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1 September, sommigen vonden de deadline wat vroeg in het seizoen. Maar gezien de weer volle krant was  
er toch al voldoende te melden! Dank weer aan allen die een bijdrage hebben geleverd. Het is voor ons 
elke keer weer een plezier het blad samen te stellen op deze manier.  
Kort voor de upload naar de drukker bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van  
Arie van Wijngaarden Sr. Arie wordt in deze editie nog genoemd in het stuk over de dames.  
Hij was jarenlang voetballer, trainer en trouw supporter bij zijn zoons.  
Wij wensen vanaf deze plaats de familie heel veel sterkte toe. 
De volgende uitgave zal in december zijn. Tot die tijd veel voetbalplezier toegewenst!   
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Een woord van de voorzitter 

Het 1e woord dat  
bij mij opkomt is  
VERANDERING.  
Wat verandert er 
 allemaal niet in de  
wereld om ons heen?  
Terroristische  
dreigingen nemen  
toe in vele landen in 
Europa. Wanneer is 
Nederland aan de 
beurt? Krijgen we dit 
jaar nog een nieuw 
kabinet? Per 1 januari 

2019 fuseren de gemeenten Aalburg, Werkendam 
en Woudrichem tot de nieuwe gemeente Altena. 
Wat gaat dat betekenen voor de burgers en de 13 
voetbalverenigingen in 1 gemeente?  
 
De KNVB heeft voor het nieuwe seizoen ook de  
nodige veranderingen in petto. Digitalisering neemt 
verder toe. Met het digitale wedstrijdformulier,  
spelerspasjes vervallen en we hebben een nieuwe 
Wedstrijdapp en Voetbalapp voor de verschillende 
doelgroepen. De bekercompetities worden nu  
gespeeld op 3 zaterdagen, de competities  
2017-2018 beginnen pas op zaterdag 23 september. 
Met een flexibele winterstop en het einde pas op 
zaterdag 26 mei 2018. En misschien nog  
nacompetitiewedstrijden in juni 2018.  
Nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal.  
 
In de Algemene Vergadering voor de leden op  
9 oktober a.s. gaan we de statuten van de  
vereniging wijzigen. Enerzijds omdat ze bijna 40 jaar 
oud zijn en niet meer op deze tijd zijn ingericht.  
Anderzijds omdat ze onvoldoende geschikt zijn  
voor de nieuwe organisatievorm, die we ook in  
de Algemene Vergadering ter goedkeuring aan  
de leden willen voorleggen. Dit heeft ook gevolgen 
voor de fysieke ruimten, waarin we het nieuwe  
seizoen ingaan. Het jeugdhonk wordt de nieuwe 
bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat en  
ontvangstruimte voor de gehele vereniging, dus 
jeugd en senioren samen. De oude bestuurskamer 

wordt bespreekruimte voor alle elftallen, trainers en 
leiders. Ook alle commissies kunnen van die ruimte 
gebruik maken. Het 1e elftal gaat na het mooiste 
seizoen in de clubhistorie van start in de 2e klasse F. 
Benieuwd naar de resultaten.  
 
Het 2e elftal heeft een nieuwe trainer en begeleiding 
en vormt meer eenheid met het 3e elftal. 4e en 5e 
elftal helpen elkaar uit de brand bij onvoldoende 
spelers. JO19 en JO17 hebben een nieuwe trainer. 
Ook bij de overige jeugdelftallen zijn de nodige  
verschuivingen. Gaan we nog meegenieten van het 
Europese succes van de vrouwen?  
We hebben daarop al een voorschot genomen om 
één van de dames te verleiden een opleiding voor 
sportverzorging te gaan doen.  
Vanavond (3-9) weten we of de mannen  
nog een kans maken op het WK in Rusland?  
Ben nu al nerveus.  
 
Soms roepen veranderingen weerstand of irritaties 
op. We moeten er allemaal maar aan wennen. Heb 
je vragen? Stel ze ons en laat je stem horen op de 
Algemene Vergaderingen.  
Praat niet over elkaar, maar met elkaar! 
 
Tot slot: variatie.  
In deze Stormvogel zien we weer een enorme  
variëteit aan artikelen over allerlei onderwerpen.  
Je leest daarover in de Aftrap van de Redactie.  
Een redactie die er wederom in geslaagd is een 
prachtige clubkrant te maken.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe en allemaal succes in 
het nieuwe competitiejaar 2017-2018 dat voor ons 
ligt.  
 
Kees Braat 
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Het 1e elftal, en nou door!!! 
Na een geweldig seizoen 
afgelopen jaar waarbij  
het kampioenschap zeer 
overtuigend werd behaald, 
mogen we weer aan de 
bak in de 2e klasse.  
Een lang gekoesterde wens 
van waarschijnlijk iedereen 
die onze club een warm 
hart toedraagt.  
Het niveau waar we in de 
jaren 90 altijd hebben  
gevoetbald en waar we 
zelf ook vinden dat we 

daar minimaal thuis horen. 
De groep is gelukkig grotendeels in tact gebleven,  
dat wil zeggen dat er niemand vertrokken is naar  
een andere club maar ook niemand van buitenaf is 
bijgekomen waardoor we ons eigen Woerkumse  
gezicht blijven houden. Roy heeft aangegeven dat  
hij in het 2e wil gaan voetballen en ook Mark en Thijs 
gaan daar starten om vooral veel minuten te gaan  
maken en zichzelf verder te ontwikkelen.  
Definitief bij ons aangesloten zijn Swen Weusthof en 
Luca Kamp vanuit de jeugd. Deze 2 talenten hebben 
vorig seizoen al 1 keer in de week meegetraind en zijn 
nu aangesloten als volwaardig lid van de selectie en 
doen het in de voorbereiding erg goed. Terug van zijn 
zware knieblessure is natuurlijk Wilty Schaap en die 
maakt een gretige indruk dus dat komt wel goed!  
Verder is Niek Viveen uit Barcelona teruggekeerd  
en ook hij heeft er veel zin in om zijn bekende rushes 
langs de lijn weer te gaan maken. 
 
We zijn op 14 augustus gestart met de voorbereiding 

na een zeer lange zomerstop. De jongens zijn gretig en 
hebben er zin in. Tot op heden hebben we gewonnen 
van ONI en verloren van de 1e klassers Oranje Wit en 
Sliedrecht terwijl we gelijk speelden tegen Oosterhout 
zondag. Voor de beker spelen we nog tegen GRC’14, 
Madese Boys en Zwaluwe wat gewoon mooie  
oefenwedstrijden zijn. 
We zijn ingedeeld in de regionale 2e klasse F Zuid 1 
wat betekent dat er de nodige derby’s gespeeld gaan 
worden met ploegen als Almkerk, Wilhelmina en Roda 
Boys. Waar we staan weten we niet maar vorig jaar 
konden we ons in oefenwedstrijden goed meten met 
clubs uit deze klasse. Wat we wel weten is dat we zelf 
een goed voetballend team hebben wat met elkaar 
een heel sterk geheel is en waar de rek nog lang niet 
uit is. Natuurlijk zal de tegenstand een stuk sterker 
zijn als het afgelopen seizoen maar als we van  
onze eigen kracht uitgaan en bereid zijn om elkaar  
te helpen en te steunen waar nodig kan dit een heel 
mooi seizoen worden waar we best eens voor een 
verrassing kunnen gaan zorgen. We hopen natuurlijk 
weer op de massale steun van jullie supporters zoals 
in het afgelopen seizoen en hopen dat jullie ook  
beseffen dat we stapje hoger spelen en dat alles  
hierdoor wat minder makkelijk zal gaan en we ook 
best eens tegen een zeperd aan zullen lopen.  
Blijf positief en blijf ons steunen, dat zal altijd beter 
werken dan negativiteit want daar wordt niemand 
beter van! 
 
Graag tot ziens langs de lijn bij hopelijk weer  
een fantastisch seizoen van onze Vissekoppen! 
 
Fred van Straten 
Leider v.v. Woudrichem 1  

Ook komend seizoen weer een vertrouwd gezicht?  
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Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur en  
de schoenen mogen bijna weer uit het vet gehaald 
worden. Maar voor we op 14 augustus weer mogen 
starten ontkomen we er niet aan om kort terug te 
blikken na een veelbewogen seizoen dat gekenmerkt 
werd met hoge pieken en diepe dalen .  
Terugkijkend op dit afgelopen seizoen mogen we  
wel stellen dat het een seizoen was met 2 gezichten. 
De 1e seizoenshelft werden er (ondanks goede  
wedstrijden) te weinig punten gepakt met uiteindelijk 
een laatste plaats als gevolg. Na de winterstop zijn de 
koppen bij elkaar gestoken om er met zijn allen voor 
te zorgen dat we degradatie naar de 3e klasse konden 
voorkomen. Uiteindelijk werd na een sterke reeks op 
de 1 na laatste wedstrijddag knap directe degradatie 
voorkomen en konden we ons voorbereiden op de 
nacompetitie. Unitas werd in de 1e ronde verslagen 
en na een zinderende tweestrijd met Sliedrecht werd 
ervoor gezorgd dat er ook volgend seizoen in de 2e 
klasse gespeeld wordt.   
Inmiddels was al bekend geworden dat we na het  
seizoen afscheid gingen nemen van een aantal  
mensen. Paul, Raymond, Gerard en Peter, nogmaals 
dank voor jullie inbreng en inzet afgelopen seizoenen. 
We wensen jullie het allerbeste en hopen jullie nog 
vaak langs de lijn te zien. 

Zoals al bekend was, zal Jan van Straten volgend  
seizoen de nieuwe trainer worden. Hij zal  
geassisteerd worden door Frans Weusthoff en 
Stefhan van de Hill die aangegeven heeft zijn rol als 
leider voort te willen zetten. De spelersgroep is op 
Gerard en Peter na intact gebleven en zal flink  
uitgebreid worden. Enkele ‘ervaren’ spelers zullen 
volgend jaar weer aansluiten, maar ook jong talent 
vanuit de A1 (J019 went nog steeds niet) die door Jan 
en Frans zelf mede zijn opgeleid en waar we aan  
het einde van afgelopen seizoen al veel plezier  
aan hebben gehad. 
Dit gecombineerd met de kwaliteit die al aanwezig is 
wordt er met veel vertrouwen vooruitgekeken naar 
het aankomende seizoen. De nieuwe spelers zullen de 
technische staf meer opties geven en het is aan de 
spelers zelf om te laten zien dat zij horen te spelen. 
We zullen elkaar hard nodig hebben om de  
doelstelling van komend seizoen (periode titel)  
te kunnen realiseren.  
Wij als spelers en technische staf hebben er  
vertrouwen in en we hopen jullie ook aankomend 
seizoen weer langs de lijn te mogen begroeten. 
 
