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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 

Een nieuwe clubkrant! De eerste van het seizoen. 
Zoals de vorige keer gemeld, is besloten om de  
september editie te laten vervallen omdat dan ook 
de Presentatiegids uitkomt. 
 
De eerste seizoenshelft zit er nagenoeg op en over 
het algemeen worden prima resultaten behaald, 
zoals te lezen in deze uitgave. Verder stellen wat 
pupillenteams zich voor en zijn er leuke interviews 
gemaakt met onder andere de familie Schaap en  
Ab den Tek.  
 
De lay out van de advertenties is onder handen  
genomen door oud bekende Leon Elands, dank 
daarvoor!  
Ook de sponsorcommissie verdient een pluim want 

het is ze gelukt een hoop adverteerders te strikken.  
 
Qua bezorging zijn er ook wat wijzigingen.  
Na jarenlang verschillende wijken gelopen te  
hebben om de leden daar te voorzien van ons  
clubblad zijn Kees en Jeanne Braat er dit seizoen 
mee gestopt. Wij willen ze hiervoor via deze weg 
nogmaals hartelijk bedanken en zijn blij dat  
Greta Swart, Rita Borg en Wim van den Berg in  
hun voetsporen willen treden.  
 
De deadline voor de 2e editie is na de winterstop, op 
1 maart. Veel bladerplezier en prettige feestdagen! 
 
 
De Redactie  

  4. Een woord van de Voorzitter 
  5. Woudrichem 1 pakt 1e periode!  
  7. Blom Opleidingen schenkt presentatiejassen / Rabo ClubSupport  
  8. Woerkum2: nieuw seizoen, nieuwe kansen  
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14. Het Derde  
15. Woerkum 4 en de droomstart  
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24. Hoe is het met……………. Ab den Tek  
28. Wim van Steenbergen, Erelid  
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34. Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2019-2020  
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Lieve Leden,  
 
Vlak voor de feestdagen 
weer een prachtige  
clubkrant in de bus of op 
de mat. Hij lijkt wel steeds 
mooier, voller en  
gevarieerder te worden. 
Een dik compliment voor 
de redactie!  
 
We hebben weer veel 
meegemaakt met elkaar. 
Leuke en ook verdrietige 

momenten.  
 
Een verdrietig moment was het afscheid van ons 
trouwe lid Willem Brandenberg. Jarenlang een trouw 
en actief lid. Een vast gezicht langs de lijn en ook  
jaren met zijn rode baard herkenbaar achter onze 
bar. Mooi en warm was het wel om met veel leden 
van onze club bij zijn afscheid aanwezig te mogen 
zijn en daar Hennie en de kinderen en kleinkinderen 
te kunnen steunen. We denken deze kerstdagen  
extra aan ze.  
 
Dit jaar hebben we samen met onze kledingsponsor 
Acerbis een eigen shirt ontwikkeld. Nadat we hier 
met diverse mensen over gesproken hadden  
kwamen we tot een geweldig tenue. In dit shirt  
wilden we graag de historie van Woerkum en van de 
club terug laten komen. Praat je over historie van 
Woerkum kom je natuurlijk uit bij Piet Schaap. Van 
Piet kregen we groen(/wit) licht om zijn Skyline te 
gebruiken voor op onze shirts. Klasse Piet. Daarna 
moest dit vertaald worden naar een bruikbaar en 
iets strakker design. Hiervoor moet je natuurlijk bij 
Aaron Timmer zijn. Het ziet er super uit Aaron.  
Samen met onze oprichtingsdatum en de vogel  
op de borst is het mooier geworden dan vooraf  
verwacht. Stefhan van den Hil heeft er o.a. voor  
gezorgd dat de nodige teams er al in kunnen spelen. 
Naast Stefhan natuurlijk vooral ook alle sponsoren 
bedankt!  
 
Tijdens de algemene vergadering hebben we  
met elkaar besloten dat we zonnepanelen gaan  

aanleggen. Zodoende kunnen we onze kosten verder 
terugbrengen en leveren we ook een belangrijke  
bijdrage aan een beter milieu. Tijdens de  
vergadering hebben we Cees van Vugt tot lid van 
verdienste benoemd en hebben we Wim van  
Steenbergen benoemd tot Erelid. Mannen… dik  
verdiend en nogmaals proficiat. Verderop in het 
clubblad hierover uiteraard meer.  
 
Sportief gaan we ook super. Uiteraard valt de  
periodetitel van ons eerste elftal het meest op.  
Het leverde een gezellig (extra) feestje op. En de 
Vrienden van zorgen al voor veel goede feestjes…. ☺
☺ Het 2e is inmiddels Herbstmeister en die liggen op 
ramkoers voor de titel. De JO7-1 heeft het heel goed 
gedaan, alleen daar worden de punten niet meer 
geteld door de KNVB. En sinds hele lange tijd weer 
eens een kampioen bij de Junioren.  
Zaterdag 7 december  werd de JO17 kampioen in 
een spannende wedstrijd tegen de Boys. Lekker 
mannen!! Voetbaltechnisch zijn ze hard vooruit  
gegaan maar vooral de teamspirit is goed. Sharif en 
Jaimy, ik heb genoten van jullie positiviteit.  
Grote klasse!  
 
Namens het volledige bestuur wens ik jullie hele  
fijne feestdagen. Geniet er van, rust uit en let op  
elkaar. En uiteraard heel veel leesplezier en tot ziens 
op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari.  
 
Groeten,  
Hanno 
 

 

 Een woord van de voorzitter 

JO17-1 Kampioen 
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Woudrichem 1 pakt 1e periode!  

Het seizoen 2019-2020 is 
bijzonder goed begonnen 
met het behalen van de  
1e periode. Na een prima 
voorbereiding waarin we 
in een poule met GRC,  
Rijen en Helvoirt ook in de 
beker al succesvol waren 
met het bereiken van de 
volgende ronde.  
 
Woudrichem – Arkel 5-0 
De 1e wedstrijd kon  
eigenlijk niet mooier, thuis 

tegen het gepromoveerde Arkel van oud-trainer Leon 
Elands was voor iedereen een mooi affiche. 2x achter 
elkaar was het Arkel gelukt om kampioen te worden 
en voor het eerst mochten ze op 2e klasse niveau hun 
kunsten tonen. De wedstrijd begon stroef en in het 1e 
half uur gebeurde er niet veel maar daar was opeens 
Bori die de losgelaten bal tot de 1-0 promoveerde. 
Direct hierna kreeg een verdediger van Arkel direct 
rood voor een wat ongelukkige actie waar geel meer 
op zijn plaats was geweest. We vergaten hierna de 2-0 
te maken waardoor Arkel in leven bleef. Na een uur 
waren er ook in 1 aanval 2 goede kansen voor onze 
gasten maar eerst keerde Aljan bekwaam en daarna 
belandde de bal op de paal. Kort hierna kwam de  
beslissing uit een strafschop die door Danny werd  
benut. Het slotakkoord was met een weergaloze 
hattrick voor Tim wat een vertekende 5-0 overwinning 
opleverde. Leon heeft nog wel geprobeerd om de 3e 
helft te winnen maar moest hierin met een gelijkspel 
genoegen nemen… 
 
VVGZ – Woudrichem 3-0  
De 1e uitwedstrijd was gelijk een pittige tegen het  
uit de 1e klas gedegradeerde VVGZ. De 1e helft was 
redelijk in evenwicht en het niveau was van 2 kanten 
niet erg hoog. In de blessuretijd van de 1e helft kwam 
VVGZ toch op voorsprong nadat we gezamenlijk  
stonden te slapen. Ook bij de 2-0 direct na rust  
waren we niet wakker en we speelden een verloren 
wedstrijd. We waren niet bij machte om het tij te  
keren en het was aan Aljan te danken dat het bij 
slechts een 3-0 nederlaag bleef.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drechtstreek – Woudrichem 1-4  
Na de oorwassing van de week ervoor moesten we op 
bezoek bij Drechtstreek. Vorig jaar ging deze wedstrijd 
onnodig verloren en het 1e half uur was nu weer van 
2 zijden zeer matig. Vanuit een vrije trap zette Tim  
ons op voorsprong en toen waren we los met de 0-2 
van Tim en de 0-3 van Nick, alles nog voor rust.  
We dachten dat de winst binnen was en werden  
gemakzuchtig waardoor na rust Drechtstreek een  
aantal zeer grote kansen kreeg maar gelukkig was  
Aljan nog steeds in grootse vorm. Bij een counter  
verschalkte Tim de keeper met een geweldige lob,  
0-4, waarna we weer gas terugnamen wat de 1-4 net 
voor tijd opleverde.  
 
Woudrichem – Pelikaan 5-0  
De 2e thuiswedstrijd was een mooie test tegen  
koploper en kampioenskandidaat Pelikaan wat  
tot deze wedstrijd alles gewonnen had.  
Zeer gedisciplineerd werd de wedstrijd aangevangen 
en al snel bleek dat er niets te halen viel op het  
Bolwerk. Eerst wordt een goal ten onrechte afgekeurd 
maar we gingen onverstoord door en Yoeri kopte  
verdiend de 1-0 binnen. Na 35 minuten maakt Yoeri 
ook de 2-0 waardoor we heerlijk de rust in gaan. Na 
rust zijn we nu wel heel goed en direct schiet Tim 
snoeihard met links de 3-0 binnen waarna we via een 
penalty van Danny op 4-0 komen. Pelikaan kan  
helemaal niets doen tegen dit geweld en wil het liefst 
zo snel mogelijk naar huis maar dat mag pas nadat 
Yoeri ook zijn hattrick op het bord heeft staan. Wat 
een middag, 5-0 winst en niet 1 kans weggegeven, 
echt klasse! We zijn nu zelf koploper!  
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Tricht – Woudrichem 1-4  
Ook deze uitwedstrijd ging vorig jaar verloren en  
winnen bij Tricht is nog niet veel gebeurd in de  
historie van Woudrichem. Na een matig begin is het 
Danny die vanaf rechts naar binnen komt en met links 
doeltreffend uithaalt 0-1. Hierna krijgt Tricht een 
strafschop die het mist maar even later is het toch 1-1 
uit een vrije trap. We mogen niet mopperen met een 
1-1 ruststand en de 2e helft zijn we veel beter bij de 
les. Na 5 minuten krijgt Tim de bal op 30 meter van de 
goal en schiet deze vervolgens stijf in het kruis 1-2. 
Tricht haalt alles uit de kast maar we laten ons dit  
niet meer ontnemen en in de laatste paar minuten 
beslissen Corné en Yoeri de wedstrijd definitief, 1-3 
en 1-4.  
 
Woudrichem – GJS 3-2  
GJS kwam zonder punten op bezoek en dat was 
vreemd voor een oud 1e klasser. Of het  
onderschatting was zullen we nooit weten maar de 1e 
helft was van een zeer laag niveau en de 0-1 ruststand 
was verdiend. Na de 0-2 na 5 minuten na de rust 
moest Aljan ons in de wedstrijd houden en dat deed 
hij niet voor niets! De druk werd opgevoerd en we 
gingen risico’s nemen wat na 70 minuten de 1-2 van 
Jamy opleverde na een weergaloze afstandspegel.  
De beer was los en GJS zakte door zijn hoeven. Danny 
scoorde uit een strafschop de gelijkmaker en net voor 
tijd schoot Tim een vrije trap heerlijk binnen  
waardoor we opgelucht adem mochten halen, 3-2.  
 
Wilhelmina – Woudrichem 1-3  
Weer zo’n wedstrijd waar we vorig jaar aan het  
kortste eind trokken. Een belabberd veld en een  
stevige wind maakten goed voetbal onmogelijk dus 
moest het komen van een gezond portie werklust en 
dat hebben we geleverd. Na een half uur is het Danny 
die met een heerlijke beweging 2 tegenstanders het 
bos in stuurt en vervolgens vanaf 20 meter de bal in 
de bovenhoek krult 0-1. Net voor rust wordt het zelfs 
0-2 door een eigen goal. Na rust gaat Wilhelmina  
alles op alles zetten en al snel volgt de 1-2 uit een 
strafschop. We wankelen wel maar vallen niet om en 
uit een counter gaat de bal 10 minuten voor tijd op de 
stip en beslist Danny gedecideerd de wedstrijd 1-3.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woudrichem – Roda Boys 1-1 
De laatste wedstrijd van de periode tegen Roda Boys 
gaan we in met 2 punten voorsprong op VVGZ.  
Bij Roda Boys rommelt het want ondanks de nodige 
investeringen zijn de prestaties ronduit slecht. Toch 
heeft deze ploeg heel veel kwaliteit dus moeten we 
op onze hoede zijn. In de 1e helft zijn er wat kleine 
kansjes voor de bezoekers maar is het vooral de  
spanning die regeert. Na de rust is er direct de 0-1 uit 
een geweldige actie van hun linksbuiten. Paniek is er 
niet maar we weten wel dat we aan de bak moeten 
en we schuiven langzaam op richting het doel van  
Roda Boys. De grensrechter van Roda Boys doet zijn 
reputatie weer eens eer aan maar zelfs hij kan niets 
uitrichten tegen ons eigen fenomeen! Als Danny net 
voor de cornervlag aan een solo begint tussen 2  
spelers van Roda Boys door lijkt er nog niets aan  
de hand maar als hij, eenmaal in de zestienmeter  
gekomen, met een geweldige pegel besluit is  
iedereen in shock want de bal slaat als een granaat in 
de kruising en het Bolwerk ontploft, 1-1!  
Beide ploegen jagen op de overwinning maar die 
komt er niet en de uitslag is en blijft 1-1 waarna  
we een half uur moeten wachten op nieuws uit 
Zwijndrecht. Als blijkt dat het daar 1-0 is gebleven is 
de periode binnen en kan het feest losbarsten.  
 
Al met al kan het voetballend misschien wel beter 
maar zijn de resultaten wel naar behoren met als  
resultaat de 1e periode wat in ieder geval al een mooi 
toetje gaat opleveren. Als we ook nog beter gaan  
spelen kan het een heel mooi seizoen worden.  
We zijn heel blij met de steun van de vele  
supporters die ons zowel uit als thuis massaal  
steunen en hopen jullie ook in de komende periode 
niet teleur te stellen maar met jullie support moet  
het gewoon gaan lukken. 
 
Fred van Straten 
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Blom Opleidingen schenkt presentatiejassen 

Ons eerste elftal heeft van Blom opleidingen mooie jassen mogen ontvangen. 
In de volgende clubkrant stellen we deze sponsor nader aan u voor.  

Het was best gezellig na het behalen van het periodekampioenschap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.v. Woudrichem bedankt Rabobank  
Altena-Bommelerwaard en alle leden van de  
Rabobank die tijdens de Rabo ClubSupport op  
onze vereniging hebben gestemd. Namens de  
bank overhandigde Romy Caspers op 17 oktober 
de cheque met het mooie bedrag van € 679 aan  
bestuurslid Martijn van den Heuvel.  

