaterdag 8 september was het dan zo ver. Ter hoogte 
van de Bestuurskamer waren wat tenten opgezet en 
een bar geopend. Vanaf een uur of 13.00 kwamen  
bijna zestig oud spelers bijeen. Waarvan er bijna 40 de 
kicksen nog even hebben onder gebonden om een  
7 tegen 7 toernooitje af te werken. Fanatisme en lol 
gingen hand in hand. Spelers die al een tijdje niet 
meer gebald hadden speelden mee als in hun beste 
tijden, een beetje strammer dat wel. Wereld acties 
werden afgewisseld met knullige doelpogingen.  
 
Moe maar voldaan werd na het toernooi de bar  
opgezocht waar lekker werd bij gekletst en veel  
gelachen. Om zes uur werden de BBQ platen  
ontstoken en werd er lekker gegeten, nog wat  
gedronken, gepraat en gezongen.  
 
Alle aanwezigen zijn door de Bruis in een mooie foto 
gepropt, deze prijkt op de voorpagina van deze  
clubkrant! Een zeer geslaagde dag mede te danken 
aan een behoorlijk aantal vrijwilligers, waarvoor  
nogmaals dank! Volgend jaar weer? Wie weet!     
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Rick de Jong, trainer van de A-jeugd  

Hij loopt al 43 jaar lang rond op ’t Bolwerk, eerst als 
speler, later als jeugdtrainer. Hij is geboren in  
Rotterdam, getrouwd met Elise en vader van twee 
zoons: Mike (18) uit de JO19 en Luke (11) uit de JO13. 
In januari van dit jaar is hij voor zichzelf begonnen met 
DJ Logistiek, koeriersservice en logistieke diensten. 
Rick de Jong: voetballiefhebber, trotse vader en  
ondernemer met een Rotterdamse mentaliteit.  

In 1975 verhuisde Rick naar Woudrichem en werd  
net als zijn broers Erwin en Raymond lid van  
v.v. Woudrichem. “Ik kwam terecht in de E1 onder 
trainer Piet Vink, het team dat toen bekend stond als 
het frikadellenelftal. Elke keer als we wonnen werden 

we getrakteerd op een frikadel. En we wonnen heel 
vaak… haha. Ik ben altijd in Woudrichem blijven  
voetballen, tot en met het tweede en eerste elftal.  
Tot mijn 37e zat ik bij de selectie, daarna heb ik nog 
tien jaar in het derde elftal gevoetbald.”  
 
De Jong bewaart mooie herinneringen aan die tijd. 
“De beslissingswedstrijd in 1993 tegen Halsteren bij 
Madese Boys zal ik nooit vergeten. Drie bussen met 
supporters en Gonny met vriendin op de motor  
reisden ons achterna. We verloren de wedstrijd met  
1-0 maar toch was het een grandioos feest. Ik weet 
nog dat de kleedkamers onder de tribune gebouwd 
waren en dat ik daar zat met kippenvel door het  
gezang en gefeest van onze aanhang. Andere  
hoogtepunten waren de nacompetitiewedstrijden  
in 2002 en de promotie-degradatie wedstrijd in  
Papendrecht tegen Groote Lindt, waarbij we eerst 1-0 
achter kwamen maar uiteindelijk met 3-2 wonnen en 
promoveerden naar de 1e klasse.”  
 
Tot besluit van zijn actieve voetballoopbaan speelde 
Rick de Jong af en toe mee in het Vijfde tot hij zich na 
een paar wedstrijden verstapte en moest stoppen met 
voetballen. Hij werd rustend lid, maar verscheen nog 
elke week op ’t Bolwerk als trainer/coach. Dit seizoen 
is Rick voor het tweede jaar trainer van de A-jeugd.  
“Ik train Mike al vanaf de mini’s. Vorig seizoen was ik 
zelfs coach van allebei mijn zoons. Ik probeer bij  
al hun wedstrijden te gaan kijken en leef altijd  
ontzettend mee. Ik houd van het spelletje en  
v.v. Woudrichem is een bijzondere vereniging. We 
hebben mooie tijden gekend met  
kampioenschappen en promoties, maar ook periodes 
waarin er teveel werk lag op te weinig schouders.  
Op dit moment gaat het goed en hoop ik dat het 1e 
elftal zich opnieuw gaat handhaven in de 2e klasse.”  
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Overzicht activiteiten 
Het Bestuur heeft samen met de Activiteiten- en 
Sponsorcommissie de afgelopen zomer nagedacht 
over een betere communicatie en samenhang van 
activiteiten t.b.v. de leden van de club en inwoners 
van Woudrichem en omstreken die de club een warm 
hart toedragen. Een noodzakelijk initiatief om te  
bewerkstelligen dat iedere vrijwilliger die hierbij  
betrokken is gemotiveerd blijft, om de continuïteit  
op dit vlak te waarborgen. Hierbij is nagedacht over 
het vergroten van betrokkenheid van leden bij de te 
organiseren activiteiten. Besloten is om de activiteiten 
in kaart te brengen, tijdig te updaten en kenbaar te 
maken aan de leden via onze communicatie middelen.  
 
Bewerkstelligd is dat de Activiteitencommissie  
weer op sterkte is gebracht, dat meer structuur is 
aangebracht tussen de diverse commissies en dat  
gedurende dit seizoen initiatieven zullen plaatsvinden 
om meer elftallen, op vrijblijvende basis, te koppelen 
aan activiteiten. Want, vele handen maken …….  
Wij onderkennen dat een voetbalclub zich niet  
kan beperken tot voetbal alleen, maar dat, indien wij 
een aantrekkelijke club willen zijn (en blijven) voor 
jong en oud, aansprekende activiteiten georganiseerd 
moeten worden. Een behoorlijk aantal vrijwilligers 
hebben de afgelopen jaren hieraan met succes een 
invulling aangegeven. Dit willen wij uiteraard graag 

continueren en daar waar mogelijk uitbreiden.  
Diverse commissies zijn achter de schermen druk 
doende geweest om weer leuke activiteiten te  
organiseren en met succes.  Zie onderstaand 
(dynamisch) overzicht. Uiteraard hebben wij de  
ambitie om het huidig overzicht met nieuwe  
activiteiten uit te breiden. Heb jij een idee, wil jij  
een bijdrage wil leveren aan de club, heb jij  
(of gezamenlijk) organisatie talent, schroom dan niet 
om contact met ons op te nemen. Ons motto is:  

 
Jolanda v/d Wiel en Dirk Pellicaan      

 
Zie voor uitgebreid en actueel overzicht www.vvwoudrichem.nl    
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De Algemene Vergadering is normaliter een  
gelopen zaak. Ook dit keer waren er niet zo gek veel 
bijzonderheden voor wat betreft de lopende zaken, 
echter op het gebied van functies hebben zich nogal 
wat verschuivingen voorgedaan. 
 
Allereerst was er natuurlijk een herdenkingsmoment 
voor de ons ontvallen leden.  
Maar liefst 8 leden, oud leden of oud trainers  
zijn het afgelopen clubjaar overleden. 
Ons oudste lid Wim Wijnbelt, Izak van Vuuren, Gerrit 
Ottevanger, Richard van Ooijen, Karel van der Kruit, 
Gert Hartman, oud lid, leider en trainer Jaap Viveen 
en oud trainer Ad van den Broek. 
 