Selectie en staf Woudrichem 2  

v.v. Woudrichem 2: Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

Boven van links naar rechts: Jan van Straten, Monne Ruis, Ruben Ippel, Tom van de Beek, Job van Rookhuizen, Stefan Baks, 
Steven Schouten, Nick Vervoorn, Damian Groeneveld, Frans Weusthof. 
Onder van links naar rechts: Ala Barash, Thijs van Rookhuizen, Michael Pellikaan, Hein van Vianen, Sylvester  
Wieringa, Mickey Scheer, Tim Groeneveld en Sam van Giessen. 
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Hij is al sinds zijn 6e jaar te vinden op de velden van 
voetbalvereniging Woudrichem. Van de mini’s tot en 
met het 1e elftal. Na een korte uitstap naar Achilles 
Veen keerde hij weer terug bij de Vissekoppen om 
nog een aantal jaar als basisspeler voor Woudrichem 
1 uit te komen. Door wat pijntjes hier en daar deed  
hij een stapje terug en voetbalde daarna in het derde 
elftal. De laatste jaren is hij trainer geweest van  
de B-jeugd, en later de A-jeugd met wie hij twee  
seizoenen terug kampioen werd.  
En vanaf komend seizoen dus trainer van  
het 2e elftal waarmee hij grootse plannen heeft. 
Jan van Straten (49) werkt als Project Engineer bij een 
staalbouwbedrijf en heeft samen met Monique twee 
dochters, Lisa (17) en Jessie (16). Ze tennissen alle 
vier graag, maar ook basketbal is een geliefde sport 
van de meiden. Zus Jeanette wil hij ook even noemen. 
Het is een sportieve familie. Broer Fred tennist  
immers ook, net als Anja en de meisjes. De vader van 
Jan heeft jarenlang in het 1e elftal gespeeld en was 
vele seizoen jeugdtrainer. Ook opa Van Straten is  
actief geweest voor de v.v. Woudrichem, onder  
meer als penningmeester. 
 
Periodetitel 
Jan zal komend seizoen nauw gaan samenwerken met 
zijn broer, leider van het 1e, en verheugt zich daar 
enorm op. “Ik moest er wel even over nadenken, 
want ik had het goed naar mijn zin als jeugdtrainer, 
maar ik kijk er ontzettend naar uit!”  
Woudrichem 2 heeft zich vorig seizoen  
ternauwernood gehandhaafd in de 2e klasse.  
Jan van Straten heeft grootse plannen en wordt  
bijgestaan door Frans Weusthoff en Stefhan van den 
Hil die het team gaan leiden. “We gaan voor een  
periodetitel! Er zit veel potentie in deze groep. We 
gaan net als het 1e in de voorbereiding drie keer per 
week trainen. Ook de spelers van het derde elftal zijn 
uitgenodigd mee te trainen. Op de wedstrijddagen 
spelen we net als het 1e uit of thuis en kunnen we  
elkaar helpen: als wij spelers tekort komen, een  
beroep doen op de reservespelers van het 1e en onze 
jongens een kans geven zich te ontwikkelen op het 
hoogste niveau.” 

Behalve trainer is Jan van Straten lid van de  
Technische Commissie, net als Fred van Straten,  
Marcel de Vries, Henk Struik, Edwin van Straten en 
Martin Schaap.  
“We hebben de TC uitgebreid zodat alle geledingen - 
senioren, junioren, pupillen en dames -  
vertegenwoordigd zijn. Op die manier houden we 
goed inzicht in wat er reilt en zeilt binnen de club.  
We investeren veel in de jeugd, want  
v.v. Woudrichem moet het vooral hebben van  
spelers uit de eigen jeugd. Maar wij zijn niet de  
enigen die toezien op kwaliteit en een goede sfeer 
binnen v.v. Woudrichem. De extra kleedkamers en 
het kunstgrasveld zijn positieve ontwikkelingen,  
net als de verschillende commissies die zijn ingesteld. 
Door de inzet van de vele vrijwilligers hebben we  
de vereniging zien opbloeien de laatste jaren en  
dat stimuleert enorm.” 

Even voorstellen: Jan van Straten, de nieuwe trainer van het 2e 

Jan observeert tijdens een maandagse training  
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Woerkum 4, de voorbereiding!  

Na de narrow escape in de laatste wedstrijd van het 
vorig seizoen, waarin net nog de laatste plaats werd 
overgedragen aan Wilhelmina, en een memorabele 
team bbq begin juli was het goed te rusten voor de 
leden van Woerkum 4. 
 
Toch was er nog wel werk aan de winkel aangezien 
met het vertrek van Arjen (verzorger GDC) en Bas 
(maatschappelijke carrière) de spoeling wel dun werd. 
Gelukkig is de transferperiode goed benut.  
 
Zo spotte scout Patrick tijdens het  
stratenvoetbaltoernooi Marco Dirks als nieuw (niet zo 
jong) talent en hij werd succesvol gecontracteerd.  
Via scout Bart en Chris v D is Stefan Ippel weg  
getrokken van het altijd gezellige Kozakken Boys en  
hij heeft inmiddels zijn overschrijving aangevraagd. 
Vanuit de ledenadministratie werd ook een duit in het 
zakje gedaan met de aanmelding van Arthur de Swart. 
En Corjo Secrève zal in de thuiswedstrijden onze  
aanval versterken zodat hij aansluitend bij de  
supportersschare van het 1e kan aansluiten.  
 
Uiteraard wordt er intern ook aan spelers getrokken 
en met bier en voor sommige veeleisende spelers: Jills 
als steekpenning wordt gepoogd aanvullingen te  

contracteren, maar hierover kan ik nog niet te veel 
prijsgeven. Op het moment van het schrijven van dit 
stuk is de transfermarkt nog open, er kunnen dus nog 
wijzigingen plaatsvinden, maar alvast:  
welkom allemaal! 
 
Bij Kevin begon het op 9 augustus al weer te kriebelen 
en via de Woerkum 4 app kwam de vraag of we  
alweer mochten trainen. Dit resulteerde al in een  
eerste ‘4 tegen 4’ op zaterdag 12 augustus die in de 
stromende regen werd afgewerkt (zie foto).  
Een week later was het weer alweer wat beter  
waarbij de ‘6 tegen 6’ variant van stal werd gehaald. 
De officiële eerste trainingsavond 24-8 werd een  
memorabele. Waarbij er na inventarisatie via de  
app een man of 6 aanwezig zou zijn eindigde de  
toestroom met 14 man, ofwel een partijtje van  
7 tegen 7. Wat al snel weer 6 tegen 6 werd na de  
eerste blessuregevallen van Thomas en Mike.  
 
De eerste biertjes werden vakkundig weggetikt ofwel 
het 4e lijkt dan ook klaar voor de start van het nieuwe 
seizoen. Hopen dat we met de uitgebreide  
spelersgroep een beetje meer geluk (en dus punten) 
en een sportief maar bovenal een gezellig seizoen  
tegemoet gaan! 
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Woerkum 5 

Na een herinnering dat er een stukje geschreven 
moest worden, snel maar aan het de slag gegaan  
in het zonnige Perigueux.  
 
Laten we beginnen met het einde van vorige seizoen. 
Europees voetbal gehaald met een keurige derde 
plaats. 
Na een evaluatie met een gezellige  
en heerlijk brunch, bij onze hoofdsponsor. 
 
Hebben we afscheid genomen van gewaardeerde 
krachten. Theo van Kapel, Dennis Verzeijl, Leon Hak, 
Gerald van t Einde en Joost de Wolf. Jammer dat ze 
om diverse redenen gestopt zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar daarentegen ook weer een paar  
spraakmakende transfers dankzij onze leidert van  
likmevestje. Waar ze bij PSG niet aan kunnen tippen. 
Michel Vink, Pierre Secreet, Noel Versteeg, Jari ??  
En om onze Sleeuwijkse enclave te verstevigen  
Martin Molhoek. 
 
De eerste training was veel belovend.  
Een goede opkomst, dus dat weer zoals vanouds. 
Sommige nieuwkomers moeten nog wel een beetje 
aan het niveau wennen uiteraard. Dus kramp na 15 
minuten kunnen we hem ook niet kwalijk nemen.  

Maar dat is over 3 weken 45 minuten, dus  
dan kunnen we hem een helft inpassen.  

Sommige spelers hebben ook niet stil gezeten.  
Benno en Marinko hopen weer vader te worden  
dus dat is een mooi vooruitzicht.  
 
Verwachtingen voor komend seizoen? 
Hanno verwacht niet minder dan een koppositie  
dus dat is duidelijk. 
 
Maar laten we eerst maar eens goed beginnen in de 
bekerrondes tegen GRC, Sleeuwijk en Kozakken Boys.  
Op naar een zeer geslaagd en gezellig seizoen met 
veel punten, dan zien we of over een maand of 9 een 
kampioenschap verdiend hebben. 

De eerste wedstrijd viel het gemis van Leon al snel op.  

Nieuwkomers, oudgedienden ze vinden hun draai snel bij ‘t 5e.  

Trouw publiek weet ‘t 5e ook op het derde veld te vinden. 
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Puzzelen;  
het is voor mij  
persoonlijk en vele 
anderen een  
manier van  
ontspannen tijdens 
een welverdiende 
vakantie. Lekker in 
je stoeltje aan zee 
of het meer met 
het boekje op 
schoot, je favoriete 

drankje erbij en af en toe tijdens een pauze lekker  
de omgeving in je opnemen. Heerlijk ontspannen en 
bijkomen van alle vermoeienissen en de accu weer 
opladen, zodat we na een welverdiende vakantie 
weer fris en fruitig aan het werk kunnen en onze  
hobby’s kunnen beoefenen. 
 
Turend over het prachtige Gardameer bedacht ik me, 
na het neerleggen van mijn puzzelboekje,  
dat puzzelen eigenlijk ook best veel met voetbal te 
maken heeft. Ik besefte dat we, sinds de nieuwe  
samenstelling van de TC, continu bezig zijn met dit 
fenomeen. Vanaf maart/april is er gestart met de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen en tot op  
de dag van vandaag gaat dat puzzelen gewoon door. 
Vooral Martin Schaap, verantwoordelijk binnen de  
TC voor de onderbouw van de jeugd, blijkt een  
natuurtalent. Normaal gesproken puzzel ik op  
niveau 3, om het ontspannen te houden, maar Martin 
zit minimaal op 5.  
En zie dan maar eens ontspannen te blijven….. 
 
Gedurende de zomerperiode blijven de wijzigingen bij 
de jeugd (helaas) doorgaan. Dit leidt tot steeds weer 
nieuwe inzichten om, vanuit het oogpunt van het  
maken van plezier en van hieruit naar een hoger  
niveau te groeien met de juiste poppetjes op de juiste 
plaats, de beste keus te maken voor alle talentjes.  
Er wordt middels het stellen van de juiste prioriteiten 
getracht om iedereen tevreden houden. Helaas kan, 
ondanks de aanwezigheid van een puzzeltopper, niet 
iedereen tevreden gesteld worden. Hieruit volgende 
beslissingen van anderen leiden dan weer tot nieuwe 
puzzels. En voor het oplossen van deze puzzels gaan 
onze complimenten dus uit naar Martin Schaap, die 

met het clubhart op de juiste plaats, in overleg met 
alle betrokkenen en zoveel mogelijk rekening  
houdend met deze betrokkenen, tot prima  
oplossingen komt. 
 
Het puzzelen is ook tijdens het seizoen voor trainers 
en begeleiding best wel een dingetje.  
Blessures, ziektes, vakanties en o.a. gewoon niet op 
komen dagen leiden tot puzzels die binnen een korte 
periode opgelost moeten worden zodat er een zo 
sterk mogelijk elftal op de been komt of dat er in  
ieder geval 11 man aanwezig zijn. Het 3e had van dit 
laatste best veel last vorig seizoen. Hoewel er daar 
ook goede puzzelaars rondliepen, werden deze  
gedwarsboomd door het niet nakomen van gemaakte 
afspraken door anderen.  
 
Voor komend seizoen zijn er nieuwe afspraken  
gemaakt en we hopen dat het puzzelen hiermee  
wat makkelijker wordt gemaakt. 
 