Rabo ClubSupport  
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Woerkum 2: nieuw seizoen, nieuwe kansen  
We zijn weer begonnen na een zeer teleurstellend 
seizoen 2018/2019, waarin we jammer genoeg  
gedegradeerd zijn naar de 3e klasse. Rens, Marinko, 
Walter en Sylvester hebben besloten om lager te gaan 
voetballen en Niek is naar Amsterdam vertrokken. 
Ook zijn Rens en Marinko samen gestart met het  
op zaterdagmorgen opleiden van de hele kleine  
kabouters. Succes mannen, zowel in het derde, als 
met de toekomstige talenten. Doordat bovenstaande 
jongens zijn gestopt moest er verplicht worden  
verjongd. Dit heeft ook een verfrissende werking en 
geeft ook weer volop mogelijkheden. Tevens hebben 
we een prettige samenwerking met het eerste en de 
JO-19, waardoor het regelmatig flink puzzelen is om 
tot de juiste opstelling te komen. Natuurlijk wordt het 
allemaal een stuk gemakkelijker als je een klasse lager 
speelt, maar we zullen het met z´n allen op moeten 
brengen om elke week weer scherp en fit te zijn. Tot 
op heden gaat dit goed, maar we moeten als team 
blijven presteren. We moeten met z´n allen niet met 
minder als een kampioenschap genoegen nemen.  
 
Ook op sponsorvlak heeft de leiding niet stil gezeten 
om alles super voor onze jongens te regelen. Ook dit 
jaar zijn alle wedstrijdballen gesponsord waarvoor 
onze grote dank. Tevens heeft de firma Heatmaster 
ons 8 nieuwe coachjassen gesponsord. En als klap  
op de vuurpijl hebben we Veka Group als nieuwe 
shirtsponsor gevonden. Dit tenue is in de nieuwe  
kleding-line zoals het eerste nu speelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zaterdag 17-8-19: Woudrichem 2 – Heerjansdam 3 
Eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen tegen een tegenstander waar we  
nog nooit eerder tegen hadden gespeeld. Dat het de 
eerste wedstrijd was dat was wel te zien want binnen 
2 minuten stonden we achter met 0-1. Maar al snel 
herpakten we ons en doordat we veel energie in  
deze wedstrijd bleven steken lukte het om kansen te  
creëren waar een paar mooie goals uit kwamen.  
Uiteindelijk wisten we uit te lopen naar een eindstand 
van 9-1. ( 1x Martijn, 1x Jori, 1x Damian, 1x Mark,  
1x Nick, 1x Luca en 3x Seth.) Ook tijdens dit nieuwe  
seizoen beschikken we bij het 2e weer over  
wedstrijdballen die gesponsord zijn door diverse  
bedrijven. De wedstrijdbal voor deze  
vriendschappelijke wedstrijd was geschonken door: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 24-8-19: Woudrichem 2 – Schelluinen 2 
Tweede oefenwedstrijd voordat de bekercompetitie 
gaat beginnen. Schelluinen 2 is een bekende  
tegenstander waar we vorig jaar in de beker tegen 
gespeeld hebben, maar dit team was wel anders  
samengesteld dan het team van vorig jaar. Na een 
redelijke eerste helft waarin we eigenlijk te weinig 
probeerden te voetballen kwamen we voor rust toch 
op 1-0. Na rust kon je goed zien dat de eerste zware 
weken van de voorbereiding zijn vruchten afwierpen 
want conditioneel waren we stukken verder als de 
tegenstander en dat was uiteindelijk te zien aan de 
eindstand 7-0. (1x Luca, 2x Seth, 2x Nick, 1x Mark, 
1x Fabian). Voor deze oefenwedstrijd was de  
wedstrijdbal geschonken door:  
 
 
 

Stefhan van den Hil ontvangt van directeur /  
eigenaar Peter Versluis het nieuwe tenue voor 
Woerkum 2. In de volgende editie meer daarover.  
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Zaterdag 31-8-19: GJS 3 – Woudrichem 2 (B)  
Eerste bekerwedstrijd van het seizoen 2019/2020 was 
gelijk een mooie wedstrijd voor de trainer. Bij GJS 
stond namelijk 1 van zijn schoonzonen op doel en bij 
ons natuurlijk de andere en wel onze eigen Sam van 
Giessen. Vooraf zaten we een beetje te dollen in de 
auto over wie er morgen vrolijk was en wie niet maar 
tijdens de wedstrijd was dit nog niet goed waar te  
nemen. Want ze stonden beide hun mannetje. We 
kwamen in de eerste helft door een mooi doelpunt op 
0-1 maar door een penalty kwam GJS nog voor rust 
op 1-1. In de rust werd Sam gewisseld omdat we ook 
dit seizoen de luxe hebben van 2 keepers. In de twee-
de helft hebben we niks weg gegeven waardoor Mike 
niks te doen kreeg. Zelf scoorden we nog wel waar-
door we met 1-2 terugkeerden naar het Bolwerk.  
(1x Fabian, 1x Thijs)  
 
Zaterdag 7-9-19: Woudrichem 2 – Sleeuwijk 2 (B)  
Vorig jaar zaten we samen nog in de 2e klasse dus 
was dit een bekende tegenstander. Goed aan de  
wedstrijd begonnen maar we wisten de kansen niet 
om te zetten in doelpunten. Door onoplettendheid 
achterin kwam Sleeuwijk op 0-1. Voor rust kwamen 
we nog op 1-1. Sleeuwijk had wel het betere van het 
spel maar wij de beste kansen. Na rust zelfde beeld 
maar doordat Mark in de 16 onderuit werd gehaald 
kregen we een strafschop en deze werd goed  
ingeschoten. We misten alle twee nog wel wat kansen 
waardoor eigenlijk een gelijkspel verdiend geweest 
zou zijn voor beide kanten, maar daardoor voelde  
deze overwinning toch een stukje lekkerder. Door  
deze tweede overwinning waren we een ronde verder 
in de beker. (1x Sam R, 1x Seth). Voor deze wedstrijd 
was de wedstrijdbal geschonken door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 21-9-19: Woudrichem 2 – Bavel 2 (C)  
Bavel was voor ons een nieuwe tegenstander.  
Zij hadden in hun beker poule 2x met grote cijfers  
gewonnen, dus we moesten vanaf het begin gelijk 
goed starten. Dit hadden de boys goed begrepen 
want binnen 20 minuten stond het al 3-0. We gingen 
de rust in met een 4-0 voorsprong. Na de rust was het 

spel beduidend minder maar toch wisten we nog 2x 
te scoren waardoor we de eerste wedstrijd van de 
competitie met een 6-0 overwinning afsloten.  
(1x Luca, 1x Damian, 1x Seth en 3x Swen). Voor deze 
thuiswedstrijd was de wedstrijdbal geschonken door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28-9-19: Willem II 3 – Woudrichem 2 (C)  
Op kunstgrasveld wat meer leek op een veld dat  
bestond uit versnipperde autobanden begonnen we 
heel sterk aan de wedstrijd en kwamen we al snel op 
0-1 voor. De 0-2 bleef te lang uit, ook al waren we 
achterin niet altijd even bij de les wisten we toch voor 
de rust uit te lopen naar een stand van 0-5. Na de rust 
was het spel minder maar toch wisten we nog 2  
doelpunten te maken. Wel jammer dat we de  
tegenstander ook nog lieten scoren waardoor de 
eindstand op 1-7 kwam. (3x Mark, 2x Dillis en  
2x Swen)  
 
Zaterdag 5-10-19: Woudrichem 2 – Sleeuwijk 3 (C) 
Door een dramatische start kwamen we al snel op 
een 0-1 achterstand. Kwamen wel iets beter in het 
spel maar verdedigend gaven we te veel weg. Voor 
rusten wisten we toch nog 3x te scoren waardoor we 
met 3-1 thee gingen drinken en Jan de boel weer 
even op scherp kon zetten. De tweede helft was beter 
en verdedigend gaven we minder weg. Uiteindelijk 
scoorden we nog 2x waardoor het krachtverschil toch 
goed duidelijk was. Goede overwinning van 5-1 maar 
we moeten de volgende wedstrijden wel  
geconcentreerder starten, zodat we niet te snel  
achter de feiten aan moeten lopen. (2x Thijs, 2x Sam 
R en 1x Stefan de B) Voor deze thuiswedstrijd was de 
wedstrijdbal geschonken door:  
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Zaterdag 12-10-19: WSC 3 – Woudrichem 2 (C)  
Niet scherp aan de wedstrijd begonnen waardoor we 
WSC een paar grote kansen gaven. Nadat we de 0-1 
scoorden was de tegenstander gebroken en konden 
we voor rust uitlopen naar 0-5. Na de thee was het 
spel weer 1 kant op en wisten we nog 3x te scoren, 
maar we speelden te slap en dit zal door een betere 
tegenstander afgestraft worden. (1x Casper, 1x Luca, 
1x Bori, 2x Aron en 3x Seth)  
 
Zaterdag 19-10-19: Woudrichem 2 – IFC 2 (B)  
IFC ploeg die bovenaan stond in de 2e klasse was  
de tegenstander in de 2e ronde van de beker. We  
begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen binnen 
de minuut al op 1-0. We speelden een hele goede 
eerste helft en wisten zelf nog een keer te scoren 
maar door diverse foutjes gingen we toch met een 2-3 
achterstand rusten. Na rust ging het wat minder en 
kwam IFC op 2-4 maar door keihard werken en  
knokken wisten we toch nog de 4-4 te maken.  
Maar uiteindelijk was het IFC die door ging naar de 
volgende ronde omdat ze de strafschoppen serie  
wisten te winnen. (1x Casper, 2x Stefan de B en 1x 
Sam R.). De wedstrijdbal voor deze wedstrijd was  
geschonken door:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 26-10-19: Woudrichem 2 – Gunners 2 (C) 
The Gunners had voorafgaand aan deze wedstrijd  
2 verliespunten dus moest er rekening gehouden  
worden met een goede tegenstander. Ook in deze 
wedstrijd kwamen we al snel op een 1-0 voorsprong, 
maar doordat we achterin de tegenstander te veel 
ruimte gaven kwamen we in de problemen en dus op 
1-1. Voor rust wisten we nog 2x te scoren waardoor 
we met 3-1 gingen rusten. Na de 4-1 en 5-1 lieten we 
de tegenstander weer in de wedstrijd komen.  
Hierdoor konden ze terug komen tot 5-3 maar  
uiteindelijk wisten we de wedstrijd toch te winnen 
met 6-3. Jammer dat we de goals veel te gemakkelijk 
weggaven. (1x Damian, 4x Bori, 1x Swen)  
De wedstrijdbal was geschonken door: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 9-11-19: VOAB 3 – Woudrichem 2 (C)  
Altijd fijn om een wedstrijd te spelen om 16:45  
helemaal in Goirle, hierdoor konden we wel de  
opkomst zien van het 1e wat begeleid werd door het 
afsteken van vuurwerk. Doordat we smal in de spelers 
zaten was er besloten dat Frans in Woerkum achter 
bleef zodat hij eventueel nog 2 spelers van het 1e  
kon meenemen. Nadat de wedstrijd van het 1e was 
afgelopen zijn Bori en Swen met voetbalschoenen aan 
in de auto gestapt om alsnog aan te sluiten bij het 2e. 
Om iets over 17:00 kwamen we aan en de wedstrijd 
was een kleine 20 minuten bezig. Snel even wat 
broodjes voor de 2 mannen gehaald zodat ze deze op 
de bank konden eten. Voor rust golfde het spel op en 
neer, maar door een mooie goal en een strafschop 
gingen we rusten met een 0-2 voorsprong. Na de rust 
de druk erop gehouden en door goed voetbal wisten 
we uit te lopen naar 0-5. Vlak voor het einde van de 
wedstrijd gaf de verder goed leidende scheidsrechter 
VOAB nog een strafschop hierdoor kwam de  
eindstand op 1-5. Goede overwinning tegen een  
goede jonge ploeg met snelle jongens. (1x Jori,  
1x Damian, 1x Seth, 1x Luca en 1x Swen) 
 
Staf 2 

Ook op de bank is de sfeer dit seizoen prima 
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Trainer Vrouwen 1 aan het woord 
G.R.C. – Woudrichem  
Seizoen 3 eindelijk  
begonnen en dan bedoel ik 
als coach van de dames.  
De selectie is groot en 
vooral wanneer alles weer 
terug is dan is het erg veel. 
Er zijn een aantal jongere 
meiden bijgekomen en  
we gaan zien wat het gaat 
worden in combinatie met 

de routine. Vandaag vroeg beginnen. 11 uur en dat is 
voor een aantal de wekker zetten. Dan de wedstrijd. 
Er valt veel over te zeggen maar dat doe ik lekker niet. 
Uitslag 5-0 verlies. Op naar de volgende wedstrijd.  

 
Woudrichem – Noordeloos/Ameide comb.  
Een heel goed begin van de 1e helft. De tegenstander 
werd overrompeld. Een snelle voorsprong door een 
goal van Celeste. Even later 2-0 door een goal van  
Karina. Jawel onze altijd fanatieke links back. Het 
werd 3-0 door een goal van Joyce. Ontstaan uit een 
mooie combinatie. Dan de 4-0. Een pracht goal  
van weer Celeste. Net voor de rust scoorde onze  
tegenstander 4-1. Daarna zakte ons goede spel weg. 
Na de rust kregen we niet echt meer de overhand  
en was het rommelig. Affijn, het is een normaal  
gebeuren als je met een aantal nieuwe spelers aan 
het seizoen begint. Het wordt gaandeweg steeds  

beter. Daar ga ik vanuit. Ten slotte scoorde Chienne 
nog de 5-1. Deze driepunter is een mooie opsteker.  
 
Woudrichem – T.S.C.  
T.S.C. uit Oosterhout is voor ons een nieuwe  
tegenstander. Onbekend dus. Een vliegende start van 
de bezoekers. 0-1 binnen 30 sec. Dat is snel. Het was 
gelijk opgaand maar ons doelpunt bleef uit. Kort na 
de rust scoorde T.S.C. de 0-2 en dat was tevens de 
einduitslag. Sparta '30 – Woudrichem Vorig seizoen  
1 keer verloren en 1 keer gewonnen van een goed 
Sparta'30. Vandaag speelden wij heel goed en  
geconcentreerd. Alleen waren wij niet echt in staat 
om kansen te creëren. Na de rust kwam Sparta'30 op 
1-0 voor maar bleven wij goed voetballen, toch viel de 
2-0 achterstand sneller dan verwacht. Een onterecht 
verkregen strafschop was daar de oorzaak van.  
Uiteindelijk werd het nog 3-0. Maar ons vertoonde 
spel was hoopvol voor de komende wedstrijden.  
Prima gedaan meiden!  
 