Naast de bekende agendapunten zoals notulen,  
jaarverslag van de secretaris en het financieel  
jaarverslag, moest ook de begroting worden  
vastgesteld. Een voorstel van het bestuur om de  
contributie minimaal te verhogen met als motivatie 
wat minder afhankelijk te zijn van sponsorzaken  
kreeg een meerderheid van de aanwezige leden met 
als kanttekening dat de verhoging voor de pupillen  
opnieuw bekeken moet worden c.q. gereduceerd 
moet worden. 
  
Tijdens de rondvraag kwamen een aantal punten  
aan de orde. 
 Uitslagen zichtbaar maken via de club TV. Het  

beheer is in handen van 2 personen die er hard  
aan werken het systeem draaiend te krijgen. 

 Verontrusting over de terugloop van  
elftallen/senioren. Men probeert A spelers  
te bewegen te blijven voetballen door het zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze 
groep. Tevens moet vanuit de leden ook  
inspiratie komen m.b.t. de toekomst. 

 Doen we nog iets aan zonnepanelen? Na een 
grandioze sponsoring inzake de ledverlichting, 
proberen we op den duur zonnepanelen te  
realiseren op b.v. de kleedkamers. 

 Een noodkreet van de onderhoudsploeg m.b.t. 
het schoonhouden van ons terrein en vooral 
ook de kleedkamers kreeg veel bijval.  
Een notitie van Ben van Eeden zal worden  
behandeld door het bestuur.  
Zie elders in de clubkrant. 

Er was eens……………….. een dreamteam.  
Bestond o.a. uit Martijn van den Heuvel en  
Dillis de Vries. Martijn gaat zitting nemen in het  
bestuur en Dillis heeft echt geen tijd meer. 
Nieuwe leden zijn welkom, maar nog niet gevonden. 
Wie?? 
 
Nieuw in de structuur van onze v.v. is een Raad van 
Advies. Personen met zakelijke of politieke en/of 
voetbaltechnische achtergrond maken deel uit van de 
RvA. Benoemd zijn inmiddels Peter van Ballegooijen 
van AH Sleeuwijk en Jan Kolff onze superboer en  
politiek actief van de Oudendijk.  
Er wordt naarstig gezocht naar een persoon met  
een voetbal achtergrond. 
 
Tot slot kreeg het bestuur een aantal nieuwe  
gezichten. Remco Pronk stapte over van facilitaire  
zaken naar voetbalzaken. Martijn van den Heuvel 
neemt de facilitaire zaken voor zijn rekening. Stephan 
van Leeuwen stopt als penningmeester en deze taak 
wordt overgenomen door Andreas Nederveen en ten 
slotte wordt de taak van voorzitter Kees Braat  
overgenomen door Hanno de Joode. Zijn plannen? 
Verenigen! 
 
Alle aftredende bestuursleden en leden van  
het Dreamteam, heel erg bedankt voor jullie  
inspanningen. Vooral Kees heeft er 26 jaar als actief 
bestuurslid op zitten. We wensen als redactie van de 
Stormvogel de nieuw aangetreden bestuursleden veel 
succes toe en rekenen op voldoende input voor ons 
clubblad. 
 
Jan de Joode 

Veel wijzigingen besproken tijdens de Algemene Vergadering   

Hanno en Kees aan- en aftredend voorzitter  
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Met weemoed of opgelucht? 
Zondagochtend  
7 oktober 2018,  
gebogen over mijn 
laatste bijdrage voor 
ons onvolprezen club-
blad De Stormvogel,  
als voorzitter (bij publi-
catie oud-voorzitter) 
van v.v. Woudrichem.  
Ons Woerkum, mijn 
Woerkum. En ik vraag 
mij af; met weemoed 
of opgelucht?  
 

In augustus 1975 streken Jeanne en ik neer in de 
Jettebosstraat. Jeroen en Jurgen werden geboren  
en gingen allebei voetballen. Zelf in januari 1976 lid 
geworden. Woerkum speelde toen pas enkele jaren 
op een prachtig nieuw sportpark Het Bolwerk aan 
de Middelvaart. Door toenmalig voorzitter Ad Ros 
en penningmeester Cor Brandenberg gevraagd 
boekhouder te worden. Na een bestuurscrisis, in  
het seizoen 1985-1986, gevraagd voor de functie 
van penningmeester. Een geheel nieuw dagelijks 
bestuur met voorzitter Dik Pols en secretaris Joop 
Hartman. De functie van penningmeester 11 jaar 
vervuld, met verschillende secretarissen maar wel 
bijna 10 jaar met voorzitter Jan de Joode, jawel de 
vader van onze nieuwe voorzitter Hanno.  
 
Sportieve successen meegemaakt, met als  
hoogtepunt 1 seizoen in de 1e klasse met als  
tegenstanders o.a. Kozakken Boys en Altena!  
Vervolgens een periode van een 15 jaar alleen  
supporter van het 1e elftal en de zoons. Toen mijn 
pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam, eerst in 
de kascommissie. Bij het vertrek van Raoul Nijst als 
voorzitter, nam Wim Schaap deze rol over en werd 
ik voor 3 jaar secretaris. Bij het vertrek van Wim de 
kans waargenomen om ook voorzitter van onze 
mooie club te willen zijn. En waarom dan na 3 jaar  
al vertrekken? Eigenlijk met slechts 1 reden; bij de 
benoeming reeds aangegeven het voor 1 periode 
van 3 jaar te gaan doen en dit vorig jaar in de AV 
nogmaals gemeld, zodat tijdig naar een opvolger 
gezocht kon worden.  
 

Terugkijkend op deze periode van 6 jaar zijn er  
voor mij alleen hoogtepunten te melden.  
Zowel sportief gezien als de vele investeringen in de 
accommodatie. Twee nieuwe kleedkamers en een 
kunstgrasveld. Met LED verlichting en onlangs,  
volledig gesponsord, ook LED verlichting op het  
3e veld/trainingsveld. 6 jaar lang een geweldige  
trainer Leon Elands met grote successen.  
2 Kampioenschappen in de 4e en 3e klasse en een 
mooie positie in het 1e jaar in de 2e klasse F.  
Zijn deze prestaties dan dankzij mij bereikt, of  
misschien wel ondanks mij? Mocht deze mooie 
prestaties wel meemaken als bestuurder van onze 
mooie club.  
 
Te lang stilstaan bij het verleden is niet goed.  
Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor 
de toekomst! Er is een nieuwe organisatiestructuur 
neergezet, met een dagelijks bestuur voorzitter,  
bestuurslid Voetbalzaken en Facilitaire Zaken.  
Aangevuld met 3 ondersteunende functies;  
penningmeester, secretaris en sponsorzaken.  
Gelukkig kunnen alle functies in de AV ingevuld  
worden met de nieuwkomers Hanno de Joode,  
Andreas Nederveen en Martijn van den Heuvel.  
En er liggen nog voldoende uitdagingen voor het 
nieuwe bestuur. Sportief, accommodatie maar  
ook maatschappelijke ontwikkelingen.  
De Rookvrije sportclub, De Groene Club (een  
duurzaamheidsinitiatief van de KNVB). Aandacht 
voor drugsgebruik, geweld, ongewenst gedrag.  
De nieuwe gemeente Altena met 13  
voetbalverenigingen in een gemeente  
van ca. 55.000 inwoners.  
Voorwaar een uitdaging voor ons als voetbalclub.  
Aan de zijlijn wil ik daar een steentje aan bijdragen.  
 