Verder kunnen we melden dat er voor de JO17 een 
nieuwe trainer is gevonden, Pascal Smits uit Giessen. 
Hij is gestopt met voetballen bij GRC’14 en hij heeft 
daar al 10 jaar ervaring opgedaan in het trainen van 
jeugdelftallen. Hij heeft alle diploma’s om de jeugd te 
mogen trainen in zijn bezit en is erg ambitieus.  
Pascal is docent van moeilijk opvoedbare kinderen in 
Utrecht en weet dus wat het is om met jeugd om te 
gaan. Wij zijn blij met en hebben veel vertrouwen in 
Pascal en wensen hem veel succes (ook met puzzelen) 
het komende seizoen! 
 
Tenslotte wensen wij verder iedereen, het (jeugd)
bestuur, commissies, trainers en begeleiding, leden 
en alle vrijwilligers binnen de club, veel plezier met 
puzzelen. En; probeer te puzzelen op niveau 1 of 
maximaal 3, dat maakt het puzzelen voor anderen 
ook stukken makkelijker… 
 
Namens de TC, Marcel de Vries  

Nieuws van de Technische Commissie! 
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Op het 8ste NK Footgolf, dit jaar op de Drentsche  
Golf en Country club te Assen, was een handvol  
deelnemers uit Woudrichem aanwezig.  
Dillis de Vries, Peter van Vuuren, Damian Groenevelt, 
Job van Rookhuizen en Thijs van Rookhuizen gingen 
samen met 57 andere deelnemers de strijd aan voor 
de nationale titel, het meest prestigieuze toernooi  
van het jaar in ons land. Deze 62 spelers hebben  
zich geplaatst nadat er 15 kwalificatietoernooien  
zijn gespeeld door heel het land. 
 
Al snel bleek het niveau enorm hoog te zijn en  
leek het een lastig verhaal te gaan worden om de  
wereldtoppers te verslaan. Na dag 1 wist Thijs zich  
in de top 10 te spelen en was er voor hem nog van 
alles mogelijk. Van Vuuren, De Vries, Groenevelt  
en J. van Rookhuizen, allen uitkomend voor  
Footgolf Altena, wisten zich na dag 1 allen bij  
de beste 40 te spelen.  
 
Op dag 2 werden de scores beter en wist iedereen 
nog enkele plaatsen te klimmen doordat hun scores 
beter waren dan dag 1. Job speelde zich naar plek 22, 
Damian naar plek 30, Dillis en Peter naar plek 33.  
Thijs van Rookhuizen speelde de beste dag van alle 
deelnemers en wist door deze prestatie de 2de plaats 
te veroveren, op maar 2 schoten van de European  

 
 
 
 
 
 
Tour winnaar van 2016, Jim Kuipers.  
Een unieke en knappe prestatie wat hem deelname 
oplevert aan het EK voor landenteams. Hiervoor zijn 
de 10 beste Nederlandse Footgolfers van het moment 
uitgenodigd en zij gaan in het weekend van 16 en 17 
september, iets ten zuiden van Parijs, proberen de 
Europese titel naar Nederland te halen. 
 
Footgolf wordt gespeeld op officiële golfbanen en  
kan ook in Almkerk, op Golfpark Almkreek, worden 
gespeeld. Denk jij 1 van deze jongens te kunnen  
verslaan, of wil je met je team deze sport eens  
proberen? Neem dan gerust contact op met het  
golfpark, Wilty Schaap of Thijs van Rookhuizen  
voor de mogelijkheden. 
 
Dillis de Vries 

NK Footgolf 
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Belangrijk nieuws: De nieuwe KNVB wedstrijdzaken app! 

Sommigen van jullie zullen het al hebben vernomen, 
voor anderen is het nog nieuw; de KNVB lanceert met 
ingang van dit seizoen de KNVB Wedstrijdzaken App. 
Deze app vervangt onder andere het  
wedstrijdformulier dat voorheen via de laptop/pc op 
het wedstrijdsecretariaat moest worden ingevuld. 
Scheidsrechters, trainers, leiders en aanvoerders  
zullen hier voornamelijk mee gaan werken. Indien zij 
meer informatie wensen over deze app, dienen ze 
zich te wenden tot hun wedstrijdsecretaris. 
De leden zelf kunnen eveneens (beperkter)  
toegang krijgen tot deze app. 
 
Om de app te kunnen gebruiken zijn twee  
zaken van belang: 
 
* Je dient KNVB lid te zijn (oftewel lid met stemrecht; 
donateurs hebben geen toegang) 
* Je mailadres dient juist te zijn geregistreerd bij de 
ledenadministratie 
Indien je dit wilt wijzigen, kan dat door een mail  
te sturen naar: ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 
Als je eenmaal toegang hebt tot de app, kun je je  
eigen persoonsgegevens wijzigen. Dit wordt dan  
doorgevoerd in de ledenadministratie.  
Vriendelijk verzoek aan iedereen om ervoor te  
zorgen dat zijn/haar gegevens juist zijn! 
 
De praktijk: 
 
Wat kun je met de app Wedstrijdzaken? 
Met de app Wedstrijdzaken leg je (mits je daarvoor  
de juiste autorisaties hebt gekregen) het volledige 
wedstrijdformulier van jouw voetbalwedstrijd digitaal 
vast op je mobiele telefoon. Van spelersopgaaf tot 
wissels en van tuchtzaken tot het invoeren van de 
eindstand. Alles wat je voorheen op papier deed, kun 
je nu in de app invoeren. Heb je akkoord gegeven  
op het wedstrijdformulier, dan wordt het formulier 
automatisch doorgestuurd naar de bond. Dit scheelt 
dus weer een hoop extra werk voor de club. 
Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf  
nu uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een 
smartphone (IOS of Android) gedaan kunnen worden. 

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de  
digitale spelerspassen.  
De huidige plastic spelerspassen komen te vervallen. 
Pasfoto’s kunnen geüpload worden door de  
teammanagers en eventueel door de  
wedstrijdsecretarissen. Het inleveren van een  
fysieke foto is vanaf nu niet meer nodig. 
 
Enkele belangrijke voordelen van het  
mobiel digitaal wedstrijdformulier 
 - Vereenvoudiging van het invullen van het formulier.      
Geen goedkeuring achteraf door aanvoerders,   
maar bezwaaroptie 
 - Alle betrokkenen kunnen het formulier zelfstandig 
invullen zonder afhankelijk te zijn van een  
beschikbare computer/laptop op het  
wedstrijdsecretariaat (mits hiervoor geautoriseerd) 
 - Persoonlijk programma- en uitslagen-overzicht  
in de app voor de teamleden maar ook voor de  
scheidsrechters| 
-  Altijd het wedstrijdformulier op zak op je mobiel 
-  Geen gedoe meer met spelerspassen 
-  Scheidsrechter sneller klaar met de administratie 
 
Wat kan ik als speler/staflid met de  
KNVB Wedstrijdzaken app? 
 
Het e-mailadres waarmee je jezelf registreert, moet 
overeenkomen met het e-mailadres dat in Sportlink 
Club geregistreerd staat.  
De ledenadministratie kan je hiermee helpen.  
De app downloaden, jezelf registeren en  
inloggen in de app. 
Jezelf koppelen aan een gebruiker. 
Je programma inzien. 
De uitslagen van je wedstrijden bekijken.  
Geautoriseerde teamleden kunnen het  
wedstrijdformulier invullen en accorderen.  
Het akkoord wordt altijd namens de aanvoerder  
van het team geregistreerd. 
Je eigen gegevens bewerken. 
Je eigen privacy niveau instellen. 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079901
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079901
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079914
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079890
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000083932
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Wat kan ik als teammanager met de  
KNVB Wedstrijdzaken app? 
 
De app downloaden, jezelf registeren en inloggen in 
de app. 
Jezelf koppelen aan een gebruiker. 
Het programma inzien van de teams waarbij je 
als teammanager geregistreerd staat. 
De uitslagen van de wedstrijden van de teams  
bekijken waarbij je als teammanager geregistreerd 
staat. 
Je eigen gegevens bewerken. 
Je eigen privacy niveau instellen. 
Je kunt wijzigingen in de teamindeling/ teamopgaaf 
doorvoeren in de teams waar je als teammanager  
geregistreerd staat. Je kunt geen spelers toevoegen 
aan de teamopgaaf via de app. 
Wedstrijddetails, bezwaar maken en PDF van de  
wedstrijd opvragen. 
 
Wat kan ik als verenigingsofficial (scheidsrechter)  
met de KNVB Wedstrijdzaken app? 
  
De official kan via de app vervangen worden  
op de wedstrijddag door thuisteam en/of  
wedstrijdsecretaris. 
De app downloaden, jezelf registeren  
en inloggen in de app. 
Jezelf koppelen aan een gebruiker. 

In het programma kun je zien bij welke  
wedstrijden je bent aangesteld. 
Je kunt van wijzigingen in je programma en in het 
wedstrijdformulier bericht ontvangen via notificaties 
Je kunt de spelersopgaaf voor zowel thuis- als uitteam 
verzorgen. 
Je kunt het digitale wedstrijdformulier invullen.  
 
Aan de slag 
 
Zodra je van start met de app wilt, dien je deze  
allereerst te downloaden op je telefoon. Je kunt de 
app vinden in de Appstore en Playstore door daar te 
zoeken op KNVB Wedstrijdzaken. Nadat je de app 
hebt gedownload, kun je starten met je registratie 
zodat je vervolgens kunt inloggen.  
Dit hoeft uiteraard maar 1 keer te gebeuren.  
Zodra je bent geregistreerd en hebt ingelogd, hoef je 
dit niet iedere keer bij gebruik van de app te doen.  
De volgende stap is het koppelen aan een persoon. 
Dit houdt eigenlijk niet meer in dan dat de app wil 
herkennen wie jij als gebruiker bent.  
Goed gedaan! Je hebt nu alle eenmalige stappen  
genomen om daadwerkelijk met de  
KNVB Wedstrijdzaken app te kunnen werken.  
 

Succes!! 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079901
https://support.sportlink.nl/solution/articles/9000084070
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079914
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000063124
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000079890
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000083932
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000084070
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000080577-wedstrijddetails
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000080577-wedstrijddetails
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000063114
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000063114
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Van de bestuurstafel 

Jeugdhonk wordt multifunctionele  
bestuurskamer/ontvangstruimte. 
 
In de vorige Stormvogel hebben we de beoogde  
nieuwe bestuursstructuur voorgelegd aan jullie leden. 
Daarbij hoort naar onze mening ook het gezamenlijk 
optrekken van alle activiteiten jeugd en senioren. 
Wedstrijdsecretariaten en bestuur in één ruimte  
onderbrengen was de uitdaging. 
In de laatste bestuursvergadering voor de zomerstop 
het besluit genomen en tijdens de zomerstop hebben 
Richard Meeder en Bert van Tilborg de activiteiten 
uitgevoerd.  
 
Het jeugdhonk werd omgetoverd tot een fraaie  
nieuwe bestuurskamer/ontvangst-ruimte.  
Almbouw en schilders stelde een gratis nieuw  
keukenblok beschikbaar. Almbouw Ontwikkeling  
zorgde voor de inrichting met een grote  
vergadertafel, een bureau, ladenblok en kastenwand 
uit de herontwikkeling van de voormalige Rabobank 
in Woudrichem. We zijn René Mooy, directeur/
eigenaar van Almbouw heel dankbaar voor deze  
bijzondere manier van sponsoring.  
Alphabet Nederland, de werkgever van ons  

bestuurslid Sponsoring Dirk Pellicaan zorgde  
voor 8 vergaderstoelen.  
Ook Dirk en Alphabet heel hartelijk dank. 
Maar vooral natuurlijk Richard en Bert die  
zo’n beetje samen de klus geklaard hebben  
in een betrekkelijk korte periode.  
 