S.S.C. – Woudrichem  
Het was zonnig weer en dat vinden wij wel fijn  
allemaal. En het verhoogt de stemming wel degelijk. 
Vandaag S.S.C. een oude bekende van ons. Er werd 
gelijk goed aan de wedstrijd begonnen want met wat 
routine terug in het elftal, met name Lindy en Myrna, 
zag het er weer wat stabieler uit. Na ongeveer 20  
minuten ging Celeste op snelheid door en scoorde  
0-1. Even later een prachtige goal, op aangeven van 
Myrna scoorde Lindy 0-2. Tevens ruststand. Kort na 
de rust was het onze altijd gedreven aanvoerdster 
Karina die 0-3 scoorde. De vreugde was groot. Maar 
de koek was nog niet op want het was Marit die nog 
net voor het einde 0-4 scoorde. Een mooi resultaat.  
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Woudrichem – Zwaluwe  
Vandaag een nieuwe tegenstander. Zwaluwe.  
Onbekend dus. De 1e helft was van 2 kanten leuk om 
naar te kijken. Ondanks dat het soms wat slordig was. 
Zwaluwe kwam net voor de rust op 0-1 voor door  
een klein ongelukje. Na de rust werd het een leuke 
wedstrijd. Minder leuk was de 0-2. Een goed doelpunt 
van Zwaluwe. Met nog een kwartier te gaan scoorde 
Celeste 1-2. Een prima doelpunt en wat onze ploeg als 
geen ander kan is vechtlust tonen als het nodig is. 
Want daar was Evy met een fraaie actie die bekroond 
werd met een mooi doelpunt. 2-2. Toch ontsnapten 
wij even later aan een 2-3 achterstand en wat er dan 
vaak gebeurt. Het voordeel valt uit voor de andere 
ploeg want na een hoekschop van Marit werden wij 
door Karina een handje geholpen. Dat was 3-2 met 
nadruk op het handje. Het zat wat dat betreft  

vandaag niet tegen. De punten waren binnen.  
Prima gedaan.  
 
R.W.B. – Woudrichem  
Prima weer om te voetballen. Een beetje fris maar 
daar heb je geen last van als je bezig bent. Binnen het 
kwartier was het 0-2. Die 0-1 van Marit die een foutje 
goed afstrafte. Even daarna was het Joyce die na  
aangeven van Celeste de 0-2 scoorde. Maar het tij 
keerde snel. Binnen 20 minuten was het 4-2. En hoe 
dat ging vraag dat maar aan iemand die het weet.  
Na de rust kregen wij geen vat meer op de wedstrijd 
en werd het uiteindelijk 6-2 voor R.W.B.  
Op naar de volgende wedstrijd.  
 
Henk Struik 
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Het Derde  
Het Derde zat vorig jaar wat krap in de spelers. Dat is 
dit seizoen wel anders. Van het vierde kwam een PM 
(Player/Manager), vanuit het tweede kwamen ook 
wat spelers en tenslotte kwam er nog een verdwaalde 
oud speler aanwaaien die het wel weer eens wilde 
gaan proberen.  
 
Een brede selectie dus van 26 man uiteindelijk. Ook is 
er nog een reservelijstje van een paar personen. Die 
zijn nog niet opgeroepen dit seizoen. Het is namelijk 
ook zo dat de selectie elftallen van onze vereniging 
ruim in de spelers zitten dus vanuit het Tweede krijgt 
het Derde ook wekelijks wat aanvulling. Waar een 
veel gehoorde vraag bij leiders van lagere elftallen is 
‘hoe kom ik aan voldoende spelers voor zaterdag’ is 
bij ons Derde de gedachte bij de leider vaak ‘hoe kom 
ik van wat spelers af voor zaterdag’. Als aan het begin 
van de week de app er uitgaat met de vraag wie er de 
komende zaterdag niet bij zal zijn hoopt hij dan ook 
altijd op een afmelding of 10-12. Gelukkig is tot op dit 
moment dat ook wel het geval. Daarnaast is er in  
andere lage elftallen altijd wel aanvulling gewenst dus 
wie echt wil voetballen op zaterdag kan dat gewoon 
doen. Het Derde dus.  
 
Gevarieerd elftal. De jongste is geboren in 1998, de 
oudste zag het levenslicht in 1965. Uiteraard veel  
spelers uit Woerkum. Maar ook een Oudendijker. En 
er komen spelers uit Almkerk, Woudenberg, Waspik, 
Vlijmen, Hank, Den Haag en Gouda naar ‘t Bolwerk 
afgereisd om de groen witte kleuren te verdedigen. 
Studenten, adviseurs, elektriciens, bouwvakkers,  
It’ers, artsen, accountmanagers, ondernemers etc. 
etc. ze zijn allen vertegenwoordigd in het team.  
 

Een gezamenlijk doel bindt ze. Drie punten op  
zaterdagmiddag. Gevolgd door een kringgesprek in de 
kleedkamer onder het genot van een klein drankje en 
af en toe een poontje of een bitterbal. Maar het gaat 
dus om die punten. Vooraf was vol verwachting en 
zelfvertrouwen ingezet op het kampioenschap.  
De groep heeft namelijk veel potentie. (En ja, er zijn 
gedurende de eerste maanden van dit seizoen al weer 
4 spelers vader geworden). Maar een paar onnodige 
gelijke spellen en een voorlopig gestaakte wedstrijd 
zorgt ervoor dat er bij een blik op de ranglijst tegen 
een kleine achterstand aan wordt gekeken.  
 
Maar het seizoen is nog lang en de prijzen worden  
pas medio mei verdeeld. Uiteraard zorgen de vele 
wisselingen in het elftal er ook voor dat het wat  
langer duurt dan normaal om automatismen in  
geslepen te krijgen. Maar er wordt hard aan gewerkt 
en op donderdagavond flink voor getraind. 
Je zal zien, na de winterstop gaat de machine draaien 
als een tierelier en wordt de ene na de andere  
competitiegenoot aan de zegekar geregen.  
 
Er is geloof in het team. Niet alleen bij spelers en  
publiek. Ook sponsoren zien het potentieel. Zo is het 
Derde onlangs in nieuwe tenues gestoken door Solak 
en Beka Constructiebedrijf BV. Op de foto is het trotse 
Derde in deze mooie Woerkum edition shirts van 
Acerbis te zien. Of een deel van het Derde want er 
waren zoals gebruikelijk een man of 10 afwezig.  
 
Tot zover, volgende keer meer!  
 
PM Woerkum 3. 

Op de foto: Achter v.l.n.r. Koert Kant, Tom van der Beek, Rens Caspers, Martin Molhoek, Rob Stoute,  
Yannick Kant, Monne Ruis en Pierre Secréve Voor v.l.n.r. Tim Groeneveld, Arjon Schaap, Marinko de Haas,  
Michiel van Pouderoijen, Sylvester Wieringa en Yoram Timmer 
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Woerkum 4 en de droomstart  
Zoals u inmiddels van ons gewend bent gelijk maar 
een overzichtje van onze resultaten t/m 30-11:  
 
Gespeelde wedstrijden: 11  
Gehaalde punten:  09  
Doelpunten voor:   28  
Doelpunten tegen:  51  
Geboren baby's:   01 (gefeliciteerd Chris!)  
Verwerkte baby's:  00 (voor zover bekend)  
 
Na een geslaagde aftrap met alle lagere senioren  
elftallen op 17 augustus (het lijkt al weer lang  
geleden!) in de Rijsik clinic, onder leiding van Leen  
van Mourik en Nico Tamerus zijn we in rap tempo 
klaar gestoomd voor de bekerwedstrijden . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditiegetrouw een paar oefenwedstrijden  
tegen clubs vaak uit hogere competities en dus ook 
resulterend in (forse) nederlagen. Dit seizoen niet  
anders, 0 punten, 0 doelpunten voor en 17 tegen. 
Wat nog wel een tegenvaller was, was tijdens de 2e 
bekerwedstrijd thuis tegen Almkerk. Richard en Chris 
kwamen elkaar tegen in het veld, met als gevolg een 
bezoekje aan de huisartsenpost . 

Hierna kon het echte werk beginnen: de competitie. 
Helaas was door verplichtingen elders de redactie  
afwezig voor de eerste 6 wedstrijden van de  
competitie. Uitgebreide verslagen zijn dan ook niet 
beschikbaar anders dan wat anekdotes die via What's 
App zijn gedeeld. Door wat langdurig afwezigen en 
extra afzeggingen was het vanaf het begin van dit  
seizoen al veelvuldig sprokkelen om voldoende man 
op de been te krijgen. Veel werk dus voor de 
'technische staf' van de verschillende senioren  
elftallen om alles door te kunnen laten gaan.  

Richard Meeder oefent de pass, Leon van der Meer kijkt toe 

Christiaan van Drunen en Richard Meeder bij de EHBO 

Nico Tamerus en Leen van Mourik doceren, Leon van der Meer en  
Arthur de Swart zijn een en al aandacht  
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  Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan Rob die 
menig speler bereid heeft gevonden om ons team te 
willen aanvullen. Monne, Yoram, Aláa, Rens, Yannick,  
Casper, Jeroen, Martijn, Tristan, Luca, Rob, Henk,  
Michiel, Stefan, Pierre, Edwin veel dank voor jullie 
inzet en het heeft ons ook geen windeieren gelegd!  
 
De competitie startte op 21 september tegen SVW en 
werd een waar doelpuntenfestijn. Niet tegen, zoals 
met de beker, maar vóór Woerkum 4! 4x Monne, 1x 
Yoram, 1x Joram, 1x Kevin en 1x André resulteerde  
in een 8-1 overwinning en een koppositie in de  
competitie!  

 
21 september werd daarmee een historische dag,  
temeer omdat ook alle andere senioren elftallen die 
dag ruimschoots wonnen.  
 

De weken erna volgde een aantal zware wedstrijden 
tegen GVV en NOAD. Vanuit vorige seizoenen wisten 
we dat dit tegenstanders zijn die stelselmatig  
weigeren te promoveren naar hogere klasses, maar  
in onze klasse niets te zoeken hebben. Ondanks vele 
aanvullingen resulteerde het in 2 nederlagen van 4-0 
en 11-1. De koppositie verdween dan ook weer snel 
uit beeld. Hierna volgde Almkerk (1-3 nederlaag) en 
de derby uit tegen Sleeuwijk. In Sleeuwijk werd  
het een heerlijke middag met uiteindelijk een 2-5 
overwinning met name over de doelpunten van  
Justin en Joram (penalty) is nog lang nagepraat. Ook 
Michiel (2x) en Kevin wisten hier het net te raken.  
Hierna volgde Arkel, een leuke en goed voetballende 
ploeg waar we helaas te kort kwamen: 3-6, maar  
desondanks wel lekker gespeeld en gescoord werd 
door Justin, Leon en Kevin.  
 
De laatste wedstijd voor de deadline van deze  
clubkrant was GRC uit op 30-11. Met een eigen  
selectie van maar liefst 14 man werden de buren  
van GRC opgezocht. In een wedstrijd waar wij wel  
de kansen benutten en GRC niet, wisten we door 
doelpunten van Ronald, Arthur (2x), Justin en Kevin 
de score op 1-5 te krijgen. Nog wel speciale aandacht 
voor de katachtige reflexen van onze keeper Chris  
op de kansen van GRC en enkele eigen spelers die  
het eigen doel onder vuur namen!  
 
Met nog 2 wedstrijden te gaan voor de winterstop is 
de conclusie dat we al 3x zoveel punten hebben als 
vorig seizoen en zeker zo vaak gescoord hebben als 
de vorige 2 seizoenen bij elkaar. Momenteel staan  
we daardoor op een mooie 8e plek, kijken of we dat 
kunnen volhouden!  
 
Wordt vervolgd!   
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Oefenwedstrijd “Oud” 5e tegen “Nieuw” 5e  
Voor aanvang van het seizoen 2019-2020 hebben een 
groep enthousiaste jongens een elftal samengesteld. 
Jongens, veelal vrienden van elkaar, die weer samen 
wilden gaan voetballen werden het 5e elftal. Onder 
de bezielende leiding van trainer Bert Metz en leider 
Dani Dekker schreven zij zich in voor competitie  
2019-2020. Voorafgaand aan de komende competitie 
wilden ze uiteraard eerst oefenen. Deze “eer” als  
oefentegenstander viel het oude 5e elftal ten deel.  
 
Dus werden de “oude” mannen weer van stal gehaald 
en werd op een zonovergoten zaterdagmiddag  
de vriendschappelijke wedstrijd, onder grote  
belangstelling, gespeeld.  
Ondergetekende verslaggever weet de uitslag niet 

meer, maar het werd een hele nuttige en leuke  
wedstrijd waarvan de uitslag, ter bevestiging van 
sportieve vriendschap, er eigenlijk niet zo toe deed.  
 
Onder het genot van een hapje en een drankje die  
we van de Activiteitencommissie en de vereniging 
kregen (waarvoor dank uiteraard!) bleef het, zoals 
gebruikelijk, nog lang gezellig in de 3e helft. Inmiddels 
zijn we alweer een half jaar verder en gaat het 
‘crescendo’ met het nieuwe 5e.  
Mannen… fantastisch! Jullie zijn een waardig elftal 
voor de vereniging… “WELKOM”  
 
Gerrit van ’t Einde  

Greta Swart zet zich in voor de jeugd  

Voetbalvereniging Woudrichem is blij met alle  
vrijwilligers die op wat voor manier dan ook een 
steentje bijdragen. Greta Swart is sinds 2012  
betrokken bij voetbalvereniging Woudrichem  
en zet zich in voor de jeugd.  
 
“Ik ben leidster geweest van de MO13 en sinds het 
seizoen 2015/16 doe ik kledingzaken voor de jeugd. 
Vanaf dit seizoen ben ik Wedstrijdsecretaris Jeugd.  
De wedstrijdsecretaris zorgt voor het goed verlopen 

van de jeugdcompetities en is contactpersoon  
voor de KNVB wanneer wedstrijden bijvoorbeeld  
verplaatst of afgelast moeten worden. Ik regel ook 
oefenduels voor de jeugdteams en schrijf teams in 
voor aanvang competitie.”  
 
Greta is getrouwd met Nico Swart.  
Samen hebben ze drie kinderen: Mandy, Ilona  
en Joyce. “Joyce heeft gevoetbald en is bijna elke  
zaterdag op het Bolwerk te vinden. Ze helpt in de  
frituur of verkoopt vis als het 1e thuis speelt. Verder 
helpt ze mee in de ontvangstruimte. Mijn overige  
gezinsleden zijn zwemmers en hebben niet zo veel 
met voetbal.”  
 
Wilt u ook iets doen? De club helpen kan op  
zoveel verschillende manieren, met de organisatie 
van de rommelmarkt, door een jeugdwedstrijd te  
fluiten of mee te helpen met één van de vele acties 
die we zo hard nodig hebben om alles te kunnen  
bekostigen. Laat weten wat u leuk vindt om te doen  
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De JO19 van het seizoen 2019-2020 in het nieuw gestoken!  