Het antwoord op de vraag is dus;  
Opgelucht maar vooral trots dat we een  
goed georganiseerde club met gemotiveerde  
vrijwilligers hebben en met Weemoed, omdat  
mijn tijd nu voorbij is.   
 
Kees Braat  
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Het is een goed stel (deel 2)  
In de vorige Stormvogel heb ik verwezen naar de 
sportzomer die voor ons lag. Toen wist ik nog niet dat 
we een van de heetste zomers van de afgelopen jaren 
zouden krijgen. Wat ik toen wel wist was dat als we 
terug zouden komen van vakantie het sportpark er 
weer fantastisch zou bijliggen.  
 
De vakantie heeft wat langer geduurd dan we van  
tevoren wisten maar ergens half september hadden 
ze het toch voor elkaar, het park zag er weer perfect 
uit. Om te zorgen dat we ook de rest van het jaar van 
ons park kunnen genieten is het echter wel belangrijk 

dat we een aantal afspraken met elkaar maken.  
De afspraak die de onderhoudsploeg met ons  
maakt is dat ze zullen zorgen dat wij wekelijks onze 
wedstijden op ons park kunnen en mogen spelen.  
 
Als tegenprestatie vragen zij van ons een aantal  
simpele zaken die we gemakkelijk samen kunnen 
doen. Onderstaande huis, tuin en keukenregels  
zijn eigenlijk heel simpel en voor iedereen mogelijk 
om na te leven. Door het naleven hiervan maken  
we het werk van onze onderhoudsploeg een  
stuk eenvoudiger.  

 Na de trainingen halen we de doelen van de trainingsvelden (gras en kunstgras)  
i.v.m. werkzaamheden o.a. maaien, vegen of andere bewerkingen.  

 Buiten de wedstrijden om maken we geen gebruik van het 16 meter gebied van de grasvelden.  
Het inschieten in de doelgebieden van de natuurgrasvelden voor en in de rust van de wedstrijden is  
niet toegestaan (evt. inschieten van de keepers naast de doelgebieden) of gebruikmaken van het  
trainingsveld achter de kleedkamers.  

 Kleedkamers vegen we schoon en doucheruimtes droog na gebruik, zowel na de wedstrijd als  
na de training.  

 Afval deponeren we in de daarvoor bestemde afvalbakken zowel binnen als buiten de kleedkamers.  
 Lege flessen en glazen zetten we zelf terug op de bar.  
 Buitendeuren van de kleedkamers laten we niet onnodig openstaan i.v.m. stookkosten,  

na de training deuren afsluiten.  
 Het ballenhok laten we tijdens trainingen niet onbeheerd open staan i.v.m. het gevaar op diefstal. 
 We gaan met net zoveel trainingsballen van het veld als dat we er mee zijn opgekomen.  

Trainingsballen die we tijdens de trainingen kwijtrijken zoeken we zelf op.  
 Trainingen op het derde veld alleen tussen de 16 m1 doelgebieden met losse doelen.  
 Fietsen ook tijdens de trainingen niet plaatsen voor de hoofdpoort maar in de daarvoor  

bestemde fietsenstallingruimte. 

De Grote Clubactie  

Op Zaterdag 15 September 2018 zijn wij bij  
v.v. Woudrichem weer begonnen met de verkoop  
van loten en superloten van de Grote Clubactie.  
 
Inmiddels zijn de jongens en meisjes druk bezig  

om de loten te verkopen. Ondertussen is er wel  
wat bekend over de verkoop van de Superloten.  
Het 1e, 2e, 3e, 4e, Dames, JO19, JO17, MO17 en  
het bestuur hebben per team een superlot  
gekocht (bedankt alvast hiervoor). 
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Even voorstellen:  De Activiteiten Commissie v.v. Woudrichem  

Wat doet de activiteitencommissie? 
Zoals bekend organiseert de AC diverse activiteiten 
zoals bingo (iedere laatste woensdagavond in de 
maand), Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd,  
spelletjes op Koningsdag, enzovoort.  
 
Tot dit voetbalseizoen 2018/2019 organiseerden  
Jolanda, Nadieh en Mirjam de activiteiten…. vol  
enthousiasme en met verve! Veel eigenlijk voor zo’n 
klein groepje en zeker als er  leuke nieuwe activiteiten 
bij komen. Daarom besloten Gerrit en Arthur zich aan 
te sluiten bij de AC….. ‘ouwe jongens krentenbrood’.  
 
“Ouwe jongens krentenbrood” ooit een uitlating van 
van Kooten en de Bie werd later en nog steeds (denk 
ik?) een uitdrukking voor wat zoveel betekent als  
gezelligheid… sfeer.  Betrokkenheid en sfeer ‘moet’  
in het DNA  van een vereniging zitten. De AC zal  
proberen om in die sfeer en met die betrokkenheid 
haar activiteiten te organiseren. Koningsdag april jl. 
was zo’n voorbeeld. Niet alleen onze eigen jeugd 
heeft toen genoten van de, op ons terrein  
georganiseerde kinderspelen, maar bijna alle jeugd. 
De bewoners van de Lemmenskamp hebben ook  
genoten, die waren uitgenodigd om in onze kantine 
live optredens van 2 fantastische koren (Maasmaten 
en Vischwijven) bij te wonen onder het genot  
van een kopje koffie/thee.   
 
Wat gaan we organiseren dan, dit seizoen?  
De eerste (september) Bingo is al gehouden.  

De volgende (oktober) Bingo staat gepland op 
(laatste)woensdagavond 31 oktober a.s. Best leuk zo’n 
bingo hoor! 5 rondjes bingoën en dan, na een kleine 
pauze, de volgende 5 rondjes met tussendoor een  
gratis rondje bittergarnituur.  Er wordt gespeeld om  
geldprijsjes en de kantinebar is open.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vóór de verder in het seizoen te organiseren  
activiteiten als Kindercarnaval, Koningsdag en….  
Tentenkamp(!) richt de AC zich nu eerst op het  
komende Sinterklaasfeest. Om de kosten te dekken 
zullen wij daarvoor een speculaasactie houden.   
Voor het Sinterklaasfeest hebben we ook zwarte  
Pieten nodig, Pieten die de mini’s op één avond willen 
helpen bij de training! Wij vonden dat een geweldig 
idee van Nadieh en hopen dan ook dat enkelen  
(je hoeft niet te kunnen voetballen) zich willen  
aanmelden voor zwarte Piet bij één van ons of direct 
bij Nadieh. Ouwe jongens krentenbrood….!  
 