We zoeken nog een passende naam voor  
deze ruimte, alle suggesties zijn welkom. 
De oude bestuurskamer wordt gerestyled tot  
wedstrijd- en bespreekkamer voor de elftallen. 
Om terug te komen op de vernieuwde  
bestuursstructuur, de stukken liggen al enkele  
weken ter inzage in de bestuurskamer/ kantine. 
Op de bijzondere leden vergadering van  
13 september zal Remco Pronk deze  
bestuursstructuur presenteren. 
Voor enkele functies binnen deze structuur  
zijn nog vacatures. 
We zijn op zoek naar een vertrouwenspersoon,  
mensen die in de raad van advies willen en mensen 
die een van de bestuursfuncties zouden  
willen vervullen. 
 
Uw reacties zijn welkom. 
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Jubileum en kampioensreceptie 

Het is vrijdag 23 juni 2017 omstreeks 19.30 uur als 
voorzitter Kees Braat de microfoon ter hand neemt. 
Hij geeft nog even een korte terugblik op het  
afgelopen jaar. Het was niet altijd eenvoudig maar de 
uitkomst van de optelsom had een dikke voldoende. 
Er werden met veel inzet van eigen mensen twee 
kleedkamers gerealiseerd. Er werd een veld  
aangelegd met kunstgras. Zeker, er werd een bijdrage 
gevraagd van de vereniging die niet mals was.  
Maar we kunnen nu wel stellen dat we er als club 
goed bijzitten. Onze accommodatie is klaar voor de  
2e klas. Reeds op 8 april mochten we in Leerdam het 
kampioenschap binnen halen. Dat daarbij een uniek 
Nederlands record werd weggezet mag niet onver-
meld blijven. Nog 5 wedstrijden te gaan en dan reeds 
kampioen zijn. Hierbij de overtuigende cijfers met de 
minste doelpunten tegen in heel de historie van onze 
vereniging.  
Deze zes doelpunten tegen bleken aanleiding tot een 
nieuw idee. Het was Tim Hartman uit Gorinchem die 
als journalist verbonden is aan BDU en het blad “Stad 
Gorinchem” onder zijn hoede heeft. Hij kwam met het 
idee om een bokaal in het leven te roepen van de 
minst gepasseerde keeper uit de omgeving.  
Samen met Alex Monster waren zij naar Woudrichem 
gekomen om de trofee uit te reiken aan onze  
doelman Lex Kramers.  

 
 

Het bijzondere hieraan is  
dat de bokaal tevens de naam gaat dragen van Lex.  
Lex gaf aan dat hij trots was en vereerd met deze  
bokaal. Hij betrok direct zijn ploegmaten erbij die hier 
mede voor gezorgd hadden. Ook de 4 wedstrijden die 
hij er niet bij was zorgden voor deze unieke prestatie. 
Lex gaf aan dat hij ook het komend jaar hoopt de  
beker vast te kunnen houden. 
Jakko Sport had van het seizoen en fotocollage  
gemaakt en overhandigde deze aan de aanvoerder 
Wim Holster. 

Wethouder Renze Bergsma kwam namens de  
gemeente en hij gaf aan dat hij blij was met de  
aanleg van de kleedkamers en een kunstgrasveld.  
Hij overhandigde de voorzitter een envelop met  
inhoud. Op deze manier kwam er toch weer iets terug 
van al hetgeen door de club was gerealiseerd. 
Op de receptie waren de omliggende verenigingen en 
de KNVB vertegenwoordigd. 
Toen om half negen de wedstrijd van oud 1e, jaargang 
2002 tegen het huidige 1e werd gespeeld was het 
weer even nostalgie snuiven en velen die elkaar weer 
ontmoetten na langere tijd. 
Na de wedstrijd was het gezellig in de kantine onder 
de muzikale klanken van Show Gun. 
JF 
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Vrienden van v.v. Woudrichem 

Ook voor de “Vrienden van v.v. Woudrichem” gaat 
het seizoen weer beginnen.  
De planning voor de komende maanden is nog  
niet definitief, maar grote kans dat er weer een 
darttoernooi gaat plaatsvinden in september/oktober. 
Daarnaast zullen we ongetwijfeld weer  
een plaats inruimen voor het altijd goed bezochte  
Novemberfest! Dat dit in november gaat plaats  
vinden lijkt ons logisch..;-) 
 
Gedurende de zomerperiode hebben er  
behoorlijk wat gebeurtenissen plaatsgevonden  
die impact hebben gehad op de  
“Vrienden van v.v. Woudrichem”.  
Ten eerste heeft Michiel van Pouderoyen  
aangegeven te stoppen als lid van de “Vrienden van”.  
Als afscheid zijn we met Michiel een hapje gaan  
eten bij ’t Oude Raedthuys.  
Dankjewel voor alle jaren trouwe dienst Michiel! 

Daarnaast heeft er helaas ook een heel vervelende 
gebeurtenis plaats gevonden, wat gelukkig uiteindelijk 

“redelijk” goed is gekomen. Marcel Wilhelm heeft  
in juni een dubbel hartinfarct gekregen waarbij hij  
uiteindelijk gelukkig op tijd de juiste hulp heeft  
gekregen in het ziekenhuis. Met wat stents en de  
nodige revalidatie moet hij de komende maanden 
weer de oude worden. Veel beterschap Marcel!   
 
Gelukkig kunnen we afsluiten met een heuglijk feit  
en dat is dat Wilty Schaap en zijn vriendin Carline  
Gelderblom over een paar maanden een kindje  
verwachten. Van harte gefeliciteerd! 
 
Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen over de 
planning voor de komende maanden, dus houd de 
website in de gaten! Daarnaast zullen wij ook weer 
gaan brainstormen welke leuke/nuttige dingen  
we het komende seizoen gaan steunen met de vele 
opgehaalde donaties. Ook hiervan zullen wij verslag 
doen via de website of via de clubkrant. 
 
Tot slot willen wij wederom een ieder hartelijk  
bedanken die de “ Vrienden van v.v. Woudrichem” 
een warm hart toedraagt in de vorm van het  
donateurschap. Iedereen die nog geen lid is, maar  
dit wel graag zou willen kan zich natuurlijk melden  
bij een van de “Vrienden van”, welke bestaan uit:  
Wilty Schaap, Jurgen Braat, Yannick Kant,  
Marcel Wilhelm, Martijn van den Heuvel  
en Andreas Nederveen. 
 
Tot binnenkort! 
 
Vrienden van v.v. Woudrichem 

 Sportverzorger in opleiding  

Jayne van Vuuren gaat komend seizoen bij onze club aan de slag voor  

haar opleiding tot Sportverzorger voor Vrouwen- en meisjesvoetbal.  
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Reeds jaren doet v.v. Woudrichem mee aan de Grote 
Clubactie en daar vormt 2017 geen uitzondering op. 
Loten kosten € 3,- per stuk en daarvan gaat maar 
liefst 80% (dus € 2,40) naar de club.  
Daarnaast maakt u met een lot kans op prachtige  
prijzen, zoals bijvoorbeeld de hoofdprijs van  
€ 100.000,- , een Volkswagen Up, diverse reischeques, 
dagjes uit, cadeaubonnen en mooie geldprijzen. De 
moeite waard dus! 
 
Tevens zijn er superloten te koop voor € 150,-.  
Leuk om met uw bedrijf te kopen en zo de club  
te sponsoren!! 
Het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen mee doet. 
Tenslotte komt de opbrengst ook aan iedereen ten 
goede. Laat daarom je clubgenootjes niet in de steek 
en probeer zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Vorig jaar hebben de meiden van de MO11 maar liefst 
361 loten verkocht! Een uitdaging voor alle andere 
teams om te laten zien dat zij dit ook kunnen! 
Ook aan de seniorenteams wordt gevraagd hun  
steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door  
het (ver)kopen van de superloten. 
V.v. Woudrichem beloont bovendien haar beste drie 
lotenverkopers met een leuk cadeau en ook het best 
verkopende team zal voor die prestatie een leuke  
beloning krijgen. Verkoop je een superlot, dan telt  
dit dus voor 50 loten! 
 
Kids Verkoopwedstrijd 
Daarnaast heeft De Grote Clubactie nog een extra  
stimulans voor de jongste verkopers.  
Ook dit jaar organiseert de Grote Clubactie deze  
wedstrijd speciaal voor lotenverkopers t/m 13 jaar.  
De beste lotenverkopers maken kans op een 
Playstation 4, een fiets of één van de andere mooie 
prijzen zoals entreekaarten voor een pretpark of een 
trainingspak van Masita. 
 
Prijzenpakket voor de beste lotenverkopers (landelijk) 
Deze prijzen kunnen uw lotenverkopers winnen in 
2017: 
- 1x Playstation 4 met een cadeaubon voor een spel 
naar keuze 
- 1x fiets t.w.v € 250,-  
- 13x 4 entreekaarten voor Bobbejaanland 
- 52x 4 entreekaarten voor Madame Tussauds 

 
 
 
 
 
 
- 25x trainingspak van Masita 
- 10x Sportboxx cadeaubon t.w.v € 50,-  
- 65x Familietickets Schiphol behind the scenes  
 
Let op! Inschrijven voor de Kids-verkoopwedstrijd is 
mogelijk vanaf 16 september t/m 12 december 2017.  
De verkopende jeugdleden kunnen zichzelf  
inschrijven via de Kids-website.  
Voor meer informatie, zie kids.clubactie.nl. 
Alle prijswinnaars ontvangen uiterlijk 22 december 
2017 bericht. 
Maar er is nog meer!! De 20-LOTEN-ACTIE!! 
Help het doel van jouw vereniging te behalen door 
zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij 20 of meer  
verkochte loten ontvang je van jouw clubcoördinator 
een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Madame 
Tussauds of een dagje Schiphol. Ook ontvang je € 10,- 
shoptegoed bij Sportboxx.com. 
Pretparkkaartje, dagje Schiphol en kortingen 
 
Je ontvangt een voucher als je 20 of meer loten hebt 
verkocht. Vraag de voucher aan jouw coördinator. 
 
Het officiële landelijke startsein voor de verkoop is 
door de organisatie vastgesteld op 16 september 
2017. Vanaf die dag zullen de jeugdteams op pad 
gaan om hun loten te verkopen. De organisatie  
verzoekt alle verenigingen dringend om niet eerder  
te beginnen met de start van de verkoop.  
Verenigingen die dat wel doen lopen het risico  
om te worden gediskwalificeerd. 
U wordt daarom ook verzocht uw loten niet voor  
16 september 2017 te kopen. 
Vorig jaar heeft de Grote Clubactie maar liefst  
€ 2.620,53  voor onze club opgebracht. 
Een fantastisch bedrag,  maar wellicht kunnen onze 
leden dit jaar nog meer bij elkaar brengen! 
Zet dus je beste beentje voor en verkoop zoveel  
mogelijk loten voor de club. 
 