 

De nieuwe tenues zijn gesponsord door de  
werkgever van Mats Weber. “De Challenger is een 
binnenvaartschip van 110 meter lang en 11,45 meter 
breed. Ik werk hier op, en ben in opleiding tot  
schipper. Wij varen door heel Nederland en België. 
Wij vervoeren droge lading, zoals kunstmest,  
containers, zand en staalrollen. Er is altijd wel wat te 
doen aan boord, zoals het schip verven, schoonmaken 
en niet te vergeten het technisch onderhoud.”  
Super, dankjewel Mats!  

Verder zijn de boys voorzien van inloopshirts die ook 
voor de training gebruikt worden. Dank hiervoor aan 
de vader van Rick Naaijen, Peter Naaijen, eigenaar 
van Tambien Webapplicaties. “Tambien realiseert 
webapplicaties, apps, webshops en websites. Deze 
kunnen zelfstandig opereren of gekoppeld worden 
aan bedrijfssoftware. Het team van Tambien heeft 
ruime ervaring met onder meer Isah, MS Dynamics 
NAV en Exact Globe.”  

Op de foto: Achter v.l.n.r. assistent trainer Stefan Baks, assistent trainer Mark van Bavel, Quinten Ilahi, Mike van Wouwen, 
Mats Weber, Max Hoorenman, Deamon Sterrenburg, Jasper van Ballegooijen, Tristan Kant, Gijs Arnout ter Schure,  
Rick Naaijen, Rik van der Kruit, trainer Stef van Steenis, en assisent trainer/vlagger Aniel Vroon Voor v.l.n.r. Marijn Koedam, 
Rick van Vliet, Mike Viveen, Senna Kant, Pierre van Pelt, Tom Molegraaf, Stefan de Bok en Randy Loendersloot  

Activiteiten 

Zie voor uitgebreid en actueel overzicht www.vvwoudrichem.nl    
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Verkort verslag van de Algemene ledenvergadering 07-10-2019  
Mededelingen:  
* het hoofdveld wordt in juni 2020 vervangen, door 
enige werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, 
verlagen we de kosten  
* De ondergrond is onvoldoende 
* De doelen, ballenvangers, dug-outs blijven bestaan  
*Omheining wordt gelijk als aan het 2de veld  
*Het beregeningssysteem, de infrastructuur riolering     
is meegenomen in het begrotingsverhaal.  
*Het totale bedrag is nog niet bekend.  
 
De Raad van Advies wordt voorgesteld. Jan Kolff,  
Peter van Ballegooijen en Willem Leushuis. Onze 
meedenkers, adviseurs en raadgevers op het gebied 
van verbeteren en versterken.  
 
Afgelopen jaar waren we als vereniging actief  
betrokken bij het te ontwikkelen sportbeleid van de 
gemeente Altena. De gezamenlijke  
voetbalverenigingen hebben in samenwerking met de 
KNVB een position paper overhandigd aan de  
gemeente. Hiermee geven we de gemeente input op 
het ontwikkelen en uitdragen van het sportbeleid.  
 
Voetbalzaken  
Onze nieuwe hoofd Jeugdopleiding Aljan Dekker 
wordt gepresenteerd. Hij gaat zich bezighouden  
met het implementeren van voetbaltechniek bij de 
trainers. Gerrit Jasper ondersteunt de trainers/leiders 
bij kinderen met een bijzondere begeleidingsvraag.  
Op vrijdagmiddag start er talententraining.  
 
Verder:  
* Ons 1ste elftal is verdiend op de 4de plaats geëindigd, 
zij liepen helaas de nacompetitie mis.  
* Het 2de elftal degradeerde.  
* Helaas konden we dit jaar bij de jeugd geen  
kampioenen huldigen.  
* Onze doelstelling van vorig jaar, het ledenaantal 
vergroten, is gehaald; we naderen de 600 leden  
* met het terugkeren van het 5de senioren elftal onder 
leiding van Bert Metz en de start van het  
kaboutervoetbal is ons ledenbestand opgeschroefd 
naar bijna 600 leden.  
 
Dames 1 is stevig aan de slag om het ledenaantal te 
vergroten. We verwelkomen de nieuw geborenen.  
 
 

Facilitaire zaken  
* De onderhoudsploeg heeft het terrein er uitstekend 
bij liggen. Er is een nieuw dak op het onderhoudshok 
gelegd met hulp van Kees van Straten. In de  
kleedkamers zijn de kozijnen en deuren vervangen.  
Er wordt op dit moment nog hard gewerkt om de 
stoeltjes te vervangen door banken zodat alles weer 
netjes en hufterproof is.  
* In de kantine mochten we de pin kassa  
verwelkomen. De tweede terminal is ondertussen 
gearriveerd en geïnstalleerd. Ondertussen is en wordt 
de routing achter de bar bekeken.  
* We hebben een nieuwe leverancier INBEV, hierdoor 
hebben we Jupiler op de tap gekregen en de Hertog 
Jan fles in de koelkast.  
* In het kader van “de gezondere kantine”, staat er 
wekelijks fruit in de kantine, worden er smoothies 
gemaakt en wordt verder onderzocht hoe we de  
kantine gezonder kunnen maken.  
 
Sponsoractiviteiten  
* De sponsorcommissie  
* De grote loterij o.l.v. Cees van Vugt  
* De activiteitencommissie -> activiteiten voor jong 
en oud o.a. Bingo en Carnaval  
* De rommelmarkt leden, die het elk jaar weer voor 
elkaar krijgen dat mensen verbruikte spullen weer als 
nieuw gaan gebruiken.  
* ‘De Vrienden van’ met een uitgebreid  
feestprogramma en de vele leden die achter de  
schermen actief zijn en zorgen dat de club financieel 
gezond blijft.  
 
Het bestuur van v.v. Woudrichem staat met  
enthousiasme en passie voor zijn leden en de  
vereniging. We zijn er voor om de vereniging gezond 
te maken en te houden waarbij het voetbalplezier 
voor jong en oud de hoogste prioriteit heeft.  
 
Financiën  
Andreas legt de leden de financiële balans voor en 
bespreekt de hoofdlijnen:  
* Er zijn geen bijzonderheden  
* Reguliere afschrijvingen en reguliere aflossingen  
* weinig openstaande debiteuren en crediteuren  
* groei liquiditeit als gevolg van resultaat 2018-2019  
 
Andre Ruis geeft namens de kascommissie een  
positief mandaat naar de leden over het gevoerde  
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financiële beleid. Hij vraagt de leden de cijfers goed te 
keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde (financiële) beleid. De leden verlenen hun 
goedkeuring.  
 
Kascommissie:  
Ewout Borg aftredend 2019, verlengd 3 jaar 2022  
Leon Van der Meer aftredend 2020  
Andre Ruis aftredend 2021  
 
Marco de Haas legt zijn functie neer als reserve lid 
kascommissie. Er zijn geen spontane vrijwilligers. Er 
worden 2 namen genoemd, deze worden bevraagd.  
 
Investering zonnepanelen  
Martijn legt het investeringsvoorstel voor aan de  
leden. De plaatsing zal zijn op de kiosk en de  
kleedkamers. Het dak van de kantine is tot nu toe  
niet toereikend in verband met de staat van het dak. 
Een meerderheid van 2/3de leden stemmen voor het 
investeringsvoorstel zonnepanelen, het voorstel 
wordt aangenomen. Het bestuur gaat tegen de beste 
condities de opdracht ter uitvoering geven.  
 
Begroting  
voor het seizoen 2019-2020 wordt vastgesteld.  
 
Contributies  
seizoen 2019-2020 blijven gelijk aan tarieven zoals 
ingegaan per 01-01-2019.  
 
Bestuursverkiezing:  
Voetbalzaken Remco Pronk aftredend 2019 –  
herkiesbaar geen tegenstemmen, herbenoemd 2022 
Secretaris Marjan Pullen aftredend 2020  
Sponsoring Dirk Pellicaan aftredend 2020  
Voorzitter Hanno de Joode 2018 -2021  
Penningmeester Andreas Nederveen 2018- 2021  
Facilitair Martijn van de Heuvel 2018- 2021  
 

Na de pauze geeft Hanno Arthur Mans het woord  
namens de activiteitencommissie. Arthur overhandigt 
v.v. Woudrichem het bedrag van € 1.000,- opgehaald 
met de door hen georganiseerde activiteiten.  
Met applaus wordt het bedrag in ontvangst genomen.  
 
Rondvraag  
Martin Schaap:  
* Hebben wij een actief beleid richting wedstrijden 
nacompetitie?  
Dit heeft onze aandacht. Komend jaar kan het lastig 
worden ivm vervanging hoofdveld Eigen resultaten en 
de gun factor speelt een rol hierin mee.  
* Installatie pinkassa brengt lange wachtrijen met zich 
mee, inkomsten derving  
Vanaf nu is er een extra terminal in gebruik, + er is er 
nog 1 extra besteld. Er komt een extra tap bij speciale 
derby’s. Zo hopen we op een betere doorstroming.  
Jan Secreve:  
* de staat van de sponsorvlaggen is slecht.  
Vlaggen vervangen, sponsorcommissie pakt dit op.  
* Opbrengst Propje vol:  
Schatting is dat Propje vol tussen de 4.000 en 5.000 
euro omzet per jaar heeft. Dat houdt in dat het een 
opbrengst heeft van +/- € 1.500,- . Met applaus wordt 
dit mooie bedrag ontvangen, Aart wordt bedankt voor 
zijn inzet.  
 
Erelid – lid van verdienste  
Het bestuur verzoekt de leden van v.v. Woudrichem 
mandaat te verlenen tot het benoemen als ere lid van 
v.v. Woudrichem Wim van Steenbergen. En als lid van 
verdienste : Cees van Vugt Beide heren zijn met  
algehele stemmen benoemd tot erelid en lid van  
verdienste.  
Jan Secreve wordt in de bloemen gezet als dank voor 
de afgelopen 3 jaar verzorgen van de puntentelling 
voor de Vissekop van het jaar.  
 

21.21 uur Hanno sluit de vergadering  

Hanno de Joode met respectievelijk Wim van Steenbergen en Cees van Vugt. Foto rechts: met Jan Secréve 
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Het seizoen 2019 – 2020 gaat in 
september van start. We gaan 
starten tegen de club van onze 
oude trainer Leon Elands. Hij nu 
trainer van Arkel en zal vast wel 
een juiste wijze hebben bedacht 
om ons te bestrijden. Reeds zeer 
vroeg laat Elands zich zien en het 
welkom is uitermate hartelijk. 
Kan ook niet anders want hij 
wordt hier door velen op handen 

gedragen. De wedstrijd wordt eenvoudig omgezet in 
een 5 – 0 overwinning. Hierbij wel aantekenen dat 
Arkel na 34 minuten spelen met 10 man verder moest 
na een rode kaart. De hattrick van Tim smaakt naar 
meer.  
 
De tweede wedstrijd gaat naar Zwijndrecht waar het 
gedegradeerde VVGZ ons wacht. Een minder goede 
wedstrijd waarbij we ons het kaas van het brood  
lieten eten. VVGZ won met 3 – 0 en stuurde ons met 
lege handen terug naar Woudrichem. Het voordeel 
van de verliesbeurt was dat we direct weer wakker 
waren.  
 
Onze derde wedstrijd was weer uit, nu naar  
Papendrecht waar Drechtstreek ons opwachtte.  
Onze gedachten gingen even terug naar de wedstrijd 
van het vorig seizoen toen we met lege handen  
werden terug gestuurd. Het moest na de nederlaag 
van vorige week niet nog een keer gebeuren willen 
we mee gaan doen voor iets moois. De vrije trap  
van Tim zal ons nog lang bij blijven en we wonnen 
overtuigend met 1 – 4.  

 
Dan komt de week erop, Pelikaan op bezoek.  
We weten dat het één van de toppers is in deze 2e 
klasse F en tot nu toe de punten aardig pakt.  
Het wordt de wedstrijd van Yoeri die met een  
hattrick Pelikaan met een nederlaag naar Zwijndrecht 
terug laat keren. 5 – 0.  
 
We gaan de week erop naar Tricht. Waar we vorig 
jaar de punten lieten liggen zullen we nu op onze  
tellen moeten passen om niet opnieuw in de  
problemen te komen. Het wordt geen eenvoudige 
wedstrijd maar Aljan heeft zeer snelle reacties houdt 
zijn doel lang schoon. We komen in de 46e minuut 
middels een zeer fraai doelpunt van Tim op  
voorsprong en Tricht voert daarop de drang naar  
voren op. In de extra tijd scoren we alsnog twee  
keer en dus keren we met 1 – 4 huiswaarts.  
 
We krijgen nu GJS op bezoek die nog geen punt heeft 
binnen weten te halen. Maar deze mannen zullen  
gebrand zijn om ons op de knieën te krijgen. Het lijkt 
er sterk op dat we hier de boot gaan missen. Na 47 
minuten voetbal staan we met 0 – 2 achter. Met nog 
20 minuten te gaan zie je dat het de jonge spartanen 
veel kracht heeft gekost. Een verre uithaal van Yoeri 
brengt ons weer in de wedstrijd 1 – 2 en de laatste 
krachten worden aangesproken. De druk naar voren 
wordt de jonge speler teveel en maakt hands in de  
16 meter. Onze specialist Danny weet daar wel raad 
mee en brengt de 2 – 2 op het bord. In de allerlaatste 
minuut is het Tim die vanaf 22 meter de vrije trap in 
de kruising jaagt en ons laat juichen 3 – 2.  

 

De weg naar succes  
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Met veel ambitie gaan we naar Aalburg waar  
Wilhelmina ons opwacht. Het was reeds enkele  
jaren geleden dat we daar een punt konden pakken. 
Tevens zijn het altijd wedstrijden waarbij inzet  
hoog scoort. Zo ook op deze dag. Maar als we na 45  
minuten spelen reeds met 0 – 2 voor staan mag het 
niet meer uit handen gegeven worden. We trekken 
met hard werken de overwinning naar ons toe. Met 
als eindresultaat een 1 – 3 overwinning.  
 
We staan nu 2 punten los van VVGZ die de komende 
week thuis Altena gaat ontvangen. Wij krijgen te  
maken met Roda Boys die naar het Bolwerk komt.  
De eerste periode staat op het spel en dus hebben  
we kans om deze binnen te halen. Bij een overwinning 
zijn we er en bij een gelijkspel kan VVGZ langszij  
komen. Was het vorig jaar Altena die ons de derde 
periode afsnoepte, nu kunnen ze ons helpen door  

ervoor te zorgen dat het doelgemiddelde niet te hoog 
gaat worden. We komen tegen Roda Boys achter met 
0 – 1 maar dan is er altijd nog Danny die het op zijn 
heupen krijgt en met de bal aan de voet enkele  
spelers omzeilt en vervolgens diagonaal hard uithaalt 
en zo de stand gelijk trekt. 1 – 1. Nu is het afwachten 
wat de uitslag in Zwijndrecht gaat worden.  
Ons doelgemiddelde blijkt na alle spanning goed  
genoeg te zijn om de eerste periode binnen te halen.  
 