De Activiteitencommissie (Arthur) 

Wij zijn de AC:  Jolanda - Nadieh - Arthur - Gerrit - Mirjam 
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Zie www.vvwoudrichem.nl 
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“Wat een weer hè? Ben ik even blij dat ik een  
badmuts op heb. Wat een partij hè, goeienmiddag...  
't Is al begonnen hoor. Lekkere vlag heb jij bij je zeg. 
Staat je club erg laag? Wat een elftal, hè. Je schaamt 
je toch kapot, er loopt een kapitaal op die akker hoor. 
Het gras groeit harder, dan die gasten lopen. Ze zijn 
zeker bang, dat het krijt gaat stuiven. Hou je gebit 
vast met dat tempo, achterlijke! God, Christus me  
ziele, wat een statische handel zeg. En daar loopt voor 
een paar stuivers in die Adidasse, daar geef je nou je 
geld voor uit, volgens mij zijn wij de laatsten.  
Lope, ho maar. Hé Saks, haal jij es even een worst 
voor me, deze maat, d'r is toch geen flikker an, je ken 
toch wel even een worst voor me halen, man? Maak 
dat nou uit, kijk jij naar die zooi? Je hebt toch geen 
verstand van voetballen. Haal jij even een worst, man, 
doe niet zo lullig, asociaal. Ik kan hier toch niet weg. Ik 
sta tussen twee boekensteunen. Val dan lood,... kop, 
piet knap. Val dood. Zeg, Piggelmee, ken U misschien 
een worst voor mij halen? Hebbie die man gezien met 

die arme? Der staat een tuincentrum naast me. Heb jij 
die bielzen allang? Als jij zo'n biels in je broek hebt 
zitten dan mag je vrouw wel op turnen. Lekkere stoot 
haar heb jij op je borst. Lekkere inplant zeg. Loopt dat 
helemaal door? Doe wat aan die kale plek bij de goal 
zeg, sta wat af, zaai wat uit, doe es wat aan  
ontwikkelingswerk, geit. Wat een partij... Ik sta me 
hier de kleren te vervelen, joh. Lekker brilletje heb  
jij op zeg.  Maar dat ziet er totaal anders uit. Ik zie  
ineens minstens 88 spelers lopen op dat weiland. 't 
Lijkt wel onder-water-polo. Heb u die bril in bed ook 
op? Vandaar die walle. Is dat je reservetank? Ken jum 
wel vinde onder die vethandel. Zeg, ken u wat zinge? 
D'r is toch geen flikker an, joh. Hij vindt het wel  
aardig. Hij vindt het wel aardig, die dweil. Zo, ze zijn 
over de middellijn. 'Van harte gefeliciteerd. Val niet 
over de penaltystip. Hij is vandaag nogal wat aan de 
hoge kant. Een fatsoenlijke één-twee zit er toch niet 
meer in. Heb jij een fatsoenlijke één-twee gezien? Ja, 
met de cornervlag bedoel je. Dacht zeker dat het een  

Scheidsje toch !! 

Sportpark “Het Bolwerk” 
Het is de eerste week van augustus als je langzaam 
maar zeker het gevoel krijgt dat je het gras moet  
ruiken. Het zal wel niet meevallen daar we reeds  
een week of 7 in warme tot zeer warme temperaturen 
hebben geleefd.  
 
Overal zie je gele en dorre vlakten op de velden.  
Zelfs op de tv zie je dat er veel voetbalvelden zijn  
waar voorlopig niet op gespeeld kan worden. Weinig 
enthousiast toch maar eens kijken op ons sportpark. 
Het gezegde dat het gras bij de buren altijd groener 
lijkt gaat dus niet op. Onze werkploeg heeft er alles 
aan gedaan om de velden in topconditie te houden.  
 
Een extra inzaaibeurt en daarbij in de avond en  
nachten middels slangensystemen water op de velden 
brengen. Het is weer een feestje om het gras te ruiken 
en het verlangen om de bal weer te zien rollen 
bekruipt me. Bij de kantine zie je hoe men het geheel 
een ander aanzien geeft  De houten bielzen hebben 
hun werk gedaan en middels beton heeft men het  
geheel een prachtig aanzien gegeven. Een entree die 
bij een club hoort die 2e klas speelt. Dat de wens van 

de werkers op een hoog niveau ligt mag blijken uit de 
ambitie voor de toekomst.  
 
Heel voorzichtig wordt duidelijk dat men het  
voornemen heeft om de kantine een andere plaats te 
geven. Hoe en wat zal de toekomst leren.  
Maar geloof mij dat het voornemen, van de leider 
van de werkploeg, niet zomaar van tafel gaat.  
 
Wij van de redactie blijven het volgen. 
JF 
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buitenspeler was met bronchitus. Zo, hij geef hem af. 
Hij scoort! Hij heb gescoord. We hebben een  
goaliejo... We hebben een goaliejo... Buitenspel.  
Buitenspel zegt die klerenlijer. Keurt ie af, die dweil 
hé, die goal. Wat een vieze lul, wat een kloothommel 
zeg buitenspeler... Heb hij gevlag ? Nee, hij knipperde 
met zijn wimpers, lul. Ik word gek, hondelul, schop 
zijn fluit in zijn bek, verrotte poot, ik sla je nu op je 
bek godverdomme…” 
 
Aldus Herman van Veen in een conference waarin  
hij een Utrecht supporter typeert. Een mooi stukje 
Nederlands cabaret wat we al weer een jaar of twintig 
geleden in het theater of op de televisie konden zien.  
 
De week van 6 t/m14 oktober is de week van de 
Scheidsrechter, een week waarin we stil staan bij de 
verdienste die de verenigingsscheidsrechter heeft 
voor onze vereniging. De verenigingsscheidsrechter is 
een goedwillende vrijwilliger in de leeftijdscategorie 
van 15 tot ongeveer 75 jaar die belangeloos op  
zaterdag leiding geeft aan voetbalwedstrijden.  
Hij doet dit omdat hij dit leuk vindt maar ook omdat 
hij anderen in de gelegenheid wil stellen om ons 
mooie spelletje te spelen. De afgelopen jaren hebben 
we deze vrijwilliger in deze week extra in het zonnetje 
gezet middels een cadeaubon of een bloemetje. Dit 
jaar hebben we dat niet gedaan. Dit jaar hadden we 
de hoop dat de spelers, trainers, leiders en supporters 
de scheidsrechter een cadeau zouden geven.  
Geen cadeau in de vorm van een taart of een ander 

aardigheidje maar in de vorm van respect en  
dankbaarheid voor zijn spelbegeleiding. Hebben ze 
dat dan niet gekregen zult u zich afvragen, ja in  
sommige gevallen wel, waarvoor dank we doen het 
graag voor jullie. Maar in sommige gevallen ook niet. 
Dan zien we spelers, trainers, leiders en supporters*  
die het nodig vinden om de scheids voor rotte vis uit 
te maken. Voor mij persoonlijk vind ik de limit “de 
trainer” die het gedrag van de speler goedpraat die 
zich zojuist heeft misdragen tegen de scheidsrechter 
“ja je hebt gelijk hij snapt het niet, ga maar door met 
voetballen”. De nieuwe spelvorm bij de pupillen heeft 
de scheidsrechter een nieuwe rol gegeven nl. die van 
spelbegeleider. Kinderen spelen het voetbalspel  
zoals ze dat ook op het schoolplein doen, zonder 
scheidsrechter. Misschien is dat voor de toekomst wel 
de oplossing. Met ingang van het huidige seizoen 
heeft de scheidsrechtercommissie een nieuwe  
bezetting waarin we oude kwaliteiten mixen  
met jeugdige talenten. Vincent van Beest,  
Liesbeth Meerkerk, Job Rookhuizen en Ed Munters 
zullen gezamenlijk de kar gaan trekken.  
 