De Jeugdcommissie 

Loten Verkoop Grote Clubactie 2017 
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Na het vertrek van Gerrit vorig jaar is het loket bij de 
ingang bemand door Bert van Tilborg.  
Bij alle thuiswedstrijden van het 1e elftal int hij de  
3 euro per persoon (kinderen tot 12 en 65+ 1,50). 
Bert wordt bijgestaan door IJm van Straten en Jan 
Secrève die ervoor zorgen dat iedereen die geen lid is 
van de club netjes entreegeld betaalt.  
Bezoekers komen niet ongezien meer binnen.  
Een goede zaak voor de clubkas, maar ook heeft de 
vereniging er al ruim veertig leden bij (lidmaatschap  
is uiteindelijk goedkoper dan elke zaterdag een 
kaartje kopen). 
Het initiatief en verzoek komt van Rita Borg die  
tijdens de lootjesverkoop zag dat er toch wel wat  
supporters zonder te betalen naar binnen liepen.  
IJm en Jan doen het graag. Al van jongs af aan komen 
ze op het Bolwerk en zien v.v. Woudrichem als hun 
tweede thuis. “Het is ons cluppie.” Ze kijken graag 
terug op de tijd dat ze samen in het 1e speelden van 
v.v. Woudrichem, begin jaren zestig. Door een  
dubbele beenbreuk was Jan Secrève op zijn 26e  
genoodzaakt te stoppen met voetbal. IJm van Straten 
heeft tot zijn 28e gevoetbald en is later trainer en  
leider geweest van diverse teams. Bijzonder mooie 
herinneringen heeft hij aan de tijd dat hij leider was 
en Joop van Linstee de hoofdtrainer.  
Of dat er twee keer 3 broers Van Straten  
in het eerste elftal speelden.  
Vandaag de dag zitten de heren in het onderhoud van 
hoofdzakelijk het eerste veld en zorgen ze ervoor dat 
de grasmat en de tribune wekelijks tiptop in orde zijn. 
“Na elke wedstrijddag is het een zooitje.  
Mensen gooien van alles op de grond en zitten met 
hun schoenen op de stoeltjes voor hun.  
Het is echt een klus om elke week 144 stoeltjes 
schoon te maken.” 
Het 1e veld heeft wel een update nodig. IJm:  
“We zouden graag zien dat de ruimte om het veld 
gerenoveerd wordt. Het tegelpad is hier en daar  
verzakt en de bomen zorgen voor veel rommel op  
het veld. O ja, en extra fietsenrekken buiten bij de 
parkeerplaats.  
De ruimte bij de ingang moet echt vrijgehouden  
worden voor bijvoorbeeld een ambulance.” 
Het afgelopen seizoen hebben de heren genoten. 
“We zijn echt beretrots op het elftal en de manier 
waarop ze kampioen zijn geworden. Ik kan me niet 

herinneren dat we ooit zo’n goed voetballende ploeg 
hebben gehad.” Ze verheugen zich op het aanstaande 
voetbalseizoen. Jan: “Die zomerstop duurt mij echt te 
lang. Ik ben heel benieuwd hoe het Woudrichem 1 
vergaat in de 2e klasse. Ik denk dat ze geen  
nacompetitie hoeven te spelen, maar dat ze niet in 
het linker rijtje eindigen.” IJm kijkt opzij.  
“Ze eindigen in het linker rijtje, let maar op.” 
 

Een kaartje kopen of je ledenpas mee! 

Jan en Ijm voor de poort. 
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Rommelmarkt v.v. Woudrichem 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 1 juli j.l. was er weer de gezellige  
jaarlijkse rommelmarkt langs de lijnen van de  
velden van v.v. Woudrichem. 
Tijdens  de ophaalronde maandag en dinsdag  
hebben we  weer heel  veel mooie en verkoopbare 
spullen van de inwoners van Woudrichem en  
de Oudendijk gekregen. 
In de loop van de week is alles goed gesorteerd  
en in de verschillende verkoopkramen uitgestald. 
 
Zaterdagmorgen 6 uur stond het trouwe verkoopteam 
al te popelen om de laatste spullen klaar te maken 
voor de verkoop. Wist u dat er om half 8 al kopers 
voor het hek klaar stonden om als eerste naar binnen 
te rennen, om niets te missen, terwijl de markt pas 
om negen uur begint. 
 
Helaas regende het bij aanvang van de verkoop,  
maar dat hield de kopers gelukkig niet tegen. 
Later in de ochtend werd het gelukkig weer droog  
en werd het lekker druk op de markt. 
 
Naast veel boeken, speelgoed, bloempotten, antiek, 
kleding, sieraden, kleine meubeltjes en huishoudelijke 
artikelen  was er ook veel lekkers te verkrijgen. 
De koffie, fris, taart en natuurlijk onze vers gebakken 
vis werden gretig afgenomen. 

Dus we kunnen wel zeggen dat het weer  
een geslaagde rommelmarkt was. 
Met zijn allen hebben we toch maar  
weer het mooie resultaat gehaald van € 2.730,00. 
Dit komt geheel ten gunste van de voetbalclub. 
 
Maar naast onze voetbalclub hebben we ook nog  
een aantal stichtingen blij kunnen maken met  
spullen welke wij na afloop nog over hadden. 
 
Stichting Gain   = Overige kleding 
De Lemmenskamp   = Boeken 
Kringloop Andel   = Speelgoed 
Stichting GSW    = Kinderboeken en  
       huishoudelijke spullen 
Kunst na Strijd   = Lege dozen en  
       niet verkoopbare boeken 

Tot slot willen we iedereen bedanken voor de hulp  
en we hopen dat we volgend jaar weer  op jullie  
mogen rekenen. 
 
Groetjes, 
 
Het rommelmarktteam 
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50 jaar reisclub “De Stormvogel” 
Onze roots liggen bij voetbalvereniging 
“Woudrichem”. Toen we opgericht werden was het 
noodzaak dat je lid van de voetbalclub was.  
Het waren n.l. de veteranen die eens een  
vriendschappelijke wedstrijd gingen spelen, hun  
vrouwen meenamen en zo op het idee kwamen om 
een reisclub op te richten, zonder te voetballen. 
Het ledental was gemiddeld 40 personen, we hebben 
prachtige reizen gemaakt, en veel plezier gehad.  
De eerste 6 jaren gingen we 1 dag, daarna werden het 
er twee, met een overnachting, dat was dolle pret.  
Dit jaar maken we de 50ste reis, wat tevens onze  
laatste zal zijn. We gaan “vergrijzen”, we kunnen  
bijv. geen stadswandeling meer maken, ons hotel 
moet gelijkvloers zijn enz. dus hebben we  
democratisch besloten om te stoppen. Daarna  
houden we nog één keer een najaarsvergadering in 
de kantine van de v.v. ”Woudrichem”, waar het  
allemaal is begonnen. We kijken met heel veel plezier 
terug, o.a. op de mooie vriendschappen die hier uit 
zijn ontstaan. 

Van deze mooie periode wordt op dit moment een 
boek gemaakt, waarin alle reizen worden belicht met 
anekdotes en foto’s, zodat de herinnering levend 
blijft. Onze naam danken we aan de  
v.v. ”Woudrichem”, die in het begin van zijn  
bestaan v.v. “De Stormvogel” heette.  
De ‘vogel’ delen wij met de club als ons briefhoofd.  
Onze reizen beginnen en eindigen  op het  
parkeerterrein van het sportpark. Bedankt  
voetbalclub voor jullie gastvrijheid, wij mochten  
onze vergaderingen  altijd in de kantine houden. 
 
Wanneer iemand geïnteresseerd is in een  
jubileumboek, schrijf je snel in, want de oplage  
is beperkt, (catrienb@gmail.com).  
 
De samenstellers van het boek; 
Margriet Bulthuis 
Arie van Herwijnen 
Catrien Brandenberg 

Bovenste rij vlnr.: Bart Hartman, Cees Groeneveld, Chiel Smits, Jan Secrève, Ineke Gremmen-van Straten, Henk van der Mast 
(chauffeur). Middelste rij vlnr.: Gerrit Viveen, Arie Vink, Tiny Borg, Adrie Vink, Co van Straten-van Pinksteren, Kuin Borg, 
 Jeanine Vink-Honings, Cor van Straten, Neeltje den Tek, Aka van Bergeijk, Co van Straten (van Adam), Bas van Straten,  

Dien van Straten (van Siem), Dries van Straten, Anna van Straten-Hartman,  
Ineke Verhoeven, Pietje Vink, Cor van der Weijden, Piet Hartman (reisleider)  

Onderste rij vlnr.: Mimi van Straten-Secrève, Geer Gremmen, Ab den Tek, Riek Hartman, Adam van Straten,  
Sjaan Pieterse-Groeneveld, Siem van Straten, Kees van Straten, Jaap Verheij. Liggend: Cock Pieterse 

De voorloper, reis naar een voetbalwedstrijd 
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De 42e reis, 28 augustus 2009, reisje naar de hoofdstad 

  1. Gijp Kant 
  2. Bert Westerlaken 
  3. Gerrit den Bok 
  4. Hennie Brandenberg 
  5. Frans Smits 
  6. Corrie Smits 
  7. Arie van Herwijnen 
  8. Hennie Torenvliet 
  9. Kees Braat 
10. Amel van Vianen 
11. Nel Meeder 
12. Henny den Bok 

13. Gerrie van Vuuren 
14.Cobie Vink 
15. Izaäk van Vuuren 
16. Mijke van Herwijnen 
17. Flora Kant 
18. Jan Baartman 
19. Hennie van de Werken 
20. Margriet Bulthuis 
21. Berly Baartman 
22. Margriet Westerlaken 
23. Hennie van Vianen 
24. Jeanne Braat 

25. Marja van Eeden 
26. Henk Bulthuis 
27. Ben van Eeden 
28. Catrien Brandenberg 
29. Conny Straver 
30. Barry Westerlaken 
31. Hans Westerlaken 
32. Willem Brandenberg 
33. Harry Straver 

Cor Brandenberg ontbreekt op deze foto  
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Hoe gaat het met…….. het damesvoetbal 
Sinds Henk Struik trainer is van het damesteam  
van v.v. Woudrichem leest u in elke uitgave van de 
clubkrant wel een verslag van hem over het wel en 
wee van het huidige team. 
Maar hoe lang in het 85 jarig bestaan van de club  
hebben we voetballende dames in teamverband.  
In de jubileumuitgave vanwege het 75 jarig bestaan 
vinden we behoorlijk wat feiten terug. 
Een paar jaar na de oprichting was dit het elftal.  
Een van de eerste foto’s. 

Mirjam Brouwers werd al gauw mevrouw Mik Mak 
genoemd volgens Betty en Elly. Uw verslaggever was 
te gast bij deze dames om wat meer informatie te  
verzamelen. Het was een gezellig gekwebbel.  
Een foto van de beginperiode is er helaas niet.  
Toen ze begonnen was het nog niet alles maar van 
lieverlee ging men echt voetballen. Ze waren fanatiek 
genoeg. Ze vochten niet alleen voor de overwinning, 
maar ook met de tegenstander. Het was zelfs zo erg 
dat ze in Veen de banden van de fietsen hebben leeg  

Bovenste rij van links naar rechts: Ans Viveen, Ada Lammers-Ouwerkerk, Betty Verzijl-den Adel, Marjan Baks, Adri de Bruijn, 
Emmy Baks en Petra van Vught. 
Onderste rij van links naar rechts: Karin Versluis-de Groot, Annet Viveen, Anita Spoor, Loes Stoute-Koppenaal, Antoinet Vink-
Dekker, Martine van Straten-van Dijk en Karin Vink. 