Dat er die middag een klein feestje werd gevierd mag 
duidelijk zijn. Het vooruitzicht dat er een nacompetitie 
in het verschiet ligt stemt ons hoopvol. Zo gaan we  
de tweede periode in en wie weet wat ons nog te 
wachten staat. We gaan er weer van genieten.  
 
Jur 
 

 

Footgolf kampioene bij v.v. Woudrichem  
‘Trots’ stond er bij de Twitterberichten in september 
en oktober, en met recht. Marit Schaap behaalde 
mooie resultaten tijdens diverse footgolf toernooien.  
Marit is een 16 jarige studente aan het Fortes Lyceum 
waar ze in de examenklas 5 HAVO zit. Ze koos nog een 
sportklas waar ze 4 uur extra sport per week krijgt.  
Ze wil naar de PABO om lerares te worden op een  
basisschool. Naast het actieve voetbal gaat ze met  
Pa (Jerry) vaak kijken naar Ajax en werkt ze bij IJssalon 
Baks om een extra centje bij te verdienen.  
 
Met voetballen begon ze natuurlijk nog in  
gecombineerde teams tot haar 10de, daarna meisjes 
<13 en <17. Haar positie was laatste vrouw, het slot 
op de deur! Op haar 15de kwam haar talent  
bovendrijven en kwam ze in Dames 1 voetballen.  
Omgevormd tot spits scoort ze regelmatig. Haar  
specialiteit is het nemen van vrije trappen, zeg maar 
de vrouwelijke Tim Saaman. Via een teamuitje op het 
golfpark Almkreek is haar liefde voor het footgolf  
ontstaan. Peter van Vuuren nam haar daarna  
regelmatig onder zijn hoede en ze werd enthousiast. 
Haar eerste toernooi speelde ze in Amersfoort en dat 
was direct prijs. Een 2de plaats! Daarna nog diverse 
toernooien en in september dus een 2de plaats op 
het NK footgolf te Rhoon. Thijs Rookhuizen deed daar 
ook mee en werd ook 2de. In oktober behaalde Marit 

een prima 1ste plaats tijdens het Brabant footgolf 
toernooi in Almkerk. Mooie prestaties en ze is nog 
steeds actief. Hopelijk komen er nog vele prijzen bij  
in de toekomst en blijft ze scoren bij de Dames.  
 
Als v.v. Woudrichem zijn we natuurlijk apetrots op 
Marit en natuurlijk ook op de andere golfers, want we 
hebben begrepen dat er inmiddels aardig wat leden 
van onze vereniging deze tak van sport beoefenen. 
We blijven jullie volgen!  
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Hoe is het met……………. Ab den Tek  
Ik, Jan de Joode,  zit op de bank voor een gesprek  
met de man die bij mij de uitnodiging (convocatie) 
kwam brengen voor mijn allereerste wedstrijd in  
het 1ste van Woudrichem. 
 
Ab den Tek, inmiddels 85 jaar. Zijn vrouw Neeltje 
komt er bij zitten. We gaan het hebben over zijn  
voetballoopbaan, trainersactiviteiten en andere zaken 
die hij voor v.v. Woudrichem, maar ook voor zijn 2de 
club Sleeuwijk heeft gedaan. Herkenbaar voor het 
huidige 1ste elftal is het feit dat de liefde Ab naar 
Woudrichem heeft gebracht. Het mooie Woerkums 
strandje trok veel Gorcummers en ook Ab kwam met 
zijn zeilbootje “Volare”, Italiaans voor vliegen,  
letterlijk aangevlogen naar de mooie dames op het 
strandje. Ook Neeltje zat daar regelmatig en de vlam 
sloeg over, nadat ze ook diverse keren het café van 
tante Fie (Bergeijk, ofwel Aai Petoet) hadden bezocht.  
 
Ab voetbalde bij Unitas. Wel vreemd want Ab zijn  
vader was voorzitter van SVW! Het zat een beetje 
raar in elkaar bij de familie den Tek. 6 jongens en 3 
meiden. 3 van de jongens speelden bij SVW en 2  
bij Unitas. Dat was regelmatig bonje in de tent, dat 
begrijp je. 1 broer had helemaal niks met voetbal en 
de meiden “dienden” in de grote stad. Dat was  

vroeger heel normaal dat na de schoolperiode de 
meiden in de grote stad ergens in de huishouding of 
een winkel gingen werken. Ab wilde wel bij Woerkum 
komen voetballen, het was hem al menigmaal  
gevraagd. Er was bij Unitas iets voorgevallen en Ab 
moest reserve zijn. Dat vond hij maar niks, dus naar 
het bestuur van Woudrichem op audiëntie. Voorzitter 
Jan Kool zag het wel zitten met een goeie snelle  
speler. Men kon Ab goed gebruiken, hij trainde prak-
tisch altijd en je kon op hem rekenen. Zijn toenmalige 
trainer was Bertus Vink, ook een Gorcummer van  
origine. Woudrichem speelde afwisselend in de 4de 
en 3de klasse. Toen was de 2de klasse de hoogste 
klasse in het zaterdag voetbal, dus een behoorlijk  
niveau. Het kampioenschap in 1961 staat de familie 
nog vers in het geheugen. Hun dochter Deni werd in 
dat jaar geboren, vandaar.  
 
Natuurlijk ook de legendarische bekerfinale in 1964 
tegen Huizen bij Rijnsburgse Boys. Een heuse topper 
vindt Ab en onbegrijpelijk dat we als spelers nooit  
een medaille of iets dergelijks hebben ontvangen.  
We hebben toen een uitstekende prestatie neergezet 
voor een klein clubje.  
Zullen we het nog eens proberen bij de KNVB?  

Staand: Adam van Straten, Huib van Straten, Ab den Tek, Neeltje den Tek. Zittend: Cor Viveen, 

Henk van Straten, Siem van Straten, IJm van Straten, Chiel Smits en Wout Schaap  
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Ab scoorde niet zo heel veel als verdediger, maar één 
keer, in een thuiswedstrijd, schoot hij van afstand op 
doel. Bijna iedereen zag dat de bal via de buitenkant 
van de paal tegen de beugel weer het veld in sprong. 
De scheidsrechter zag het anders en floot voor een 
doelpunt. Platte Adam zal wel grensrechter zijn  
geweest en had natuurlijk ook niks gezien. Ab werd  
er menigmaal op aangesproken. Samen met Chiel 
Smits (zie foto boven) stond Ab in de verdediging.  
Tegen Dinteloord hadden zij afgesproken dat hun 
midvoor Floor Verhagen, deze stond in het  
Nederlands zaterdag amateur elftal, geen schijn  
van kans zou krijgen. Wat heeft die man een slechte  
middag gehad. Tegen de scheidsrechter liep hij  
constant te zeuren, maar hij kreeg inderdaad geen 
enkele doelkans.  
 
Ab was snel en onvermoeibaar en toch ging hij in de 
rust altijd even een shaggie roken. De trainer vroeg 
ernaar, maar Ab zei dat hij het nodig had om zich op 
te laden voor de 2de helft en daar bleef het bij. 
Hij pakte dikwijls de scheidsrechters in. Na een  
overtreding liep hij altijd even langs de scheidsrechter 
met de mededeling: Sorry scheids, was in het vuur 
van het spel. Hij kreeg weinig waarschuwingen en 
schorsingen. Ab bouwde af in het 2de elftal en begon 
zijn trainerscarrière. Eerst de A junioren, daarna het 

2de elftal en natuurlijk de dames. Zelfs enkele jaren 
geleden deden ze nog een beroep op hem en hij liet 
ze niet in de steek.  
 
Zijn schoonzoon uit Sleeuwijk dacht aan hem toen ze 
een trainer voor de A jeugd zochten en zo begon zijn 
Sleeuwijkse periode. De A junioren waren niet  
gemakkelijk. Met jongens als Bas Visser, Ouwerkerk, 
en van Andel, de boeven van Sleeuwijk, ging het toch 
prima. Leuk elftal en toen Ab ophield stonden de  
tranen bij die gasten in hun ogen. Daarna, evenals  
in Woerkum, het 2de en natuurlijk de dames.  

In actie met z’n voetbalmaat Huib van Straten  

Staand vlnr: Jan van Straten, Siem van Straten, Cor van Straten, Chiel Smits, Cees van Andel, Jan Baks,  
Jan Secrève,  Adam van Straten en trainer Adam van Straten. Zittend vlnr: Jan de Joode, IJm van Straten,  
Huib van Straten, IJm Baks en Ab den Tek  
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Deze speelden op een behoorlijk niveau en werden 
kampioen van Zuid Nederland. Hij heeft er naast zijn 
trainingen ook nog in de lagere elftallen gevoetbald 
en toen hij stopte kreeg hij nog een leuk afscheid  
aangeboden. In zijn Woerkumse periode heeft hij 
naast het voetballen ook de klaverjasclub opgericht, 
samen met Piet Hartman Sr. En later voortgezet door 
o.a. Jan van Veen. Het heeft de club in de loop der 
jaren veel geld opgeleverd. Samen met Piet Vink  
hadden ze ook nog een soort Toto in de kantine, iets 
met het raden van het reservegetal van de echte  
Toto. De helft van de inbreng ging naar de club en  
de andere helft was het prijzengeld.  
 
Al babbelend kwamen er nog wat anekdotes naar  
boven. Ab kreeg eens een bal tegen zijn hoofd.  
Behoorlijk ernstig, want hij moest op de brancard in 
het busje van Gerrit Ruis. Dokter Bakker uit Sleeuwijk 
kwam er bij en Adam de Platte stond er naast. Zijn 
schoenen moesten uit. Deze bleken iets te groot te 
zijn en daarom had Ab, naast zijn groen/witte  
kousen, ook nog de rooie kousen van Unitas aan  
en ook nog een paar gewone sokken.  
Een bont gekleurd geheel, waarop Adam de Platte zei:  
“het lijkt wel een toverbal”.  
’s Avonds was Ab gelukkig weer thuis, maar erg lastig 
volgens Neeltje. Janus de Veerman was ook aanwezig 
en die zei tegen Neeltje:  

“sla t’m dan mâr een echte hersenschudding, dan  
wit de zeker dâ tie koppijn het.”  
Ab bleef dikwijls lekker hangen in de kantine en  
op een avond kwam hij thuis en Neeltje had aan de 
buren beloofd dat ze de hond voor ze uit zouden  
laten. Ab, laat jij hem nog even uit vroeg ze bij zijn 
thuiskomst. Ab pakte de hondenriem en liep naar  
buiten. Even later stond hij weer aan het raam te  
roepen of Neeltje wist waar de hond was. Hij was 
hem kwijt. Zij naar buiten om te helpen zoeken, bleek 
hij nog in de keuken te zitten. Ab had hem niet eens 
opgehaald. Kan gebeuren met een biertje op toch?  
Zij zouden samen eens gezellig op visite gaan bij  
Addie en Wim Schaap. Gaan we met de fiets vroeg 
Neeltje. Nee joh, ik weet ze wel te wonen, het is maar 
een klein stukje lopen. Afijn een uur later, nadat ze de 
hele nieuwbouw en een stuk van de Almkerkseweg 
hadden rondgedoold, gaf Neeltje het op. Ik ga terug 
naar huis. Daar aangekomen toch maar even gebeld 
met de familie Schaap en werden ze opgehaald.  
Zo kun je zelfs zonder biertje op de weg kwijt raken. 
Nog wat gesproken over de familie van Bergeijk. Leuk 
om te horen, misschien iets voor een volgend artikel.  
 
Ab geniet nog steeds van het voetbal kijken en na de 
wedstrijd om de periodetitel heeft hij het feestje nog 
lekker meegevierd en nog gedanst in de kantine.  

Ab den Tek (rechts) langs de lijn met zijn zoon Peter den Tek (links) en Wim van Steenbergen (midden) 
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Wim van Steenbergen, Erelid  
In het verkorte verslag van de jaarvergadering  
eerder in deze editie staat het geschreven.  
Het Bestuur heeft Wim van Steenbergen benoemd  
tot Erelid van onze vereniging v.v. Woudrichem.  
Al enkele seizoenen proberen we Wim te verleiden 
tot een interview in onze Clubkrant. Maar telkens  
kregen we nul op rekest. Maar nu kon hij er niet  
onder uit. Dat vond hij zelf gelukkig ook.  
We spraken hem, tussen zijn werkzaamheden door, 
op een zonnige maar frisse woensdagmiddag op ons 
mooie Bolwerk. In de kantine was de wekelijkse  
Bridge aan de gang dus werd het een gesprek in de 
ontvangstruimte onder de tribune. Voor Wim blijven 
er op ons terrein tenslotte geen deuren gesloten.  
Van lid, via Lid van Verdienste tot Erelid. Een portret. 
 
In 1948 werd Wim geboren in Spijk (destijds  
gemeente Vuren). Als vierde kind van zes groeide  
hij op in een niet verenigingsgezind of erg sportief 
gezin. Pas toen hij een jaar of 17 was is hij gaan  
voetballen, gelijk in de senioren. Met het derde  
van Spijk kwam hij in de competitie ook regelmatig 
Woerkum tegen. Niet dat hij wat met Woerkum  
had of er spelers kende. De liefde bracht Wim  
uiteindelijk naar onze stad.  
 
Wim werkte als vrachtwagenchauffeur bij een  
drankenhandel en kwam bij het bezorgen in een  
winkel in Gorinchem. Daar werkte Willy. Willy, of nu 

vaak Wil, zag Wim wel zitten maar Spijk niet. In 1970 
zijn ze in Woudrichem gaan wonen. Het was midden 
in het seizoen dus Wim kon nog niet overschrijven. Hij 
weet nog goed dat hij als speler van Spijk in Woerkum 
aantrad, nog op het oude veld, tegen ons Derde met 
onder andere Jan den Adel, Bart Hartman en John van 
Rossum in de gelederen. Hij moet er nog om lachen 
“ze noemden mij in het veld de gemeenste van Spijk, 
ha ha, maar ik zei ik blijf toch lekker hier bij Rien en 
Dien (uitbaters van toen, red.) aan jullie bar hangen”.  
 