Als vereniging hopen wij dat zij de inzet en de  
kwaliteit van de scheidrechters binnen onze  
vereniging duurzaam kunnen ondersteunen en  
verbeteren.  
 
*daar waar in negatieve zin over spelers, trainers,  
leiders en supporters wordt geschreven betreft dit 
natuurlijk zij van de tegenstander, niet die van ons. 

Jur Froma ontvangt gouden speld van KNVB  
Jur is in 1967 begonnen als jeugdleider bij de  
vv Corenos in Roodeschool. In 1970 is hij naar  
Amsterdam verhuisd. Hij heeft daar eerst bij  
vv APGS en daarna bij vv Buitenveldert gevoetbald.  
Vanaf 1975 is hij lid van v.v. Woudrichem. Daar was 
hij zowel als speler als bestuurlijk actief. Vanaf ‘78 is 
Jur gaan scheidsrechteren. Na een kleine infarct is hij 
verder gegaan als rapporteur.  
Jur heeft nu een eind gemaakt aan die activiteiten en 
afscheid genomen van de KNVB. Uiteraard blijft hij 
wel via de v.v. Woudrichem lid van de KNVB.  
De KNVB heeft haar waardering voor het feit dat Jur 
53 jaar voor ze heeft klaargestaan laten blijken door 
het toekennen van een gouden speld. Proficiat Jur!  
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Mensen zijn verschillend en hebben vaak  
uiteenlopende opvattingen en verwachtingen. 
Dat maakt het werken in een club zo leuk, maar soms 
ook lastig. Er zijn leden die verschrikkelijk fanatiek zijn 
en ongeacht de weersomstandigheden altijd als  
eerste op de training verschijnen. Ze zetten er alles 
voor opzij en slaan geen training over. Maar het kan 
voorkomen dat er in datzelfde team een paar spelers 
zijn die bij de eerste regendruppels al afhaken.  
En dat leidt weleens tot botsingen.  
 
Natuurlijk zijn we niet allemaal even fanatiek, maar 
realiseer je wel dat je een teamsport beoefent.  
Als er meerdere spelers in een team zijn die het  
zaterdags makkelijk af laten weten, vormt dat voor  
de overgebleven spelers wel een probleem. Er moet 
worden gezocht naar spelers uit een ander team of 
soms kan er zelfs helemaal niet gevoetbald worden. 
Dat is niet leuk en ook niet de bedoeling van een 
teamsport. Dat doe je met elkaar, met mooi weer en 
met slecht weer, ’s morgens vroeg of ’s avonds: met 
zijn allen! En ja, er zijn altijd goede redenen om een 
keertje af te zeggen, dat begrijpt iedereen.  
 
Maar vraag je wel af of je echt geen andere oplossing 
kunt bedenken, zodat je je teamgenoten niet in de 
steek hoeft te laten. Hetzelfde verschil zie je tussen 
vrijwilligers en s(up)porters. S(up)porters hebben hele 
andere belangen dan degenen die ervoor zorgdragen 
dat de sport beoefend kan worden. Vaak zien de s(up)
porters niet wat er doordeweeks allemaal gebeurt, 
maar neem van mij aan dat er heel veel vrijwilligers 
achter de schermen actief zijn.  
 
Sommigen treden daarmee regelmatig op de  
voorgrond, maar de meesten zie je niet en hoor je 
niet. En vaak zijn dat juist de stille krachten van de 
vereniging. Ze doen het puur uit clubliefde, krijgen  
er helemaal niets voor. Zelf voetballen ze allang niet 
meer, dus dit doen ze uitsluitend voor de club,  
vanwege hun groen-witte hart. Iedere werkdag (en 
soms ook in het weekend) verschijnen er een aantal 
vrijwilligers op het terrein. Ze brengen hier dagelijks 
de ochtend en de middag door om ervoor te zorgen 
dat de accommodatie en de velden er zaterdags  
weer keurig bij liggen. Ik heb het hier over de  
onderhoudsploeg. Allemaal vrijwilligers die er iedere  
 
 

week weer zijn. Veelal gepensioneerde leden, maar 
ook een aantal die een dagje minder zijn gaan werken 
en die die vrije dag besteden op de club.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je maandagmorgen op het terrein komt, schrik je 
van hoe het door de leden is achtergelaten.  
Papier, lege flessen, kapot glas, peuken, bierdoppen, 
frietbakjes.... het zwerft overal. De vloer in de kantine 
plakt van de gemorste (fris)drank. De stoelen van de 
tribune zitten onder de vieze plekken, omdat men het 
nodig vond om met de schoenen over de stoelen te 
lopen. Het wordt allemaal opgeruimd, de stoelen  
op de tribune worden gesopt en alles krijgt een 
schoonmaakbeurt. De wasmachines draaien op volle 
toeren, het gras wordt gemaaid, onkruid verwijderd, 
struiken gesnoeid en overal klinkt getimmer en gezaag 
of ruik je de geur van verf. Niemand ziet het, maar  
het gebeurt wel. Laten we daar aan denken als we 
zaterdags langs de lijn staan; afval gewoon in de  
afvalbak, niet op de grond. Laat de kleedkamers  
netjes achter en loopt niet met je schoenen over de 
stoelen op de tribune. Het is echt niet zo moeilijk en 
het scheelt zoveel werk voor deze vrijwilligers.  
 
Met zijn allen kunnen we het voor hen zoveel  
makkelijker maken. En als er door extreme  
weersomstandigheden niet gespeeld kan worden  
op natuurgras, denk dan even aan deze groep  
mensen. Toen wij allemaal vakantie vierden en met 
ons handdoekje aan het zwembad lagen, gingen zij 
gewoon door. Zelfs tijdens de extreme hitte kwamen 
zij braaf weer iedere dag naar de club om hun taken 
uit te voeren.  

Met zijn allen 



23 

Editie oktober 2018 

 

Sterker nog; ’s morgens rond zonsopkomst ging de 
poort al open. Er gold overdag een sproeiverbod en 
daarom moest er nu al voor dag en dauw gesproeid 
worden. En dus ging in alle vroegte de kraan al open. 
Niemand zag het, maar het gebeurde wel. Zoals  
gezegd is iedereen verschillend, gelukkig maar.  
Maar wat een feit is, is dat de mentaliteit in het  
algemeen hard is veranderd. Het wordt steeds  
moeilijker om vrijwilligers te vinden. Dus laten we het 
werk van hen in ieder geval waarderen, maar bovenal; 
denk eens na of je niet een keer kunt komen helpen. 
Dit geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor de 
ouders van onze jongste leden. 
 
Iedereen kan echt wel een paar uurtjes per jaar  
vrijmaken om de club te helpen. Het kan op zoveel 
verschillende manieren. Help eens mee op de  

rommelmarkt, of fluit een keer een jeugdwedstrijdje. 
Of help mee met een van de vele acties, die we zo 
hard nodig hebben om alles te kunnen bekostigen. 
Verkoop een keer lootjes in de rust van het eerste 
elftal, ga een ochtendje mee tijdens de lege  
flessenactie, help mee tijdens een van de activiteiten 
die worden georganiseerd. Misschien bezit je een 
EHBO-diploma en wil je een keer assisteren bij een 
evenement of toernooi. En anders werk je misschien 
wel bij een bedrijf dat iets kan sponsoren. Alle beetjes 
helpen en als we het met zijn allen doen, zul je zien 
dat het nog leuk is ook!  
 