Een aantal actieve dames, waaronder de toen 15/16 
jarige Betty den Adel en Bertie Baks, staken in 1971 
de koppen bij elkaar en gingen naar het bestuur.  
Wij willen ook voetballen in teamverband zeiden de 
dames. Als jullie genoeg mensen op de been kunnen 
krijgen, gaan we een dameselftal vormen en proberen 
in competitieverband te spelen. Al snel kwamen er 
dames bij. Geertje Schriek, Mary van Rossum, Toos 
van Tilborg, Nel van Wijk, Ellie van Rossum, Ank Ruis, 
Emmie Baks, Adrie de Bruijn, Loes Stoute en Mirjam 
Brouwers. Deze laatste ging het wedstrijdsecretariaat 
doen. IJm Kilwinger werd de eerste trainer, later  
opgevolgd door Cor Schutte, Arie van Wijngaarden  
en Arthur Manz.  

laten lopen. De dames De Groot kwamen er ook bij en 
dat waren goeie voetbalsters. Vooral Liesbeth deed 
het goed. Later gingen zij helaas naar GDC omdat die 
club hoger speelde. Liesbeth heeft zelfs, samen met 
Jos Andeweg, het Nederlands elftal gehaald! 
In 1975 kwam Mirjam vragen aan Coosje Schutte-
Spiering of zij het wedstrijdsecretariaat wilde  
overnemen. Mirjam ging verhuizen, vandaar.  
In huize Schutte werd het zaterdagochtend  
een ware voetbalslag. Cor, haar man, was ook  
wedstrijdsecretaris en de telefoon stond de hele  
morgen rood gloeiend. Niet alleen het secretariaat 
deden ze samen, ook het huis stond vol met  
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reclameborden op schragen, midden in de kamer.  
De plaatjes voor het scorebord, zoals ze nu nog  
ophangen in de kantine, werden door hun gemaakt. 
Coos mocht op een gegeven moment zelfs de tassen 
dragen, de portemonnees bewaken en stond steevast 
langs de lijn. Liefst in de buurt van het doel naast  
Antoinette Vink. Op een gegeven moment werd er 
een schot gelost en Coos dacht dat die bal er wel in 
zou gaan.  Ze stond niet in maar naast het doel en 
stak haar been uit. Doelpunt voorkomen. Ze kreeg wel 
een standje van de scheidsrechter, maar het was geen 
doelpunt. Nadat het allemaal teveel werd voor Coosje 
werd het secretariaat overgenomen door Loes Stoute. 
Ook zij heeft het met veel inzet en plezier gedaan. 
  
In de tachtiger jaren vormden men een echte  
damesafdeling met een meidenpupillen, -junioren en 
damesteam en waren ongeveer 40 meiden lid. Op een 
gegeven moment liep het zo gesmeerd bij die dames 
dat in het seizoen 1984-85 zelfs een dame topscorer 
van de gehele vereniging werd. In 1986, 15 jaar na de 
start, werd een heuse reünie gehouden.  
Aanleiding was het vertrek van één van de dames, 
Adrie van Andel-de Bruin, naar het buitenland.  
Adrie is jaren later helaas overleden, ze kon geweldig 
voetballen. Een echte leidster in het veld. 
In 1987 speelden 4 speelsters met een regio elftal  
tegen het Nederlands meisjeselftal onder 16 jaar. 
Helaas werd met 1-3 verloren maar de ervaring was 
enorm leuk natuurlijk. Het ging zo goed dat hetzelfde 
elftal in 1988 tegen de landskampioen PUCK uit  
Deventer mocht spelen. Ook hier verlies 1-5.  
Toch een mooie prestatie van die dames.  
In 1992 een voorwedstrijd op het Kasteel bij Sparta!! 
Er werd ook meegedaan aan een internationaal  
zaalvoetbaltoernooi. Dit was echter op zondag en dat 
vond de voorzitter eigenlijk maar niks. Ze hebben wel 
meegedaan, maar onder een andere naam. 
Dames-en meidenteam werden beiden kampioen in 
het seizoen 1990-91. Een flink feest in het OVO-
gebouw was het gevolg. Kampioen worden betekent 
reizen maken. O.a. naar Zeeuws-Vlaanderen. Gelukkig 
kregen ze van Bontje (de toenmalige benzinepomp) 
snoep mee voor onderweg.  
Tijdens een bezoek van een dame van de KNVB,  
Marian Heijnen, kregen ze te horen dat de dames  
bekend stonden om hun “schouwerdauw”.  
Een mooie Woerkumse uitdrukking natuurlijk.  

De dames uit Woerkum werden minder enthousiast, 
maar gelukkig kwamen er dames van buitenaf.  
Zodoende kon men blijven spelen. 
Een hechte band was er wel. Na de competitie  
speelde men dikwijls nog toernooien in Duitsland, 
Antwerpen of gingen ze een weekend Center Parcs 
doen of zeilen, kampeerboerderij, kerstfeest vieren 
met een echte onbekende kerstman, noem maar op. 
Mooie herinneringen zijn er aan die tijd overgebleven. 
Hoeveel trainers de dames hebben versleten is niet 
bekend, maar om 15 dames in het gareel te houden 
valt niet mee! 
Een kleine dip tussen 2001 en 2006, maar daarna ging 
men er weer vol voor. Lekker voetballen en trainen is 
goed voor lijf en leden. 
 
Zoals in het begin al geschreven is Henk Struik, onze 
overal inzetbare kracht, momenteel de trainer van de 
dames. Hij is niet alleen een leuke, aardige vent, maar 
ook een gedreven trainer en kan de dames goed  
motiveren zonder echt boos te worden. De club is blij 
met de dames. Zij zetten zich ook nog in voor allerlei  
doeleinden in dat hoort ook zo.  

Ook de kleinste meiden doen het natuurlijk heel erg 
leuk. Vorig seizoen nog getraind door de 80 jarige, 
maar immer kwieke, Ab den Tek. 
 
Dank aan de “oudjes” die er voor zorgden dat het een 
echte afdeling binnen de club is geworden en we 
wensen de jonge generatie veel succes en plezier in 
de toekomst. 

Van links naar rechts: Kees, Henk, Demi, Marlous,  
Jayne, Tamara, Myrna, Rachelle, Mariska, Carline,  
Lindy, Winnie, Zoë, Anniek, Denise en Marlene. 
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Jur Froma in gesprek met aanstormend talent 
Nu de competitie ten einde is en we het  
kampioenschap hebben binnen gehaald met maar 1 
verliespartij en 23 overwinningen komt de periode dat 
we terugkijken op dit geweldig resultaat. Hoe kwam 
het tot stand en wat viel daarbij op. We mogen wel 
stellen dat deze trainer er een geweldig mooie groep 
van gemaakt heeft. Er kwamen enkele mannen bij die 
hier hun geliefde hadden gevonden, maar ook vanuit 
de jeugd werd er door geselecteerd. Met drie van  
deze jeugdspelers had ik een kort gesprek. 
 
Sam van Giessen 
Op 10 september wordt hij 19 jaar. Als keeper in de 
jeugd van F pupillen tot A junioren bij deze club actief. 
Vorig jaar behaalde hij met de A junioren het  
kampioenschap in Arkel, voor Sam van Giessen een 
hoogtepunt in zijn jonge voetballeven. Nu door de 
keeperstraining van Geron van Wijk, door naar het  
2e elftal. De laatste wedstrijden reeds in het 2e  
mee gedaan. Hierbij werd ons verblijf in de 2e klasse 
gehandhaafd. Sam liet zowel bij het eerste elftal als in 
het 2e elftal een goede indruk achter. In de wedstrijd 
met het eerste in Haaften werd de nul gehouden. 
Hierbij werden enkele zeer goede kansen van Haaften 
voorkomen. Ook de laatste wedstrijd met het 2e elftal 
tegen Sliedrecht werd een zeker lijkend doelpunt 
voorkomen toen Sam zich op de schoen wierp van een 
aanvaller en zo de bal wist te veroveren. Op mijn 
vraag wie hij de beste speler vindt in Woudrichem is 
zijn antwoord heel duidelijk. De huidige keeper van 
het eerste elftal, Lex Kramers. Het is zijn grote  
voorbeeld. Op mondiaal niveau vindt hij speler Zlatan 
en keeper Buffon van wereldklasse. Buiten  
Woudrichem is zijn club op landelijk niveau PSV.  
 
Swen Weusthof 
Swen is geboren in Woudrichem op 6 september 
2000. Ook hij heeft de pupillen van F tot aan de C 
doorlopen. De B jeugd sloeg hij over, hij kon direct 
meedoen in de A jeugd. Onder zijn trainer Jan van 
Straten mocht en kon hij zich verder ontwikkelen  
op het middenveld. In de A jeugd vorig jaar het  
kampioenschap pakken was voor hem een  
hoogtepunt. Dit seizoen mocht hij 4 keer als invaller 
bij het eerste elftal meedoen en dus ook het  
kampioenschap mee vieren. Hij vindt het jammer  
dat de ambitie bij een groep A spelers na het  

kampioenschap van vorig jaar niet meer zo hoog is. 
Men blijft sneller weg van de training en dat doet 
geen goed aan het spel. Zijn grote voorbeeld binnen 
Woudrichem is Danny Schaap. Zijn inzet en karakter 
op het veld geven hem een stimulans. Zijn landelijke 
club is Feyenoord. Het kampioenschap heeft hij in 
Rotterdam mee gevierd. De beste speler vindt hij  
Vilhena, vanwege de werklust, zijn inzet en karakter. 
 
Luca Kamp 
Luca is ook in Woudrichem geboren, en wel op 29 
maart 2000. Ook hij heeft van F pupillen tot C pupillen 
alles doorlopen. De B jeugd werd overgeslagen en dus 
direct naar de A jeugd. Met de nacompetitie mocht hij 
de overstap maken naar het 2e elftal. Het mooiste dat 
hem overkomen kon is het mee spelen met het 1e 
elftal. Het kampioenschap van het eerste elftal staat 
bij hem hoger dan het kampioenschap van de A jeugd 
vorig jaar. Reeds 5 keer mocht hij als invaller proeven 
aan het niveau van het 1e elftal. Je merkt dat het ver-
schil wel groot is, maar toch lukte het om acties te 
maken. Dat dit na twee operaties aan zijn knieën mo-
gelijk is geworden sterkt hem naar de toekomst. Als 
voorhoede man nu eerst proberen om het 2e elftal 
van dienst te zijn en zo proberen om door te stoten 
naar het eerste elftal. Zijn favoriet in het eerste elftal 
is Jamy Goemaat. Prachtig zoals die een spits uit de 
wedstrijd kan halen. Op landelijk niveau is Feyenoord 
zijn ploeg en daarbij is El Ahmadi zijn grote voorbeeld. 