En daar is hij nog steeds elke zaterdag te vinden.  
Er was in die tijd geen trainer/leider voor de E1.  
Dus werd hij als nieuwbakken lid gevraagd.  
Waarom ook niet, dacht Wim. Niet dat hij iemand van 
dat elftal kende of er kinderen in had voetballen.  
Zijn beide zoons hebben nooit gevoetbald, op wellicht 
een blauwe maandag na, en zijn ook nooit op een 
voetvalveld te vinden (al heeft de jongste al wel sinds 
jaar en dag een seizoenkaart bij Feyenoord). Het was 
een leuk team met onder andere Marcel Secreve, Pim 
Verheij, Koen van Wijk en Frans Viveen. Wim ging als 
leider dus ook elke uitwedstrijd met de mannen mee. 
Vervoer was toen nog wel eens een probleem. Wim 
had zelf nog geen auto en vertelt: “Dan zei de vader 
van Pim, joh neem mijn auto maar mee. Maar dat  
wilde ik natuurlijk niet. Maar dan zette die ’s avonds 
de auto voor de deur en mikte de sleutels door de 
brievenbus en reed ik de volgende morgen toch in  

V.l.n.r.: boven: Wim van Steenbergen, Jan Pelikaan, Frans Viveen, Gerrit Bouman,  
Ton van Straten, Jan Metz en Peter Corstjens. Onder Chris van Boggelen, Erik Kieboom,  
Coen van Wijk, Marcel Secréve en Pim Verheij 
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zijn auto.” ’s Middags voetbalde hij dan met de  
mannen waar hij eerder nog tegen speelde.  
 
Een verhuizing naar ons huidige sportpark stond op 
de rol. Heel erg veel haast was daar niet bij dus kon 
heel veel werk in eigen beheer gedaan worden. Wim 
was inmiddels geswitcht van chauffeur naar de bouw 
en dat kwam goed uit. Samen met veel teamgenoten, 
andere leden en betrokken Woerkummers werden  
de handen belangeloos uit de mouwen gestoken en 
vakanties, weekenden en avonden opgeofferd om ons 
complex op te bouwen. Of opoffering. ‘Het was erg 
leuk en gezellig om te doen, we hebben altijd veel lol 
gehad met zijn allen’ kijkt Wim er nu op terug. Later 
volgden onder andere materiaalhok, Propjevol,  
herbouw kleedkamers en tribune. Wim bouwt  
altijd gezellig mee. De meeste, zo niet alle,  
tegelpaden op ons terrein zijn mede door hem  
gestraat. Zijn kundigheid viel oud teamgenoot Ben 
van Eeden ook op. Als uitvoerder van Ballast nam  
hij in 1984 Wim in dienst. Tot zijn pensioen in 2009 
heeft hij daar gewerkt. Wim is in 1982 gestopt met 
voetballen. Hij had toen net voor de derde keer een 
been gebroken. Na de tweede keer zei hij tegen zijn 
teamgenoten dat als het nog een keer gebeurde hij 
zou stoppen en zou gaan fluiten. Uit voorzorg begon 
hij vast aan de scheidsrechterscursus. En inderdaad 
hij brak zijn been weer. Hij is jeugdscheidsrechter  
geworden voor de KNVB afdeling Dordrecht en  
floot overal in de omgeving. (Soms komt hij de  
jeugdspelers van toen nog wel eens tegen als hij bij 
uitwedstrijden van ons Eerste aan het supporteren is, 
ze komen dan nog altijd even een praatje met hem 
maken). In de vroege ochtend floot hij dan bij ons de 
pupillen en na zijn fluitpartij in de regio (soms tot aan 
Eindhoven en Roosendaal aan toe) kwam hij met 
spoed terug, zette zijn auto thuis en dan rap met de 
fiets naar de kantine, bijpraten aan de bar. Na zijn 

KNVB tijd werd hij in de regio vaak gevraagd om  
senioren te fluiten maar de laatste jaren fluit hij  
alleen nog onze eigen jeugd en soms de senioren. 
“Heerlijk beetje dollen en lachen met die gasten” 
Wim staat bekend om zijn ironische opmerkingen  
tijdens de wedstrijd.  
 
Begin jaren 80 heeft Wim het  
pupillen/jeugdsecretariaat overgenomen van  
Cock Vonk. Een jaar of tien heeft hij dat volgehouden. 
“Oefenpotje regelen, toernooitjes organiseren, clubs 
bellen bij afgelastingen (internet was er nog niet) en 
gasten van de tegenstanders ontvangen etc. je kent 
het wel”. Daarnaast is Wim nog een paar jaar  
Bestuurslid Onderhoud Velden geweest (“stelde niet 
zo veel voor maar men wilde dat toen graag”) en was 
hij jarenlang Consul en bepaalde dan in alle vroegte 
of er gevoetbald kon worden die dag. Afgelastingen 
werden niet altijd in dank afgenomen.  
Verder fungeerde hij enige tijd als Materiaalman.  
Hij verzorgde onder andere de ballen, de netten, de 
kleding en de doeltjes. Hij was zuinig op de spullen en 
streng bij uitgifte. Zonder goede reden kreeg je niets.  

 
 

 

V.l.n.r. boven: Gert Hartman, Wim van Steenbergen, Ad Kant, Tony Viveen, Cor van der Kaa,  
Jaap Viveen, Dick Smits, Bart Hartman en Jur Froma. Onder: Teus Sterrenburg,  
Bert van Tilborg, Arie van Wijngaarden, Onbekend, Klaas van Brakel en Henk Venderbos 

Pierre Secréve, Wilco Oldenburg,  
Gerrit Bouman, Wim van Steenbergen, 
Peet Kilwinger en Cees van Bavel 

Ankie Vink,  
Arie van  
Wijngaarden,  
Wim van  
Steenbergen, en 
Arie van Vugt  
(Aai den Dokter) 
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Uiteraard kon hij ook bij de Autocross niet ontbreken. 
In samenwerking met de Muziekvereniging  
organiseerde de voetbal bijna 4 decennia lang  
autocrosswedstrijden op Hemelvaartsdag met als 
doel de clubkas te spekken. De opbouw vond plaats 
vanaf zaterdag voor de cross, de afbouw was op  
zaterdag erna weer gereed. Wim was die periode  
uiteraard present. Behalve de laatste jaren. Toen was 
hij er alleen op de dag zelf. Van vroeg in de morgen 
tot ver na het einde stond hij dan friet te bakken.  
Er zijn wat kilo’s friet doorheen gegaan. Wim moet 
nog lachen om die ene keer. “De akker was kurkdroog 
die week en een en al zand. Bij een stevige wind had 
men toen meer zand op de friet dan zout.”  
 
Ooit heeft Cor Schutte ons befaamde standenbord 
gemaakt en geschilderd. In deze tijden van KNVB app 
en standenlijsten op de TV in de kantine is het  
eigenlijk niet meer nodig maar Wim houdt met liefde 
en plezier wekelijks het bord bij. Elke vrijdag is hij  
anderhalf tot twee uur bezig met het verhangen  
van de bordjes met teams en punten. Hij geniet nog 
steeds als hij mensen naar het bord ziet kijken.  
“Soms zie je die kleintjes direct na de wedstrijd in de  
ochtend wijzen en klagen dat het niet is bijgewerkt. 
Of ouderen hun eigen team bovenaan hangen in een 
jolige bui. Mooi toch.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na zijn pensionering is Wim toegetreden tot de  
onderhoudsploeg en wekelijks een uur of 25-30 te 
vinden op ons veld om zijn ‘hobby’ uit te oefenen.  
En dat hoopt hij nog lang vol te houden, als zijn  
gezondheid het toelaat uiteraard. Of Wil dat goed 
vindt en niet liever wat vaker een dagje weg wil, wil 
winkelen of op vakantie? “Zolang als ik al hier kom, 
komt Wil er ook. Eerst om te kijken bij het voetballen, 
tegenwoordig alleen om gezellig wat te drinken in het  
 
 

bekende “Ouwetjes” hoekje in de kantine. Ze heeft 
ook een tijd achter de bar geholpen en brengt nog 
steeds de Clubkrant rond. Wil is dus ook een mens 
van de club, ze komt hier ook graag en vindt het  
prima dat ik veel hier ben. Bovendien vermaakt  
zij zich best als ik niet thuis ben!”  
 
Hij staat bekend om zijn kritische vragen tijdens de 
rondvraag bij de Algemene Ledenvergadering.  
Geen vergadering zonder vraag. Meestal vraagt hij 
aandacht voor wat meer ‘zuinigheid’ bij spelende  
en trainende leden. Met kleine moeite kunnen ze  
met zijn allen aardig wat uitsparen aan energie van 
vrijwilligers en aan energiekosten. Maar over het  
algemeen is hij dik tevreden met de betrokkenheid  
en hulp van de leden. Als het nodig is staan er altijd 
mensen klaar om te helpen. Ook het huidige, jeugdige 
Bestuur is goed bezig vindt hij. Er is duidelijkheid. 
Voor sponsorzaken moet je bij die zijn, voor  
onderhoud bij die. Ook hebben ze mooie plannen  
met veld en kantine. Bovendien is een duidelijke weg 
uitgestippeld om die plannen te realiseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soms hoor je wel eens wat mensen klagen of  
opmerkingen maken dat het beter kan. Niet alleen 
tegen Wim maar ook tegen andere vrijwilligers.  
Wim daarover: “Klagen kan, het kan ook zo zijn  
dat een opmerking terecht is. Maar er is niet altijd  
gelijk wat aan te doen. Als het bijvoorbeeld druk  
is aan de bar en je moet wachten om te bestellen  
kan het zijn dat we op dat moment te weinig  
vrijwilligers gevonden hebben om mee te helpen.  
Klagen kan dan maar je kan dan toch ook vragen  
of je even kan bijspringen?”  

Aan de bar met Gerrit van ‘t Einde en Hans Kant 
Assisterend achter de bar 
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Wim is al eerder benoemd tot Lid van Verdienste,  
een paar jaar geleden ontving hij (met de rest van de 
onderhoudsploeg) van de KNVB een Zilveren Speld  
en nu dus benoemd tot Erelid. Op de vraag of hij daar 
trots op is antwoordt hij met “Jazeker, het is toch een 

blijk van waardering”. De oorkondes staan dan ook 
ingelijst in zijn huiskamer. Al vindt hij dat er veel  
meer zijn die de waardering verdienen.  
Maar ja, hij begrijpt ook wel dat je niet iedereen  
Lid van Verdienste of Erelid kan maken.  
 
Of hij van leden vaak een compliment krijgt?  
“Tsja, als je als vrijwilliger niets hoort doe je het goed. 
Een voorbeeldje, ik trek al een aantal jaren de lijnen 
om de velden. In de wintertijd kost dat voor alle  
velden anderhalf uur bij elkaar. In de zomer, als er 
nog geregeld gemaaid wordt en de lijnen geheel  
verdwijnen, ben je met uitzetten erbij wel drie uur 
per veld bezig. Als de lijnen recht staan hoor je niets 
maar oh wee als er een kromme lijn tussen zit, dan 
vliegen de opmerkingen om mijn oren, haha!”  
 
Wim, een Erelid om trots op te zijn!  

Voetjebal is leuk, hoor!!  
Op zaterdagochtend, als het een beetje weer is, zijn 
Marinko de Haas en Rens Caspers al vroeg op het 
Bolwerk te vinden. Samen met de allerkleinste 
voetbaltalentjes van v.v. Woudrichem!  
 
Ze zijn 3 jaar, enthousiast, vrolijk en rollebollen in het 
gras tot dat de trainer het groepje bij elkaar roept. 
Eerst even gezellig kletsen, dan een paar oefeningen 
doen om warm te worden en vervolgens lekker tegen 
een bal schoppen. Een half uurtje plezier maken, met 

papa en mama langs het trainingsveldje.  
Hoe leuk is dat!  
 
Het concept Voetjebal bestaat al zo’n 15 jaar in 
Nederland en heeft als motto: Leren om te bewegen, 
bewegen om te leren. Op een speelse manier 
verbeteren peuters en kleuters hun motoriek, 
behendigheid en balans. Ze maken kennis met de 
voetbalsport, ontwikkelen sociale vaardigheden,  
maar hebben vooral een leuke tijd met elkaar.  

V.l.n.r: Lenn Caspers, Dylan Holster, Luc Bulthuis, Sam Jorissen, Devon van Breugel, 
Ilay Versteeg, Stef van Tilborg, Rivan de Swart, Daniël Vink, Finn de Haas en Max van Tilborg  

Hanno de Joode feliciteert Erelid Wim 
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Gelukkig, dat doet mijn kind niet!  
Roepen ouders dit niet bij alle leeftijden van onze  
kinderen? Maar wat weten wij van onze kinderen? 
Zolang je kind nog op de basisschool zit, lijk je als  
ouders/verzorgers nog enigszins te weten waar het 
kind verblijft en welke vrienden hij/zij heeft. Maar 
zodra het kind naar de middelbare school verhuist, 
merken we dat de grip op onze kinderen minder 
wordt. Wie zijn de vrienden, waar verblijven ze,  
waar vermaken ze zich. Natuurlijk is het makkelijker 
geworden met de komst van de mobiele telefoon. 
Met 1 appje is er contact met je kind.  
Vroeger wisten onze ouders echt niet altijd waar wij 
uithingen. Maar met de komst van social media en  
de mobiele telefoon is er een andere wereld ook  
dichterbij gekomen bij ons kind.  
Een wereld waarin 1 telefoontje genoeg is,  
genoeg voor………..  
 
Roken, alcohol & drugs  
Donderdag 7 november organiseerde de gemeente 
Altena een werkconferentie preventief jongeren  
beleid en gezondheid.  
Met vooral aandacht voor het drank- en drugsgebruik 
van onze hardwerkende maar vaak fors gebruikende 
jeugd. Jongeren in Altena gebruiken meer en eerder 
alcohol en/of drugs dan elders in West Brabant.  
De onvergelijkbaar scherpe en warme Karin Bruers 
leidde de werkconferentie Preventie – en handhaving 
Alcohol & Drugs in het licht van preventief  
jongerenbeleid, positieve gezondheid en veiligheid. 
Op preventie en handhaving wordt door de gemeente 
al volop ingezet. Zo worden er op scholen  
voorlichtingsprogramma’s verzorgd, van het kind 
weerbaar maken tot hoe voorkom ik dat mijn kind in 
aanraking komt met roken, alcohol & drugs.  
 
Met het YouTube filmpje van  
Yellow Claw; Thechno.ft.WAKA FLOCKA FLAME, 
werden we ons bewust hoe makkelijk men zwicht 

voor het grote geld. Hoe groot de gevolgen kunnen 
zijn van middelengebruik op jonge leeftijd: slechtere 
schoolprestaties, psychische problematiek, agressief 
of crimineel gedrag en een flinke kans op verslaving in 
de volwassenheid (#drugslab).  
 
Middelengebruik begint bij Herkennen, hoe en  
waaraan herken ik drugsgebruik. Erkennen, mijn kind 
gebruikt middelen. Vaak bereikt de voorlichting tot de 
voordeur, binnenkomen achter de voordeur is de  
volgende stap die we gaan maken met elkaar.  
 
Van de 342 gemeentes die Nederland kent zijn er  
gemeentes waar het middelengebruik bij jongeren 
hoog ligt. De gemeente Urk is een bekende gemeente 
in het rijtje. In 2018 zijn 6 gemeentes in Nederland 
gestart met een proef gebaseerd op het IJSLANDS 
Preventie Model. Twintig jaar geleden waren  
IJslandse jongeren nog de grootverbruikers van  
Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu 
gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa.  
 