Christel,  
ledenadministratie v.v. Woudrichem 
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Nieuw wedstrijdtenue voor Woudrichem VR1  

Klijn Afbouw heeft het nieuwe wedstrijdtenue voor Woudrichem VR1 gesponsord.  
Zaterdag 6 oktober heeft de officiële overdracht plaatsgevonden, waarbij de sponsor is bedankt  
door het elftal en door het bestuur van v.v. Woudrichem. 

MHS sponsort LED installatie  
Sinds kort beschikken we op het derde veld over een 
nieuwe lichtinstallatie. Ook op dit veld hebben we nu 
een moderne LED installatie welke niet alleen zorgt 
voor een veel betere verlichting tijdens trainingen en 
avondwedstrijden maar ook nog eens veel  

energiezuiniger is.  
Op zaterdag 9 september zijn Theo van der Beek 
(namens MHS Europe BV) en Ben van Eeden door  
de vereniging bedankt voor de sponsoring en de  
realisatie van deze nieuwe lichtinstallatie. 

Hanno de Joode overhandigt,  bij afwezigheid van voorzitter Kees Braat,  
namens de vereniging de bijbehorende bloemen aan Ben en Theo. 
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Tankstation Romeijn 

Almkerkseweg 3c  WOUDRICHEM 

Tel: 0183 – 303430 

Maandag tot vrijdag: 06.00 – 20.00 uur 
Zaterdag: 7.30 – 19.30 uur 
Zondag: 9.30 – 17.00 uur 

Wasstraat / aanhangwagenverhuur 
 

IEDERE ZONDAG OPEN!!! 
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Joost en Mirjam wonen sinds 2002 in Woudrichem,  
in de Landpoortstraat. Oorspronkelijk komen ze uit 
Friesland. Vanwege hun werk zijn ze in deze streek 
terecht gekomen. Beiden zitten/zaten in het  
onderwijs. Inmiddels hebben ze 3 kinderen en dat  
zijn echte Woerkumers: Boaz, Abel en Gijs.  
 
Moeder Mirjam zegt dat ze beslist geen balgevoel 
heeft, vandaar dat turnen haar sport was. Momenteel 
is ze druk met haar mannen en haar eigen bedrijf als 
taal-en media coach, leesbevorderaar, schrijfster,  
enz, enz. Joost daarentegen is van huis uit  
basketballer, maar momenteel niet actief.  
2 Voetballende zoons en een zoon die tennist houden 
hem wel bezig in zijn spaarzame vrije tijd. De oudste 
van de 3 zonen, Boaz, is een voetballiefhebber. Hij 
speelt in JO 13.1 als keeper. Zijn huidige trainer is 
Martin Schaap, wiens zoon Bram in het zelfde team 
speelt. De vorige trainer van Boaz was Rick de Jong, 
de oud eerste elftal speler. Hij heeft veel geleerd van 
zijn trainers, maar krijgt ook nog elke week extra  
keeperstraining in Sleeuwijk op een speciale keepers 
trainingscursus. Hopelijk gaat hij onze Woerkumse 
keeper Hans Vonk achterna. Die speelde eerst in 

Woerkum, later bij Unitas, Wageningen, Heerenveen 
en zelfs was hij keeper van Ajax.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boaz zit in de HAVO/VWO brugklas op het  
Altena College en speelt natuurlijk ook graag het FIFA 
voetbalspel op de computer of PlayStation.  
Toevallig kwam op de dag van het interview FIFA 19 
uit en dat wilde hij wel graag aanschaffen natuurlijk. 
De topscorer van zijn team is Luke de Jong, de zoon 
van Rick. De toekomst met een goeie keeper en  
een super spits ziet er dus goed uit voor onze  
voetbalvereniging.  

Op bezoek bij… de familie Wolters 

Boaz in actie als keeper tijdens een van zijn trainingen.  

Staand van links naar rechts: Sven van Hassel / Joost Schoenmaker / Dennis Slabiak / Martin  
Schaap / Boaz Wolters (in zijn favoriete tenue van Heerenveen) / Niels Verlee / Matz Hartman 
Zittend van links naar rechts: Bart Slagmolen /Max va Eijk / Luuk Graafland / Bram Schaap 
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Broer Abel heeft weinig interesse voor voetbal en  
tennist graag. De ouders zijn er maar druk mee.  
Gijs, de jongste, voetbalt in JO 9.2. Hij zit nog op de  
Eben Haëzer school. Boaz keept, Gijs is een gedreven  
middenvelder. Een leuk team met als trainer Swen 
Weusthof. Het is fantastisch om door een speler van 
het eerste team getraind te worden. Hij speelt bijna 
met de halve klas, dus met veel vrienden in het team.  
Als Pa Joost het georganiseerd kan krijgen gaat hij  
kijken, maar dit lukt niet altijd natuurlijk. Met hun 
Friese ouders is het logisch dat hun favoriete club 
Heerenveen is. Heel af en toe gaan ze kijken.  
Inmiddels hebben ze heel wat leuk fan materiaal in 
hun bezit. Ze zijn helemaal gek van Henk Veerman,  
de lange slungel die op gezette tijden beslissende 
doelpunten maakt. Wat ze later willen worden is  

duidelijk! Boaz wil bij de politie. Een beetje lacherig 
vroegen we hem of hij de Landpoortstraat wilde  
overslaan als er bekeuringen worden uitgedeeld.  
Gijs gaat zijn ouders achterna en wil schoolmeester 
worden. Het DNA van zijn ouders natuurlijk.  
 
Ze zijn allemaal enthousiast en vinden het leuk om  
in Woudrichem te wonen en bij Woudrichem te  
voetballen en te tennissen en de ouders zijn blij dat  
ze aan sport doen. Goed voor hun ontwikkeling.  
Of ze ooit nog eens teruggaan naar Friesland?  
Ik betwijfel het! Hopelijk heeft de v.v. Woudrichem 
nog heel veel plezier van deze twee leuke jongens.  
 
Bedankt voor het interview en succes. 

Gijs en Boaz thuis op hun vrije vrijdagmiddag.  

Van links naar rechts: Rutger Heeling / Rens van Bokkem / Lars Heeling / Thijmen van  
Aalst / Thijs Verhoeven / Evan Smit / Gijs Wolters (bij het oefenen van penalty’s) 
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Wij voetballen dit jaar voor het eerst met elkaar en 
zaten vorig jaar nog over 3 teams verspreid. Daan van 
Wijngaarden, Keano Stavast en Jurre Bok voetbalden 
vorig jaar al in de JO9-1. Uit de JO9-2 van vorig jaar 
zijn Samuel Kraaijeveld, Job Timmerman, Sander en 
Gijs van der Linden er bij gekomen. Jacob Verlaan is 
vanuit de JO7 toegevoegd. In korte tijd is een hechte 
groep ontstaan die plezier maken hoog in het vaandel 
heeft. De eerste drie wedstrijden speelden we voor de 
beker, deze hebben we allemaal gewonnen. Vooral uit 
tegen de JO9-2 van Sliedrecht (3-5) was een prima 
resultaat en boven verwachting. De sfeer in ons team 
zat er dan ook vanaf het begin meteen goed in en we 
gingen met vertrouwen de 1e competitie wedstrijd in. 
 