Swen, Sam en Luca 
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9 februari 1940 -  14 juli 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is 14 juli 2017 als we vernemen dat ons oud  
secretaris, Frans van Huijgevoort, dit aardse bestaan 
heeft verlaten. Frans was in het verleden zeer  
betrokken bij onze club. In het gesprek dat ik mocht 
hebben met zijn echtgenote, Marjo Ruis, bleek dat  
hij in zijn jongere jaren reeds actief was.  
Niet alleen binnen de v.v. Woudrichem maar ook  
in de carnaval periode was hij iemand die de draad 
oppakte. Alle functies die er waren werden door  
hem ingevuld. Van Prins carnaval, raad van elf of chef  
protocol.. niets was hem teveel. In het dagelijks leven 
heeft Frans lang voor Pfaff naaimachines gewerkt. 
Montage en verkoop hebben een groot deel van zijn 
leven ingenomen. De laatste tien jaar heeft hij  
gewerkt bij de Rabobank in Giessenburg. 
Binnen de v.v. Woudrichem was Frans vooral begaan 
met de jeugd. Iedere zaterdag was het prijs. Frans 
was soms juist terug van het wegbrengen en ophalen 
van de jeugd bij een uitwedstrijd of opnieuw moest 

hij met een volgend elftal weer op stap. Als bleek dat 
er iemand niet op was komen dagen dan ging Frans 
opnieuw op pad. Na verloop van enkele jaren was het 
Bep Viveen die als voorzitter hem binnen het  
bestuur haalde en zijn functie, secretaris, aan hem 
toebedacht. Frans kon goed in het openbaar spreken 
en dus was het snel beklonken dat Frans het woord 
zou voeren op bijzondere gelegenheden.  
Zo vervulde hij deze taak tussen 1982 en 1992.  
In huiselijke kring was het steevast dat Frans over de 
dood niet wilde nadenken. Als ik 80 jaar oud ben gaan 
we dat wel bespreken. Het mocht helaas niet zover 
komen. Vorig jaar werd hij geopereerd en werden 3 
omleidingen aangebracht. Na de operatie werd hem 
gevraagd om aan een onderzoek mee te doen. Hierbij 
bleek dat hij een verwijde aorta had vanuit zijn buik 
naar beide benen. Geen risico en binnen twee weken 
werd de operatie uitgevoerd. Ook dit werd na  
revalidatie goed doorstaan. Enkele maanden later 
voor controle naar het ziekenhuis. Een soort APK zou 
je kunnen zeggen. De arts was zeer tevreden en gaf 
Frans mee, tot over 5 jaar. Een week later kwam  
Marjo na een dagje uit met haar dochters thuis en 
vond haar man in de schuur met, wat later bleek,  
een hersenbloeding. Frans was aan zijn rechterzijde 
verlamd en was zijn spraakvermogen kwijt, maar was 
toch nog voldoende bij kennis. Snel een ambulance 
laten komen en naar Den Bosch. Het mocht niet meer 
baten. Anderhalve week later is Frans in zijn slaap 
overleden.  
Wij als bestuur, redactie en leden van de  
v.v. Woudrichem wensen Marjo en haar kinderen  
en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verlies 
van hun man, vader en opa.  

In memoriam: Frans van Huijgevoort 

Frans aan het woord bij de overhandiging van nieuwe tenues aan het vierde 
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Agenda Algemene Vergadering 
Alle leden worden hiervoor uitgenodigd op

 

Maandag 9 oktober 2017 in de kantine van v.v. Woudrichem, aanvang 19.30 uur 

  1. Opening door de voorzitter 
  2. Ingekomen, uitgegane stukken en mededelingen 
  3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering op 12 december 2016 
  4. Jaarverslag van het bestuur 
  5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar  
  6. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting. 
  7. Verslag van de kascontrolecommissie  
  8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
  9. Vaststelling van de begroting 
10. Vaststelling van de contributies 
11. Indienen vragen voor de rondvraag 
12. Pauze   
13. Beantwoorden van de vragen in de rondvraag 
14. Besluit nieuwe bestuursstructuur 
15. Besluit tot statutenwijziging 

 Aanleiding is tweeërlei: 
 1. in september 2007 zijn door de Algemene Ledenvergadering nieuwe statuten vastgesteld.  
 Hiervan is destijds geen notariële akte opgemaakt, zodat deze statutenwijziging niet in werking  
 is getreden. Daarmee vallen we terug op de statuten van 27-11-1978, deels gewijzigd 27-2-1979. 
 2. de statuten bieden onvoldoende ruimte voor de voorgestelde wijziging van de Bestuursstructuur. 
  
 Voor de nieuwe statuten is gekozen voor de Modelstatuten voor KNVB-Verenigingen, laatste versie van 
 februari 2012. De nieuwe statuten hebben vanaf maandag 21 augustus 2017 ter inzage gelegen in de  
 commissiekamer bij de kantine van v.v. Woudrichem. 
 
 Aangezien 13 september jl. geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt het 
 voorstel, zoals dat in deze vergadering aan de orde is geweest opnieuw geagendeerd. Een besluit kan  
 worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met meerderheid van 
 ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Dit bepaalde is niet van toepassing, indien op de 
 algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
 met algemene stemmen wordt aangenomen.        

 16. Benoeming bestuursleden 
  Aftredend volgens rooster en herkiesbaar Marjan Pullen, secretaris. 
  Het bestuur wordt uitgebreid naar 6 bestuursleden. Er is dus een openstaande vacature voor nog 
  1 bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk  
  worden aangemeld. De aanmelding moet zijn voorzien van minstens tien handtekeningen van leden 
  van de vereniging, alsmede een akkoordverklaring van de kandidaat. 

 17. Sluiting 
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BINGO !!!! 
Bingo oubollig, suffig of saai? Welnee!  
Een hip, elektronisch bingoapparaat, vette 
geldprijzen, lekkere hapjes en twee enthousiaste 
dames die er een gezellige avond van maken.  
Jolanda van der Wiel en Mirjam Kamerman gaan  
voor het derde seizoen de bingoballetjes laten rollen.  
Maar de Activiteitencommissie 18+ doet meer. 
Jolanda van der Wiel, moeder van Ryan Verbeek 
(JO13-2) en Tristan Verbeek (JO15-2) is drie jaar  
geleden benaderd door het bestuur met de vraag  
of zij een activiteitencommissie wilde starten om  
activiteiten voor volwassenen te organiseren.  
Behalve klaverjasavonden en de evenementen  
van de  ‘Vrienden van’ was er weinig te doen bij  
v.v. Woudrichem. Ze wilde het wel proberen, samen 
met haar zus Elise in het begin en Mirjam Kamerman, 
moeder van Melvin (JO13-1) en Tessa (MO11-1).  
Inmiddels zijn we bijna 3 jaar verder en worden de 
bingoavonden goed bezocht, gemiddeld 30-35  
mensen per avond, afkomstig uit de hele regio.  
En het leuke is, ze hoeven er niet aan te verdienen. 
Bijna al het geld dat ze ophalen met de verkoop van 
bingokaarten wordt weer uitgekeerd in geldprijzen. 
 
DE SPELREGELS 
Wanneer:  elke laatste woensdag van de maand 
      (september t/m juni) 
Voor wie:  voor iedereen vanaf 18 jaar, lid of geen lid 
Hoe laat:  20 uur (kantine open vanaf 1915 uur) 
Kosten:     13 euro per boekje (11 rondjes) 
Prijzen:      geldprijzen bij 1, 2 en 3 rijtjes vol (hoe  
  meer deelnemers, hoe hoger de prijzen!) 
Tot slot:    lekkere hapjes in de pauze! 
 
Iets extra’s voor de club 
Behalve de maandelijkse bingo organiseert de  
Activiteitencommissie ook 1 of 2 keer per jaar een 
draaimiddag en helpen ze Nadieh van den Bosch een 
handje bij jeugdactiviteiten. Jolanda: “De laatste 
draaimiddag was vlak voor de zomervakantie, tijdens 
de feestweek. De eerstvolgende zal zijn met Pasen, 
denk ik. Het is leuk om iets extra’s te doen en de club 
financieel te steunen. Zoals met de verkoop van  
speculaas rond Sinterklaas, met zelfgebakken taart  
op de zaterdagochtenden als er veel jeugdteams thuis 
spelen en tijdens het Frietzakkentoernooi met het 
envelop trekken. Afgelopen jaar hebben we ruim  
 

 
 
 
vierduizend euro verdiend voor de club, waarvan  
een gedeelte besteed wordt aan jeugdactiviteiten  
zoals het Sinterklaasfeest. En dit allemaal dankzij zeer 
gewaardeerde sponsoren, zoals Van Tilborg uit Andel 
die ook wekelijks op de markt staat in Woudrichem 
met snoep en chocola (chocoladegeschenken.nl ). 
 
Versterking gezocht! 
Jolanda en Mirjam organiseren de activiteiten met 
plezier, maar zouden graag een groter team hebben. 
“Met iemand erbij kunnen we afwisselen.  
Bingo organiseren kan prima met zijn twee, maar 
soms heb je andere verplichtingen en dan is het fijn 
als iemand kan meedraaien. We kunnen wellicht ook 
andere dingen gaan organiseren, maar daar hebben 
we echt hulp bij nodig. Dus hierbij een oproepje  
aan iedereen die het leuk vindt om samen met ons 
activiteiten te organiseren.” 
Wie de activiteitencommissie wil versterken, kan zich 
melden via jovanwiel@gmail.com.  
 
Agenda: 
Elke laatste woensdag van de maand: BINGO! 
Eind oktober: Halloween party voor de kids 
November: speculaasactie 
December: Sinterklaasfeest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirjam Kamerman & Jolanda van der Wiel 
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Data om in de gaten te houden 
13 september Bijzondere Algemene Ledenvergadering 

16 september Grote Clubactie 

23 september Start competities 2017-2018 

27 september Bingo 

Eind oktober Halloween party voor de kids 

  4 november  Speculaasactie JO//MO13 

29 november   Bingo 

27 december Bingo 

27-29 december Kerstzaaltoernooi 

Nieuwe samenwerking met  AA Drink  
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Iedereen, leden en bezoekers, is van harte welkom in 
onze sportkantine. Maar een biertje kopen kan alleen 
als je 18 jaar of ouder bent. Daarom vragen we onder 
de 25 jaar altijd om een geldig ID-bewijs. Hoe lastig 
dat soms ook is als je achter de bar werkt. Door het 
tonen van ID help je onze barmedewerker, jezelf  
maar zeker ook onze vereniging. Want: NIX18 doen 
we samen! En om die reden doen ook wij mee aan  
de Actieweek ‘NIX Zonder ID’ van 7 september tot  
en met 13 september 2017. 

Uit onderzoek blijkt dat in veel sportkantines de 
leeftijdsgrens nog onvoldoende wordt gecontroleerd. 
Zo’n 83% van de jongeren kan zonder problemen  
alcohol kopen, blijkt uit onderzoek dat is gedaan met 
zogenaamde mysteryshoppers. Sportkantines doen 
het daarmee beduidend slechter dan bijvoorbeeld 
supermarkten (zo’n 37 procent krijgt alcohol mee)  
en slijters (ongeveer 38 procent krijgt alcohol mee).  

Voorzitter Kees Braat: “Onze vereniging is ook flink 
geschrokken van de slechte naleving in sportkantines 
en we moeten hier als vereniging direct werk van  
maken om dit te verbeteren. Laten we een nieuwe 
start maken tijdens de landelijke actieweek  
NIX zonder ID, waar we als vereniging aan meedoen. 
De week loopt van 7 tot en met 13 september.  
Onze barvrijwilligers gaan scherper controleren op ID 
en zullen iedereen onder de 25 jaar vragen om de ID 
te laten zien als alcohol wordt besteld.”  

Maar help vooral onze barmedewerkers om de 
leeftijdsgrens goed na te leven. Als je geen 18 jaar 
bent, moet je geen alcohol bestellen. Doe je dat wel 
dan kun je de club flink in de problemen brengen 
want de gemeente kan stevige boetes uitdelen als er 
een overtreding wordt geconstateerd. En uiteraard  
is het ook slecht voor je gezondheid. De club roept 
oudere leden, trainers en begeleiders op om geen  
alcohol door te geven aan jongeren onder de 18 jaar. 
Ken je verantwoordelijkheid. Ben je tussen de 18 en 
25 jaar en je wilt wel alcohol bestellen, hou dan je ID 
bij de hand en drink niet te veel. Door het tonen van 
ID help je onze barmedewerker, jezelf maar zeker ook 
onze vereniging. Want: NIX18 doen we samen! 