Kort samengevat zet het IJSLANDS Preventie Model 
in op 4 kernpunten:  
 
* de rol van ouders, die vaak veel meer invloed  
hebben op hun kind dan ze denken  
* de weerbaarheid van de jongeren zelf, want het 
begint bij nee durven zeggen en voor jezelf op  
kunnen komen  
* de rol van scholen  
* zinvolle vrijetijdsbesteding  
 
De tijd van praten en vergaderen is voorbij.  
Het motto van de gemeente Altena :  
 
Niet lullen maar poetsen.  
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 “Van links…. naar rechts, van rechts…. naar links”  
op de foto onder: Diana, Jolanda, Evelien en Marry en boven: Mirjam, Gerrit, Nadieh en Arthur  

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2019-2020  
De organisatie, vorig seizoen, van Pupillen- en  
ABC (junioren) kamp 2019 was op papier helemaal 
ingevuld, alleen de deelnemers nog.  
Heel teleurstellend was het toen dan ook dat er  
helaas zo weinig animo voor leek te zijn waardoor  
beide kampen moesten worden afgelast. Maar, was 
er eigenlijk wel weinig animo?  
Navraag leerde ons toen dat veel ouders de vele  
oproepen (o.a. Bolwerkkoerier) tot aanmelding  
hadden gemist/niet gelezen. Reden voor de A-C om 
bij de organisatie van het Pupillenkamp 2020 wat 
“directer op de man” (lees ouders) te gaan spelen.  
 
Ondertussen waren een drietal dames (Marry, Diana 
en Evelien) ook al begonnen met het organiseren van 
een Pupillenkamp 2020. De samensmelting van  
beide kampen was direct een feit. In de A-C zullen  
de genoemde dames zich vol enthousiasme op het 
Pupillenkamp 2020 gaan richten, wat overigens niet 
uitsluit dat zij bij overige A-C activiteiten ook een 
handje zullen/kunnen helpen.  

4 december 2019 woensdag Pietentraining  
De deadline voor deze clubkrant viel kort vóór de  
Pietentraining waardoor een leuk verslag (met foto’s) 
plaatsen niet meer mogelijk was. Met nog meer  
enthousiaste Pietentrainers (13 maar liefst) dan vorig 
jaar belooft deze editie Pietentraining wederom een 
hele leuke happening te worden voor onze jongste 
jeugd. Heel fijn dit jaar: Het snoepgoed werd  
gesponsord door Bert van Tilborg, Richard Meeder en 
Andre Duister….. Hartelijk bedankt hiervoor!  
 
20 december 2019 vrijdag Kerstbingo Marathon  
Inmiddels zijn de maandelijkse Bingoavonden 
(september, oktober en november) alweer gespeeld. 
De komende december Bingo wordt een bijzondere: 
Normaliter op woensdagavond, in december moet de 
A-C uitwijken naar de vrijdagavond. Een gelegenheid 
voor de A-C om eens een marathon Kerstbingo te  
organiseren. Dat wordt dan weliswaar een  
inspannende maar, denken wij, toch ook een gezellige 
Bingoavond! We zullen er in elk geval alles aan doen  
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om de deelnemers “wakker en scherp” te houden  
tijdens deze, feitelijk dubbele, Bingoavond. Drie pau-
zes om de tandenknarsende spanning ‘te ontladen’, 
de benen en armen even te strekken en warme  
hapjes tussendoor. Even opwarmen met een gratis 
glaasje glühwein kan ook. Altijd gezellig, maar let dan 
wel op dat je niet te warm wordt. De marathon  
starten we met een lekker bakkie koffie/thee met  
lekkers…. Oriëntaals lekkers.  
 
21 december 2019 zaterdag Kerstborrel  
Onze Mart (kantine) wil het altijd gezellig hebben in 
de kantine. In december wordt de kantine dan door 
haar sfeervol in kerstsfeer gebracht. Op 21 december 
is er geen veldvoetbal, maar de dan sfeervolle kantine 
is dan wel open. We zorgen dat die middag de (gratis) 
glühwein klaarstaat voor iedereen die komt en dat 
wil. En… we zorgen die middag, tussendoor, ook voor 
lekkere warme hapjes. Alles zal klaarstaan voor weer 
een gezellige middag. Een gelegenheid ook om met 
elkaar een sportief 2019 af te sluiten en fijne  
komende feestdagen toe te wensen.  
 
31 januari 2020 vrijdag Feestavond Vrijwilligers v.v. 
Woudrichem  
We hopen dat deze avond nou eens aan wil slaan  
en veel vrijwilligers (met partner) de moeite willen 
nemen om te komen. Veel kunnen we er nog niet 
over zeggen, maar deze muzikale avond zal  
helemaal afgestemd worden op onze vrijwilligers…. 
ALLE vrijwilligers! Beste vrijwilliger…..  
Houd deze datum in de gaten en…. Vrij!  
 
22 februari 2020 zaterdag Kindercarnaval en 
“Uitzwaai” avond carnavaleske Vissekoppen  
 

27 april 2020 maandag Koningsdag met o.a.  
Zangkoren middag (Speciale gasten deze middag: De 
Lemmenskamp)  
 
April/mei 2020 Zomeravond voetbal  
 
19 juni vrijdag 2020 Pupillenkamp  

 
 
 
 
 
 
 
 

Arthur 

Activiteiten programma december 2019 - juni 2020  
 
  4 december 2019 woensdag Pietentraining  
20 december 2019 vrijdag Kerstbingo Marathon 
21 december 2019 zaterdag Kerstborrel Kantine 
29 januari 2020 woensdag Bingo 
31 januari 2020 vrijdag ‘Feest’ avond Vrijwilligers 
22 februari 2020 zaterdag Kindercarnaval 
26 februari 2020 woensdag Bingo 
25 maart 2020 woensdag Bingo 
27 april 2020 maandag (Koningsdag)  
     Zangkorenmiddag 
29 april 2020 woensdag Bingo 
27 mei 2020 woensdag Bingo 
April/mei 2020 donderdag Zomeravond voetbal 
19 juni vrijdag 2020 Pupillenkamp (Juniorendag?) 
 

 Foto van een geslaagde Pietentraining. De oefenstof wordt doorgenomen, een ieder is een en al oor. 
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Staand v.l.n.r.: Wim Schaap, Ad Kant, Henk Vermeulen, Jos Viveen, Joop van Wijk, Tony Viveen, Kees Verschuren en Ben van 
Eeden. Zittend v.l.n.r.: John Schaap, Arie van Wijngaarden, Bert van Tilborg, Richard van Ooijen, Wim Metz en Leen Koedam  

Een bijzonder bezoek………………  

Kom maar naar de Drossaard,  
dan zorg ik  wel dat iedereen er is!  
Aangekomen op de afgesproken dag en tijd,  
zaten zij al aan de koffie. Jerry liet mij binnen  
en in huis wachtten de broers John en Martin op  
wat komen zou.  
Hier zat bijna 150 jaar lidmaatschap van onze  
v.v. Woudrichem aan tafel!!  
Het gaat dus om de familie Schaap, 3 zoons geboren 
uit het huwelijk van vader Gerrit en moeder Rika.  
 
In de tijd dat vader Gerrit voetbalde, deed hij dat 
meestal in het 2de elftal. Volgens z’n zoons niet langer 
dan z’n 28ste. Daarna was hij een trouwe supporter 
van z’n zoons. Niks was hem teveel. Zo haalde hij eens 
droge shirts op in Woudrichem omdat de spelers  
van het team als verzopen katten rond liepen in  
Alblasserdam. Moeder Rika zorgde altijd dat de  
voetbalschoenen van haar boys schoon en gepoetst 
klaar stonden op zaterdagmorgen.  
 
John (57) is al lid vanaf 1968 en voetbalde niet  
onverdienstelijk. Herman van Es was zijn eerste  

trainer/leider en deze reed met het team overal heen 
met z’n busje. Later in de C junioren was Jan van  
Straten (van Toose) zijn trainer, nog weer later in  
de A was het Cees Vroegh uit Gorinchem met Gerrit 
Kilwinger zijn leider. John was een gewaardeerde 
kracht want zijn specialiteit was doelpunten maken.  
In de senioren, samen met mannen als Leen Koedam, 
Corjo Secrève, rooie Peter Vink, Jan Willem de Joode 
en anderen, scoorde hij er lustig op los.  
Diverse keren was hij topscorer van de club, al had hij 
een behoorlijke concurrente aan Cora (Metz) Spiering. 
Het 1ste elftal zat er helaas niet in voor John.  
Hij volgde een politieopleiding en was de hele week 
van huis. Hij sportte daar echter veel, maar daar had 
de toenmalige, volgens John, foute Werkendamse 
trainer, maling aan en liet hem links liggen. Hij schreef 
dat zelfs een keer in de het clubblad. “Schande”. John 
kan er nog kwaad om worden. Maar het team waar hij 
wel in voetbalde had best een behoorlijk niveau, dus 
dat verzachtte de pijn. 
Later voetbalde hij nog in het 4de en 5de en  
daarvan was Jaap Viveen de trainer.  
Actief was John tot 1999.  
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Martin (52) werd lid in 1973. Doorliep de pupillen en 
de junioren zoals het hoort. Hij begon in het team van 
de broers Heinz en Wim Verwoerdt, later zou Piet 
Vink het trainerschap overnemen. Dit team stond  
later bekend als het frikandellenelftal. Bij winst kregen 
ze altijd een broodje frikandel. In de A junioren o.l.v. 
Jan Ruis staat de reis naar Duitsland nog vers in zijn 
geheugen. Hele leuke reis en verschrikkelijk veel  
gelachen! Verdedigen ging hem goed af en werd door 
Blokland helaas maar 1x opgesteld. Door zijn opvolger 
Dick Eggly ook 1x, maar dat was wel een prachtige 
wedstrijd tegen Almkerk. Er werd gewonnen en het 
feest, zowel in Almkerk als in onze eigen kantine was 
onvergetelijk. Nog even in het 2de gespeeld, maar 
daarna altijd vaste prik in het 3de, samen met o.a. 
Joop Viveen, die zorgde ervoor dat de teams compleet 
waren op zaterdag. Op z’n 42ste ging Martin 
“afbouwen” in het 4de en later het 5e. Jaren heeft 
Martin de trainingen van de lagere elftallen verzorgd 
na het stoppen van Jaap Viveen. Tegenwoordig is 
Martin naast trainer vaak actief als scheidsrechter op 
het voetbalveld.  
 
Jerry (48) werd op z’n 6de lid van Woudrichem.           
Jaap Viveen was in de pupillen tot de D zijn trainer. 
Linksbuiten was de positie in die periode. Goos van 
Pouderoyen in de C nam het besluit om hem tot  
linksback om te vormen. Ook onder Jan Ruis en  
Jan van Straten (alweer) in de B en de A was hij een 

verdienstelijke verdediger en op 17-jarige leeftijd 
mocht hij debuteren tegen Sleeuwijk onder……….. 
Teus Blokland (hij dus wel). Mooi team met o.a. Johan 
Caspers, Frans Jan van Tilborg, Geerit Verhoeven, 
Pierre Secrève, Rick en Erwin de Jong. Nadat hij wat 
rustiger aan wilde doen in het 2de, wat overigens een 
prima team was, kwam hij terug in het 1ste onder 
Joop van Linstee. Jerry speelde scherp en liep nogal 
eens tegen een geel kaartje aan. Gelukkig was broer 
John rustiger en menigmaal kon Jerry toch spelen  
ondanks een schorsing. Hij speelde onder de naam 
van zijn broer, ook J (John) Schaap. Zijn hoogtepunt 
bereikte hij met de promotie naar de 1ste klas o.l.v. 
Cees van Bavel als trainer.  

Staand v.l.n.r.: Sponsor, Martin Schaap, Jaap Viveen, Hanno de Joode, Corjo Secrève, Peter Vink, Hans Kaaieveld, Joop Viveen 
en Kees Kuup. Zittend v.l.n.r.: Arie van Wijngaarden (Jr.), Bert van Tilborg, Jamie Cornelius, Joop van Wijk en Martin Ruis  

Oude spelers kaart van Jerry 
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Trots vertellen de mannen dat pa dikwijls kwam  
kijken. Ondanks zijn ziekte stond hij in zijn  
scootmobiel langs de lijn. Vader Gerrit, zonen John  
en Jerry lijden aan dezelfde ziekte. Gerrit kreeg last 
van zijn nieren, dialyseren natuurlijk en pas 20 jaar 
later kreeg hij een niertransplantatie. Het klikte met 
een Duitse patiënt. Hij heeft het gelukkig nog een 
poos volgehouden. In 1996 kreeg John onverwacht 
problemen. Hoge bloeddruk, dus bloed prikken, toch 
gaan werken, maar toen de uitslag kwam stond  
dokter Schampers op de stoep en vroeg waar John 
was. Hij moest direct naar het ziekenhuis.  
 
Nierproblemen, net als bij zijn vader. Nog 2 jaar kon 
hij het zonder dialyse volhouden. Een jaar na de start 
van de dialyse in 1999 kreeg hij een “nieuwe” nier van 
zijn vrouw Marina. Gestopt met voetballen, want een 
contactsport mocht helaas niet meer. Op zijn werk bij 
de politie kon hij niet meer het veld in ook vanwege 
diezelfde eventuele contacten en kreeg hij een  
administratieve functie. Na 20 jaar functioneerde de 
nier, die hij van Marina had gekregen, onvoldoende. 
Zijn zwager Twan, de broer van Marina, had altijd  
geroepen dat hij zijn nier ook aan John wilde afstaan 
als het nodig zou zijn. En zo geschiedde. Dit jaar kreeg 
John zijn 2de niertransplantatie. Nadat bij John de 
nierproblemen waren ontdekt hebben Martin en Jerry 
zich laten testen of het erfelijk zou kunnen zijn.  
Bij Martin werden geen afwijkingen geconstateerd, 
maar bij Jerry was hetzelfde probleem aan de orde als 
bij John. Op de echo was een cyste te zien met als  
gevolg dat hij tot 2009 onder controle heeft gestaan. 
Daarna dialyseren. Ondanks dat, speelde hij toch  
wedstrijden in het 1ste en wat later in het 3de,  
samen met Martin en veel vrienden. 14 november  
 

2012 volgde een niertransplantatie. Het duurde  
ongeveer 3 weken voordat het echt werkte. Was wel 
even spannend, maar nu werkt het prima. John heeft 
na zijn laatste transplantatie wel last van concentratie 
problemen en dat komt vooral door de vele narcoses. 
Jerry is na zijn transplantatie naar de sportschool  
gegaan en ook de tennisbaan opgezocht.  
 
De 3 broers werken allemaal weer full time! Martin 
werkt al 33 jaar bij Fokker en geeft leiding aan een 
productieafdeling. John is zoals al eerder vermeld in 
een administratieve functie terecht gekomen bij de 
politie in Breda. Jerry inspecteert opslagtanks en  
leidingen bij Shell Moerdijk.  
 