We kregen de JO9-3 van Gudok op bezoek en die  
versloegen we met mooi voetbal met 8-1.  
29 september was voor ons geen speeldag door  
wat verschuivingen bij de KNVB. Mede gezien het 
weerbericht best wel jammer en dus werd er een 
vriendschappelijke wedstrijd geregeld uit bij GRC'14 
JO9-1. Op het eerste gezicht een zware tegenstander, 
ze spelen een klasse hoger. Met het vertrouwen zat 
het echter wel goed, dus op naar Giessen!  
De aftrap was om 11.00 uur en omdat vrijwel alle 
jeugdwedstrijden waren afgelopen stond er opvallend 
veel publiek langs de lijn. De openingsfase was  
duidelijk voor het veel agressiever spelende GRC'14. 
Het stond daarom na 2 goedlopende aanvallen al  
snel 2-0. Gewend om met dit bijltje te hakken bleef 
iedereen aan Woudrichemse zijde vrij kalm. Uit een 
terecht gegeven vrije trap wist Jurre de bal prachtig in 

de verre hoek te krullen, 2-1. Na een vlot lopende 
aanval vlak daarna bleek maar weer eens dat ook de 
linker van Jurre zo nu en dan gebruikt wordt, 2-2. Vlak 
voor rust spatte een prachtige vrije trap van Keano 
nog uiteen op de paal en belandde een vrije trap van 
Gijs in het zijnet, ruststand 2-2. Na de rust werd  
het alsmaar fysieker spelende GRC via steeds beter 
combinatievoetbal in korte tijd verder op achterstand 
gezet. Samuel en Jurre (2x) vergrootten de voorsprong 
naar 2-5. In het laatste kwart was het spel meer in 
evenwicht en stond het verdedigend met Sander,  
Samuel en Job als een huis. De enkeling die er nog 
doorheen wist te glippen stuitte steevast op een  
uitstekend keepende Daan die de ene na de andere 
mooie redding verrichte. Beide ploegen wisten nog 1x 
te scoren maar daar bleef het bij.  
Gevolg: een zeer knappe 3-6 uitoverwinning op  
een goed team en wederom dolle pret bij alle trotse 
spelers. Na 3 gewonnen bekerwedstrijden en de  
1e competitiewedstrijd werd nu ook GRC'14 aan  
de zegekar gebonden. Kortom, een prachtige invulling 
van een zonnige zaterdag in september! 
 
De competitiewedstrijd tegen WSC op 6  oktober  
werd ook met 4-2 gewonnen en inmiddels is de loting 
verricht voor de volgende ronde van de beker.  
We mogen op herhaling, zaterdag 20 oktober gaan we 
weer naar GRC-14, nu om een plekje in de volgende 
bekerronde veilig te stellen. Best spannend, maar we 
weten wat ons te wachten staat en gaan er gewoon 
weer een toffe dag van maken! 

Wij zijn de JO9-1 van v.v. Woudrichem 

Van links naar rechts: Samuel, Gijs, Jacob, Job, Jurre, Keano, Daan en Sander 
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Na een heerlijke warme zomer zijn wij eind augustus 
begonnen met trainen. Onder leiding van Gabriele 
Parisi en Bram de Ruiter worden onze talenten 2 keer 
per week getraind. De bekerwedstrijden zijn een  
leerzame opstap geweest voor de competitie.  
Alle 3 de wedstrijden werden verloren. Vanaf de 2de 
wedstrijd heeft Kain de keeperhandschoenen  
aangetrokken wat erg goed bevalt. Bram traint apart 
met Kain, hij doet het super goed! De 1ste wedstijd 
van het seizoen was de thuiswedstrijd tegen Roda 
Boys JO8-1. De eerst helft was voor de meeste toch 
een beetje aan de vroege kant 0-4. Na rust werden  
de mouwen opgestroopt. Liano was lekker op dreef 
en scoorde 4x! Jamie en Isai verzette veel werk op  
het middenveld. Taym stond na de rust prima te  
verdedigen. Helaas was dit net niet genoeg voor de 
overwinning. Eindstand 4-5.  
Sleeuwijk JO8-2 uit. Vorige week waren wij dichtbij, 
het moest nu gaan gebeuren in de derby. Mylan is 
ons team komen versterken een hardwerkende 
kracht die we goed kunnen gebruiken. De koppies 
waren gespannen. Vanaf minuut 1 werd er gestreden, 
dit werd beloond door een aantal mooie aanvallen. 
Josia dribbelde vanaf de middenlijn naar het doel en 
scoorde zijn eerste doelpunt. Iedereen werkte voor 
elkaar. Het hoogtepunt van de wedstijd was een 
prachtige vrije trap van Liano in de kruising. Liano 
scoorde maar liefst 8x. Kain heeft voor de eerste  
keer de nul gehouden, super goed gedaan! De eerste 
overwinning is een feit! Eindstand 0-9.  
RFC JO8-3 uit. 0-4 achter met de rust. Isai is na zijn 
blessure gelukkig weer terug. De eerste helft hebben 
wij niks te zeggen 0-4. Na rust ging het een stuk beter. 
In de laatste minuut scoorde Fenne haar eerste 
doelpunt! Liano scoorde de andere 3 doelpunten. 
Eindstand 4-8.  

In de middag waren wij samen met JO8-1 door de 
club uitgenodigd als Team van de Maand bij de  
wedstrijd v.v. Woudrichem- Altena.  
Onder begeleiding van Fred en Swen werd deze  
zonnige middag afgetrapt met een warming up.   
Aansluitend mocht onze jeugd met de spelers van  
het 1ste het veld betreden. De eerste helft mochten  
we plaats nemen op de ere tribune en zijn we  
getrakteerd op limonade en chips door Jennie en  
Greta. In de rust mochten er penalty’s worden  
genomen op de reservekeeper Sam.  
De 2e helft hebben we de mannen van het 1ste naar 
de overwinning geschreeuwd!! Onze spelers hebben 
ervan genoten!! Inmiddels trainen er nog 2 meisjes 
mee, Sofie en Kyra.  
 
Er wordt veel geleerd en niet onbelangrijk  
we hebben veel plezier!!  

 

v.v. Woudrichem JO8-2  

Staand van rechts naar links: Isai, Fenne, 
Jamie, Taym en Gabriele. Zittend van links 
naar rechts: Josia, Kain en Liano.   
Ontbrekend op foto Mylan: Kyra en Sofie 
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Vân wie zai de gai d’r één?  