De kamerbrief van Staatssecretaris van Rijn en het 

rapport van het nalevingsonderzoek is te vinden op de 

website van de rijksoverheid: https://

www.rijksoverheid.nl/documenten/

kamerstukken/2016/07/06/kamerbrief-over-naleving-

leeftijdsgrens-alcohol-en-tabak-2016  

NIX mee zonder ID 

Voorzitter loopt Vierdaagse Nijmegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen juli heeft onze voorzitter, Kees Braat,  
meegedaan aan de 101ste Internationale Vierdaagse 
Afstandsmarsen Nijmegen. Kees liep voor de vijfde 
keer mee. De eerste keer 4 dagen 40 kilometer maar 
de laatste keren 4x 30 kilometer. Een hele prestatie!  
 
Zeker omdat hij in al die keren nog geen blessure 
heeft gehad laat staan dat er een blaar te zien is  
geweest. Het Vierdaagsekruis (een koninklijk erkende 
onderscheiding!) was al in het bezit van Kees. 
Maar na 5 succesvolle deelnames heeft hij nu ook een 
zilveren Vierdaagsekruis mogen ontvangen!  
 
Op naar het gouden Vierdaagsekruis?    
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Op vrijdag 1 september is met de kick off voor de 
jeugd officieel het seizoen begonnen!  
 
Onder toeziend oog van onze trainer van het eerste, 
Leon Elands, en onder bezielende leiding van een  
deel van de selectie heeft de jongste jeugd van  
v.v. Woudrichem deel genomen aan de kick off.  
75 jeugdleden vanaf de jo7/mo11 t/m de jo13/mo13 
werkten verschillende oefenvormen af.  
 
Zo werd bijvoorbeeld geprobeerd de keeper van ons 
tweede elftal, Sam van Giesen, tijdens de penalty 
shoot te passeren, wat een hele opgave bleek te zijn. 
Toch vlogen de ballen regelmatig links en rechts te-
gen het net aan.  
Al met al was ook deze kick off weer een succes,  
wat vertrouwen geeft voor de eerste seizoenshelft! 
 
De jeugdcommissie bedankt de selectie voor het  
organiseren van de kick off!! 

Kick off 
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Hoe heet jij:             Chaya Versteeg                                                       
Wanneer ben je geboren :        12-8-2006  
Waar ben je geboren :        Gorinchem                                     
Op welke school zit je :       Eben Haezer  
In welk team speel je :       MO13  
Op welke positie :        Middenveld  
Heb je nog andere hobby’s :       Buiten spelen 
Heb je broers of zusjes :        Armani (broer) - Déco (broertje)  
Hebben je ouders gevoetbald :     Ja allebei  
Zo ja waar :         Ma :  Celeritudo  (Utrecht) - Woudrichem  - Sleeuwijk   
                                            Pa :  Rijswijkse Boys – RKC –Rijswijkse Boys -  
         Woudrichem – sinds dit seizoen weer Woudrichem  
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :  Pappa 
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :    Ajax    
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :    Barcelona  
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :    Messi 
Wat vind je leuk aan voetbal :     Het spelletje voetbal in het algemeen  
Je (voetbal) wens :        Profvoetbalster worden  

Vân wie zai de gai d’r één?  

Hoe heet jij:             Armani Versteeg                                                       
Wanneer ben je geboren :        10-6-2003  
Waar ben je geboren :        Gorinchem                                     
Op welke school zit je :       Altena college  
In welk team speel je :       JO15-1  
Op welke positie :        Middenveld  
Heb je nog andere hobby’s :       Gamen  
Heb je broers of zusjes :        Chaya (zusje)  - Déco (broertje)  
Hebben je ouders gevoetbald :     Ja allebei  
Zo ja waar :         Ma :  Celeritudo  (Utrecht) - Woudrichem  - Sleeuwijk   
                                            Pa :  Rijswijkse Boys – RKC –Rijswijkse Boys -  
         Woudrichem – sinds dit seizoen weer Woudrichem  
Wie is de beste voetballer(s)  van Woudrichem :  ??  
Wat is je favoriete voetbalclub in Nederland :    Ajax    
Wat is je favoriete voetbalclub buitenland :    Borussia  Dortmund  
Wie vind jij de beste speler(s) van de wereld :    Ronaldo  
Wat vind je leuk aan voetbal :     Het spelletje voetbal in het algemeen  
Je (voetbal) wens :        Gezond blijven                              
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Wedstrijdvorm 6 tegen 6 
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 Advies interne wedstrijdvorm 
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Nieuws van de sponsorcommissie 

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!!! 
Zie www.vvwoudrichem.nl 

In de 3e Stormvogel van voetbalseizoen 2016/2017 
heeft de sponsorcommissie onder de noemer  
“Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal”  
richting gegeven aan een verdere (gestructureerde) 
professionalisering van sponsoring bij onze club. 

Aangezien “Sponsoring” veelomvattend is en de  
continuïteit gewaarborgd moet worden, is besloten 
om de sponsorcommissie te versterken met 2  
personen. De commissie bestaat nu uit 4 personen 
met ieder z’n eigen kwaliteiten.  
Dit betreffen Joram Verhagen, Stefhan van Hill,  
Dillis de Vries en ondergetekende.  
 
Om een totaal overzicht te krijgen op alle  
sponsoractiviteiten hebben de afgelopen maanden 
diverse interviews plaatsgevonden.  
Vervolgens is gestart met het ontwikkelen van 1  
centraal sponsorbestand, waarin alle relevante  
gegevens zijn opgenomen. Onderhavig bestand zal 
gebruik worden voor diverse doeleinden.  
Denk hierbij o.a. aan facturatie, het tijdig verlengen 
van contracten, uitnodigen van sponsors voor het  
bijwonen van activiteiten, etc. 
 
Extra aandacht is besteed aan bordsponsoring en dan 
met name de doelstelling (uitbreiding van het aantal 
borden) voor dit seizoen. Stefhan van Hill is  
aangesteld als 1e contactpersoon. Hij zal naast het 

werven van nieuwe bordsponsors, vaststellen  
van de sponsortarieven en het opstellen van  
sponsorcontracten, tevens het proces van het  
aankopen en plaatsen van de borden begeleiden.  
 
Voor het clubblad 'De Stormvogel' is de  
sponsorcommissie bedrijven gaan benaderen 
om te adverteren in ons clubblad. Belangrijk voor  
de continuïteit van de Stormvogel en de financiële 
huishouding van onze club. 

Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met 
merchandising leveranciers i.v.m. het opzetten van 
een merchandising lijn bij onze club, is er nagedacht 
over communicatie uitingen op onze website,  
nagedacht over het creëren van de juiste  
voorwaarden voor onze sponsors, wedstrijdballen 
voor het 2e elftal en last but not least zijn de nodige 
materialen kosteloos geregeld op het huisvestingvlak, 
prijzen voor loterijen, etc.  
 
De voortgang, initiatieven en resultaten zullen wij 
(voorlopig) bij iedere Stormvogel editie aan jullie  
kenbaar maken.  

Voor vragen, ideeën en of opmerkingen mogen  
jullie t.a.t. contact met ons opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Dirk Pellicaan, Bestuurslid Sponsor Zaken 
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Hé Scheids ! Column  

Zo, hè hè, het zit er weer op. Klaar, weer een seizoen 
voorbij. Een seizoen wat lekker begon, met niet 
overdreven veel te doen op grasgebied. Tevreden 
clubgenoten, redelijk positief over de geboden 
omstandigheden. Goed het was geen ultieme mat, 
het gras niet 2,5 cm exact qua hoogte, veldje soms 
wat te hard. Maar de spelers beoordeelden het over 
het algemeen als best aardig. Bonus. Heel augustus 
fluitend rond op het machientje.  
 
Heerlijk groen geurend gras wat om je zon bezwete 
kop met geluiddempende oor-kappen vliegt. Machtig. 
Gedachten op het afgelopen, terras overgoten, 
weekend en gaan. Alles voor de club.  
Twee momenten per jaar maak je echt het verschil,  
in de periode rond juni/augustus en in januari.  
Maar vooral in juli. Januari blijft oplapmaand. 
Tussendoor doe je uiteraard ook je best, meerdere 
keren per week prikken, gaten vullen, aanstampen, 
eventueel wat S.O.S. zaad. Maar dat gekke, steeds 
meer onvoorspelbare weer. Dat bepaalt of je lichtelijk 
wordt gewaardeerd of dat je wordt bestempeld als 
een grasverziekende pensionado.  
 
Je kan het veld net zo veel of meer aandacht en liefde 
geven als andere jaren, als Oom Weer je in de steek 
laat ben je gezien! De beleidsmannen in je vereniging 
zien dat ook. Het baart ze zorgen. Dat jij niet in staat 
bent om het weer te tackelen en te zorgen dat het 
veld in een conditie is dat er gewoon elke week 
gevoetbald kan worden. Ze verzinnen een ultieme 
oplossing! Kunstgras! Altijd kunnen trainen en 
voetballen! Goed geregeld. Het kost in eerste 
instantie wat meer, maar qua groot onderhoud  
wordt er bespaard. Zo kan er tenminste heel het  
jaar worden gebald. 
 
Kunst. Leuk om naar te kijken in een museum.  
Van een afstandje beschouwen hoe mooi het is. 
Maar als je erg dichtbij komt is het toch anders.  
Of neem kunstmatige suiker, zoetjes. Geeft toch een 
heel andere smaak. Kunstgebitten, ook mooi maar 
heeft het dezelfde bite?  
Kunstgras, het is en blijft een knap gevonden namaak. 
Maar het is niet het echte werk, het voelt veel kouder 
aan. De dag na die avond van een kunstgrastraining 

zie je een mede pensionado zijn ding doen.  
Vegen, slepen, kauwgom knippen en veelal bezig  
om de naar verluidt zo gevaarlijke korrels op de  
juiste plek te krijgen. In het najaar komt daar nog  
het verwijderen van de door herfst afgevallen 
bladeren bij. En dat zijn er wat! Maar goed dan 
kunnen je nog spelende medeleden ook heel het  
jaar door genieten van hun hobby.  
 
Dat kunstgras, het vergt toch wat anders van een 
vrijwilliger. Maar goed je bent nog van de oude 
stempel qua bezigheden.  
Je bent de grasmachinebaas. Buiten september tot en 
met juni wil je je aanpassen, maar zodra het laatste 
fluitje tijdens de finale op de afsluitdag heeft 
geklonken zijn de grasvelden jouw domein.  
Geklaag in november voorkomen is je doel.  
Anderhalf uur per dag maai je je een slag in de rondte, 
2-3 keer per week. Mindere plekken krijgen nog net 
iets meer liefde en zorg. Je zal ze versteld doen staan. 
Die gast in de Kuip met zijn mooiste gras van 
Nederland eat your hart out. Als je gras sterk genoeg 
is maai je er de mooiste banen in. En als je echt 
uitgedaagd wordt volgen de initialen van de 
vereniging. Alleen te zien als je met een Cessna  
over het complex vliegt overigens. 
 
Heerlijk en onvervangbaar blijft die tijd op je  
Toro Groundsmaster 325D. Jij, het gras en Toro.  
Gouwe combinatie al zeg je het zelf. Wat een geluk. 
Prachtig, ultiem genot. Een paar maanden per jaar, 
tot het weer begint,  een nieuw seizoen. 
 
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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