Voetbal blijft in het bloed zitten bij deze kerels. John 
z’n zoon Jordy kan vanwege zijn werk helaas niet 
meer voetballen op zaterdag, maar tot de B junioren 
was John de leider van het team en Jan van Straten 
(inderdaad) zijn trainer. Jordy speelde, vanwege een 
tekort aan spelers, mee in het 3de elftal samen met 
de ooms Martin en Jerry. Heel bijzonder. 
Martin is trainer/leider van zijn zoon Bram en spreekt 
een en al lof uit over het team. Heel leuk. Jerry is,  
totdat ze overging naar het damesteam, trainer  
geweest van zijn dochter Marit. Marit heeft  
meegedaan aan het kampioenschap om de Brabant 
Cup footgolf en kampioen geworden. Op het NK werd 
ze 2de!! Mooie prestatie.  
 
Een bijzonder verhaal over een bijzondere familie. 
Nog steeds erg betrokken bij de club en ze genieten 
elke week nog van het voetbal.  
Vooral de “derde helft” vinden ze  tegenwoordig  
erg belangrijk.             

Jerry, Martin en John 
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De nieuwe Peugeot 208 staat te shinen in de  
showroom. De sportieve, compacte stadsauto  
met keuze voor drie aandrijflijnen - benzine,  
diesel of full electric - is zojuist binnengebracht,  
maar is vanwege de looks al wel 8 keer verkocht!  
Een gesprek over blikvangers met twee  
medewerkers van Visscher PGH Autogroep,  
een nieuwe sponsor van v.v. Woudrichem.  
 
Visscher PGH Autogroep is sinds jaar en dag een  
begrip in de regio. Het bedrijf is 68 jaar geleden  
opgericht en uitgegroeid tot een toonaangevende  
automotive onderneming. Visscher PGH Autogroep 
heeft elf vestigingen in het Rivierengebied en het 
Groene Hart, een uitgebreid assortiment modellen 
Peugeot, Citroën en Hyundai, voor zakelijk of privé 
gebruik, maar ook alle merken occasions.  
 
Tim Könemann is sales manager, gespecialiseerd in  
de merken Peugeot en Citroën en werkzaam op  
industrieterrein Papland in Gorinchem. “Na mijn IVA 
opleiding ben ik meteen gaan werken. Ik had nog 
geen rijbewijs en ging elke dag op de brommer.  
Inmiddels zijn we 17 jaar verder en werk ik nog  
steeds met veel plezier bij Visscher PGH Autogroep. 
Het contact met de klant spreekt me erg aan, evenals 
de afwisseling. Je merkt ook dat de tijden veranderen. 
Mensen oriënteren zich steeds vaker op internet en 

minder in de showroom. Ze hebben vaak al een  
keuze gemaakt als ze bij ons binnen stappen.  
Maar goed,  je weet pas echt of een auto bij je  
past als je hem daadwerkelijk hebt gezien en  
een proefrit hebt  gemaakt.”  
 
Informeren en adviseren doet hij graag en  
enthousiast, net als zijn collega Robbert  
Schouwenburg, sales manager Hyundai in de vestiging 
aan de Marconiweg in Gorinchem. “Ik ben ook al ruim 
16 jaar werkzaam bij Visscher PGH Autogroep. We 
hebben een leuk, klein team van 8 mensen en veel 
vaste klanten. Vooral Hyundai rijders zijn trouw aan 
het merk. Verder is er steeds meer belangstelling voor 
groenere modellen en private lease contracten.  
Door de samenvoeging met Peugeot Groene Hart 
hebben we nu een nog ruimer aanbod occasions en 
meer slagkracht. Door groter in te kopen, kun je  
bovendien scherpere deals aanbieden.”  
 
Visscher PGH Autogroep is klantvriendelijk en  
professioneel, heeft oog voor duurzaamheid en is  
servicegericht. Behalve een uitgebreid aanbod auto’s 
heeft elke vestiging een werkplaats met goed  
opgeleide vakmensen voor onderhoud, reparatie en 
niet onbelangrijk in deze donkere dagen:  
de Winter Veiligheidscheck.  

 Nieuwe sponsor → Visscher PGH Autogroep  
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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 :  
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 :          

Gijs Kieboom                            
15-6-2011 
Gorinchem                   
Basisschool Oudendijk  
JO9 
Middenveld 
Gamen, Lego   
Floris ( broer ),  Evy ( zus ) 
Pa 
Woudrichem 
Tim Saaman 
Ajax 
Juventus 
Virgil van Dijk 
Op doel schieten en Keepen  
Een profvoetballer worden                
 
     

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 :                       
       

Floyd Welbie                           
15-2-2010 
Woudrichem                   
basisschool Oudendijk 
JO11 
Verdediger  
Trampoline Springen , Freerunning 
Quentin ( broer ), Lisa ( zus ) 
Pa en Ma 
Pa: Woudrichem, Ma: SC Everstein  
Danny Schaap 
Ajax 
Juventus 
Messi 
Het spelletje op zich 
Dat ik in een ander team kom te spelen 
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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 :  
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 :                          
          

Lara van Kranenburg                     
20-3-2005 
Gorinchem               
Altena College 
MO15 
Keepster 
/ 
Tygo ( broer ) 
Pa 
Theole 
Sven Weusthof 
Ajax  
FC Barcelona 
André Onana 
Het spelletje op zich  
Ooit nog eens een Champions League finale  
meemaken 

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 :                     
         

Quinten Ilahi                            
3-10-2001 
Gorinchem                   
Curio College ( Breda ) 
JO19 
Links of Rechts voorin 
Fifa op de Playstation , Uitgaan 
Noa ( zusje ) 
Pa en Ma 
Pa: Sparta’30 en Woudrichem, Ma: Unitas 
Danny Schaap, Tim Saaman, Aljan Dekker,  
Mike van Wouwen  
Ajax 
Leicester City FC 
Hakim Ziyech , Frenkie de Jong 
Het spelletje op zich en de dingen die er  
omheen bij horen 
Om in Woudrichem 1 te voetballen                
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JO7-1 is fanatiek en ambitieus  
Door de grote aanwas van nieuwe kinderen tijdens  
de zomerperiode zijn we dit seizoen met twee JO-7 
elftallen begonnen. De JO7-1 bestaat uit kinderen die 
vorig seizoen ook al hebben gevoetbald. Vorig seizoen 
hadden we namelijk ook al competitiewedstrijden 
gespeeld tegen JO-7 teams, terwijl de spelers toen 
nog 5 jaar waren. Dit is achteraf een zeer goede 
leerschool geweest. Dit seizoen spelen ze tegen 
leeftijdsgenoten. Waar vorig seizoen steeds nipt 
verloren werd (wat toen al best knap was) zijn het  
dit seizoen veel grote overwinningen te noteren.  
 
Al na de eerste paar wedstrijden werd duidelijk  
dat we eigenlijk een maatje te groot zijn voor de 
tegenstanders die bij ons in de competitie zitten.  
Zo waren er uitslagen van 18-0, 20-0 en 27-0. De 
spelers vinden het prachtig als ze met grote cijfers 
winnen, maar de leercurve/uitdaging neemt af. De 
één na laatste wedstrijd op zaterdag 1 december thuis 
tegen Dussense Boys was een kraker. Beide ploegen 
hadden alles gewonnen. Na een koude nacht en met 
het ijs nog op het veld kwamen we al snel op een 2-0 
voorsprong. Ruststand was 3-2. Ook na rust bleef  

het lang spannend. Met nog 1 minuut te gaan stond 
het 5-3, maar Dussen gaf niet op en kwam nog terug 
tot 5-4. Direct na onze aftrap gelijk balverlies en 
Dussen mocht nog één keer aanvallen, de aanval 
werd afgeslagen en de bal rolde uit langs de zijlijn, 
waarna het tijd was. Een hele leuke en spannende pot 
voetbal, alle kinderen waren in topvorm!  
 
Ten tijde van het schrijven van dit stukje tekst 
moesten we nog 1 wedstrijd spelen tegen Almkerk 
JO7-1 en is misschien het kampioenschap al 
beklonken. Om de spelers meer uitdaging te geven zal 
er besloten gaan worden dat we tijdens de winterstop 
al vervroegd naar de JO-8 competitie gaan. We zijn 
benieuwd of we ook dan goed tegenstand kunnen 
bieden op een groter veld met grote doeltjes en tegen 
oudere kinderen.  
Met de zeer (soms te) fanatieke spelers heeft jullie 
trainer hier alle vertrouwen in en bovendien is jullie 
trainer apetrots dat jullie het nu zo goed doen!  
 
Groet van jullie trainer.  

Het complete JO7-1 team v.l.n.r.: Marley van de Stelt (de linkspotige slang) Janne Rooster  
(de zorgzame dame die voor niemand bang is), Mats Leushuis (de kleine Messi) Dyon Zalm  
(de vriendelijke knuffelbeer), Jayden van Breugel (de bikkelharde verdediger), Xavi Smits  
(de van alles en nog wat speler)  
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Van links naar rechts op de foto: Ties, Djim, Noël, Brent, Dex, Finn en Siem  

Wist u dat de JO7-2 sinds de zomerstop nog maar één 
wedstrijd verloren heeft? De rest is zeer overtuigend 
gewonnen door onze fanatieke voetballertjes.  
En fanatiek zijn ze, er wordt niet alleen tijdens de 
training en wedstrijd gevoetbald, nee elke vrije 
minuut thuis en op het schoolplein wordt benut  
om nog wat te kunnen oefenen.  
 
Erg leuk vinden onze jongens het ook om op 
vrijdagmiddag extra training te krijgen van  

de echte voetballers uit het eerste.  
Dit zijn toch hun voorbeelden, dus dan lopen ze nog 
nét even wat harder. Hierdoor en niet te vergeten 
door de leuke trainingen van Rob van Herwijnen 
merken we dat de kinderen ook technisch steeds 
beter gaan voetballen.  
 
Met Frenkie de Jong als grote voorbeeld, is het dan 
ook wachten op de nieuwe voetbalheld uit de regio!  

In Memoriam:  
 Zaterdagochtend 21 september bereikte ons het bericht van  

het overlijden op 76 jarige leeftijd van Willem Brandenberg.  
Willem was samen met Hennie jarenlang kantinebeheerder  
van v.v. Woudrichem. En tegelijkertijd van het OVO gebouw in 
Oudendijk. Ook was Willem trouw supporter bij zijn kleinzoon 
Monne en bij het 1e elftal. Schenker van de wedstrijdbal en  
samen met andere supporters op een reclamebord langs de lijn. 
Bij de wedstrijd Woudrichem – Arkel is ter nagedachtenis een 
minuut stilte in acht genomen. Wij herinneren Willem als  
aimabel mens met hart voor v.v. Woudrichem.  
Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Hennie,  
kinderen Isabel, Hendrik en Alberdine en zijn kleinkinderen  
Monne, Tirza. Boaz en Otto veel sterkte toe bij dit grote verlies.  
Bestuur en leden v.v. Woudrichem 

JO7-2 nog meer toekomst voor Woudrichem!  
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Hé Scheids ! Column  

Ere lid  
 
Soms krijg je van die vragen. Je zit er echt niet op te 
wachten. Zin om enig antwoord te geven ontbreekt 
op dat moment dan ook behoorlijk.  
Maar de vraagsteller is een bekende, iemand die je 
best hoog hebt zitten. Een vrouw waar je niet zo  
maar oppervlakkig tegen wilt antwoorden.  
Op welke vraag dan ook.  
 
Het is oktober. Het zomertje geeft er helaas tabak 
aan. Ook in Woerkum. De herfst komt met enkele 
speldenprikjes om de hoek kijken. Echt guur is het 
gelukkig nog niet. Ik laat de bladeren lekker langs 
waaien. Als het zo blijft tot de winter is het mij prima. 
Ik wandel op mijn gemak de vesting deels rond en 
waai (daar is het tenslotte het seizoen voor) even aan 
in de kroeg. Tijd voor een rustige Bock. Hertog Jan 
Herfst. God wat kan ik daar van genieten.  
Rustig in mijn eentje.  
 
In mijn ooghoeken zie ik het gebeuren. Een 
begroetingsknikje in mijn richting. Ik word vanaf de 
andere kant van de bar herkend. Vaag ken ik hem ook 
wel. Is hij niet dat stucadoortje van de Bovendijk? Er 
komt een meid naast hem zitten. Het zal zijn vriendin 
zijn die even naar het toilet is geweest. Althans ze 
kwam uit de richting van de wc’s. Vervolgens veegt ze 
even nonchalant met haar hand over zijn been. 
Alvorens hem op een schalkse zoen te trakteren. 
Moet zijn vriendin wel zijn.  
 
Ik kijk wat scherper over de Bock heen en herken haar 
opeens! Rechtshalf bij onze Dames. Bloedsnel, balvast 
en buiten het veld best gezellig. Op een feestavond 
heb ik er nog eens leuk mee staan lullen, tot dansens 
aan toe zeg maar. Wat ze in die gokkert ziet, ik heb 
even geen idee. Onze blikken kruisen. Ik denk een 
glinster te zien. Minstens een prettige herkenning. Ik 
zie haar opstaan en de bar driekwart ronden. Het zal 
toch niet? Voor ik mijn gedachte heb gedacht staat ze 
naast me.  
 
 
 
 
 

 
 
Goh, zegt ze. Had jij dat verwacht?  
 
Ik kijk haar niet begrijpend aan. Nou ja, zegt ze. Heel 
vroeger, heb ik wel eens begrepen, deed hij wel eens  
wat voor de jeugd. Iets met pasjes van jeugdspelers 
en zo. Op karton en met foto’s erop geniet! Schijnbaar 
legde hij de juiste pasjes bij het juiste team.  
 
Hij voetbalde ook, werd kampioen met een lager 
elftal. Kon een paar poosjes niet werken omdat hij 
een paar keer wat brak. Brekebeentje van de 
overkant. Had misschien beter kunnen gaan golfen  
of zo, zoals daar nu gebruikelijk.  
 
Goeie baas had hij wel. Die liet ‘m in zijn tijd tegelen 
met Den Ieper (uiteraard zijn daar foto’s van) of wat 
andere klusjes doen. Maar verder. Druk met niet.  
Niet ophalen van ballen. Niet uitdoen van licht,  
niet uitdoen van douche. Niet dicht doen van deur, 
niet de doelen langs de kant. Maar verder.  
 
Manueel standen bijhouden in deze virtuele tijd, is 
het nodig? Met het juiste touw kan iedereen lijnen.  
 
En dan heeft hij ook nog een fluit. Bij de KNVB houden 
ze er niet van als een scheids zijn eigen wedstrijd fluit. 
Daar komt hij dan stiekem mooi mee weg.  
 
Pfff zegt ze, had jij verwacht dat ze hem dat  
zouden laten worden?  
 
Nou, zeg ik.  
Ik vind het dik verdiend!  
 
Ons erelid. 
 
T.H. Guvnor 
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