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :   
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :          

Gijs van der Linden                                                        
7-7-2010 
Gorinchem                                    
‘Eben Haezer’ 
JO9-1 
Spits 
Gamen 
Sander (broer),  Ellen (zus) 
Nee 
Swen Weusthof 
Ajax 
PSG (Paris Saint Germain) 
Matthijs de Ligt 
Het buiten zijn 
In het éérste van Ajax komen                              
 
     

Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :       
Zo ja waar     
Wie is de beste voetballer(s) van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :          

Tessa Kamerman                                                      
13-06-2009 
Woudrichem                                   
‘Eben Haezer’ 
MO13-2 
Keepster 
Gymmen en Dansen 
Melvin (broer)  
Pa 
v.v.Altena  (Nieuwendijk) 
Tim Saaman  
Feyenoord  
Barcelona 
Cristiano Ronaldo 
Het voetbalspelletje op zich 
Dat ik van Sanne en Lieke Wevers turnles krijg                              
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Hoe heet jij:               
Wanneer ben je geboren :          
Waar ben je geboren :                                          
Op welke school zit je :         
In welk team speel je :         
Op welke positie :          
Heb je nog andere hobby’s :         
Heb je broers of zusjes :          
Hebben je ouders gevoetbald :     
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :    
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :      
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :      
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :      
Wat vind je leuk aan voetbal :       
Je (voetbal) wens :                                       
     
        

Sander van der Linden                                                        
7-7-2010 
Gorinchem                                    
‘Eben Haezer’ 
JO9-1 
Verdediger 
Gamen , buiten spelen 
Gijs (broer),  Ellen (zus) 
Nee 
Swen Weusthof 
Ajax 
Real Madrid 
Luka Modrić 
Dat het een teamsport is 
Dat voetbal altijd gezellig blijft                                                        
     

De vacature bladzijde  

Mocht je zin hebben om op een of andere manier  
een gedeelte van je vrije tijd te besteden aan de  

v.v. Woudrichem neem dan contact op met een  
van de bestuursleden. Bestuur@vvwoudrichem.nl  

Een vrijwilliger staat langs de lijn, die spreekt je aan 
en vraagt of hij of zij zin heeft om iets te doen binnen 
de vereniging. Hij of zij gaat er over nadenken, vraagt 
nog een keer hoeveel vrije tijd het hem of haar gaat 

kosten en zegt vervolgens nadat hij of zij thuis met 
hem of haar heeft gesproken en toestemming heeft 
gehad om vrijwilliger te worden.  
Ondanks deze vrijwilliger, zijn we nog op zoek naar:  

* Wedstrijdsecretaris jeugd  
* Voetbal materiaal beheerder (wedstrijdballen, doelen, etc)  
* Ter aanvulling vrijwilliger onderhoudsploeg  
* Ter aanvulling vrijwilliger kantine / snackcounter/ propjevol  
* Ter aanvulling vrijwilliger toernooicommissie  
* Scheidsrechters  
* Lid dreamteam  
* Lid raad van advies  
   (in het bezit van een voetbaltechnische achtergrond incl. netwerk)  
* Een linker en een rechterhand 
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Hé Scheids ! Column  

Het DNA van de donderdagavond training 
 
Het was even wennen. Maar goh, hoe lang is het  
nu al.  Al die jaren veel trainingsgenoten gehad.  
Eerst wat ouder, later veel jonger. Op het begin was  
ik eigenlijk het lulletje. Iets te gevat aan de bar.  
Iets te snel op de training. Nou toen werd me snel  
een en ander bijgebracht. Je loopt dan net wat te 
snel, noem het, een tramdeur in. Waar voor je het in 
de gaten hebt je klem zit tussen twee teamgenoten. 
Die misschien wat minder snel zijn maar van links en 
van rechts ruim 90 kilo tegen je aan duwen.  
Nou dan voel je je even niet op je best.  
Als je dat een paar keer hebt meegemaakt speel je  
de bal echt wel net wat eerder af.  
 
Na de training aan de biertafel werd je, met flink wat 
beurse plekken van het trainen, hartelijk op de ranke 
schouders gekletst. Lekker getraind jochie. Betaal jij 
maar een vijffie ventje. Studententarief. Uiteraard 
protesteerde je even, om de geste vervolgens met 
graagte te accepteren. Niemand die je het kwalijk 
nam. Je bent een van hun. Zo voelde ik het in ieder 
geval. In de loop der jaren werd ik van vijfje een 
tientje. Lachend om gassies die vol bravoure komen 
mee ballen om ze vervolgens kennis te zien maken 
met de tramdeur. Is er na de training nog wat 
grootspraak over dan wordt er nog steeds een stoer 
woordje toe gesproken, een armpje geknepen of een 
vuile blik gegeven. Menen ze dat? Het is maar een 
spelletje! Toch? Of maken ze zich nu echt zo druk  
om een onderling partijtje op een donderdagavond 
ergens op een trainingsveld in Brabant.  
 
Die vraag kan ik na bijna 30 jaar aanwezigheid op veel 
van de bewuste donderdagavonden nog steeds niet 
beantwoorden. Al denk ik het wel te weten! Het DNA 
van de trainingsavond. Blijft dat hetzelfde? Wordt het 
doorgegeven? Veranderen de regels? Goed, al die 
jaren geleden werd er dus aan het begin van het 
uurtje ontspanning nog even serieus getraind. Met 
gezamenlijke warming up (rondjes lopen), wat  

 
 
oefeningen als Ratte en Rave, af en toe een paar  
schoten op een keeper indien aanwezig maar een  
lange partij volgde steevast.  
 
Die partij is steeds langer geworden en de rest is 
verdwenen. Al lopen er voor aanvang partij nog 
immer wat trainingsbeesten een paar keer heen en 
weer over het halve veld. Maar als de rest de doeltjes 
klaar heeft gezet, bijgepraat is over de afgelopen 
week en aanstalten maakt om te beginnen met waar 
het om gaat volgen ze over het algemeen zeer snel.  
Ze halen vervolgens niet allemaal het eind van  
de training, spierblessures, ze zijn schijnbaar erg 
besmettelijk.  
 
De lol op de training is nog geen spat veranderd. 
Klagen om spelers die heel de training voor het  
toch al niet te grote doeltje blijven staan.  
Corners doen we niet aan, alles wat achter gaat 
betekent balbezit voor de verdedigende partij.  
Dus geregeld wordt er gemopperd als er een 
verdediger weer aan bal achter schiet in plaats van 
een voetballende oplossing te zoeken.  
Bij hands of overtreding wordt alleen gestopt als het 
echt als te gortig gezien wordt door de bepalende 
gasten. Protesten van rookies worden weggelachen. 
De laatste goal is nog immer de winnende.  
Ongeacht de stand op dat moment.  
 
Zal dit nog jaren zo doorgaan? Kan toch bijna niet 
anders als je de lol op zo’n training ziet. En natuurlijk 
ook de lol bij de grootspraak erna.  
 
Nee, dat DNA staat niet voor Drank Na Afloop,  
het behelst veel meer.  
De donderdagavondse training zal altijd zo blijven.  
 
Ik weet het zeker!   
 
T.H. Guvnor 
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Bestuur 

Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Voorzitter 

Hanno de Joode 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-53382456 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Ledenadministratie 

Christel Borg  

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

0183-311560  

Facilitaire zaken 

Martijn van den Heuvel 

martijn.vd.heuvel@hotmail.com 

06-30055027 

Penningmeester 

Andreas Nederveen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-23188772 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Secretaris 

Marjan van Giessen-Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-51835223 

Voetbalzaken 

Remco Pronk 

r.pronk@rotterdam.nl 

06-30657966 

Colofon 

Contactgegevens 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Bruis de Kock     

Oplage     500 stuks ( & online) 

Vertrouwenspersoon 

Marina Zwaan 

vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl 

06-13499338 
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