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Inhoudsopgave 

Aftrap van de redactie 
Een nieuwe Stormvogel! Met onder meer de jubilarissen van dit jaar, leuke gesprekken met sponsoren, het 
competitieverloop bij diverse teams en de activiteitencommissie die de plannen voor de rest van het seizoen 
ontvouwt. Wegens drukke werkzaamheden heeft Patrick van Beest te kennen gegeven dat hij helaas moet 
stoppen met zijn bijdrage aan onze clubkrant. Jammer maar begrijpelijk. We bedanken hem bij deze  
nogmaals voor zijn bijdragen de laatste seizoenen. De rubriek “Vân wie zai de gai d’r één?’ wordt vanaf deze 
editie verzorgd door Marry van Genderen en Diana van Drunen. De volgende en tevens laatste editie van dit 
seizoen staat gepland in juli. Heb jij nieuws, suggesties of ideeën?  
Laat het weten via clubkrant@vvwoudrichem.nl.  
 
Veel plezier met deze uitgave!  

  4. Een woord van de Voorzitter 
  5. Woudrichem 1: Terugslag in 2e periode 
  7. Trainer Vrouwen 1 aan het woord 
  8. Blom opleidingen sponsort Woerkum 1 
  9. Het Derde, het vervolg  
11. Woerkum 4 en de (doel-)punten machine  
12. Coaching-jassen voor trainers en leiders jeugd  
13. Op trainingskamp in Valencia  
17. NIEUWS UIT DE KANTINE  
18. Jubilarissen v.v. Woudrichem  
20. Nieuwe hoofdsponsor → Perfo Tech Asperen b.v.  
21. De kleedkamers zijn weer in een nieuw jasje gestoken /  Grote Loterij v.v. Woudrichem 2020  
23. Maksor sponsort jassen voor trainers/leiders 
24. Na de eerste periode en hoe ging het verder  
25. Emigreren 
26. Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2019-2020  
28. V.v. Woudrichem scoort voor de clubkas   
30. Grote Clubactie  
32. De website heeft een nieuw jasje / Dankbetuiging  
33. Sportzaak Jakko Sport gestopt /  Scheids gezocht / Data om in de gaten te houden 
34. Vân wie zai de gai d’r één?  
37. V.v. Woudrichem JO8-2  
38. Contactgegevens   

De Redactie: Arthur Manz, Jan de Joode, Gaby Stok, Rob Stoute en Jur Froma 
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Lieve Leden,  
 
Hij is er weer. Een  
prachtige clubkrant  
waardoor je als lid of als 
sponsor weer helemaal op 
de hoogte bent van wat er 
zich bij ons mooie club  
allemaal afspeelt. En onze 
club blijft volop in  
beweging. Veel nieuws en 
eerlijk gezegd veel mooi 
nieuws. Veel nieuws  
waarbij we met elkaar de 

handen uit de mouwen moeten steken. Maar daar 
zijn we dan ook een vereniging voor. Het woord zegt 
het immers al.  
 
Zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie al aangegeven 
zijn we (eerlijk gezegd vooral ons erelid Ben van 
Eeden) met de gemeente in gesprek over een nieuw 
hoofdveld en daarbij de omrastering en wandelpad. 
Ben heeft het namens de vereniging fantastisch 
voorbereid en heeft hierover met de gemeente zeer 
constructieve gesprekken. Altijd fijn als je elkaar kan 
vinden en samen zoekt naar oplossingen. Uiteraard 
kijken we naar welke zelfwerkzaamheden wij als  
v.v. Woudrichem kunnen verzorgen. Onnodig  
verenigingsgeld en gemeentegeld uitgeven daar zijn 
we niet van. De definitieve beslissing volgt snel dus 
houd rekening met het plannen van je vakantie  
want je hulp is nodig. Ook is de beslissing voor  
zonnepanelen genomen. We stoeien nog even met 
het aanleveren daarvan vanuit China maar ze liggen 
voor de zomer op het dak van de kleedkamers 1-6 en 
op het dak achter de tribune. Een gezonde groene 
stap voorwaarts en dit zorgt de komende jaren voor 
een serieuze kostenbesparing. Voor de komende  
3 jaar hebben we ook een nieuwe hoofdsponsor  
gevonden in de vorm van Perfo Tech Asperen BV. 
Het bedrijf van Tom Braad. Al jaren een lid van onze 
vereniging en we zijn er super blij mee en trots op. 
Bedankt Tom voor het vertrouwen en we gaan  
pronken met je naam op onze borst. Een uitgebreid 
verslag over Tom en zijn bedrijf lees je verderop. De 
kleedkamers 1-6 zijn volledig gerenoveerd. Nieuwe 
deuren, nieuwe banken, alles geschilderd. Prachtig 

en heel snel gerealiseerd door onze  
onderhoudsploeg. En creatief als onze mannen zijn 
zien we de gekleurde stoeltjes rondom de velden 
terug. Briljant verzonnen. Lekker mannen, dank je 
wel!!  
 
Hebben we ook nog voetbalnieuws hoor ik jullie  
vragen. Uiteraard. We hebben het contract verlengd 
met onze hoofdtrainer Piet Saaman. Na de 1e  
periode loopt het nu wat stroef maar we hebben 
nog steeds de aansluiting met de top. De selectie 
heeft een heel gezellig trainingskamp gehad in  
Valencia. Super goed georganiseerd met hulp van ‘t 
Woerkums reisbureau. Overigens zelf gefinancierd. 
Ook hierover verderop meer. Het 2e gaat als een 
speer. De mannen van Jan van Straten staan stijf  
boven aan. Klasse, snel terug naar de 2e klasse zou  
ik zeggen. Graag had ik ook alle jeugdelftallen  
gefeliciteerd met kampioenschappen maar de KNVB 
ziet dat tegenwoordig anders. Natuurlijk gaat het 
voetbalspel over plezier. Maar kampioen worden is 
toch het allerleukste, met friet, chips en cola, met 
ouders, broertjes en zusjes langs de lijn, trotse  
opa’s en oma’s, de platte kar, spandoeken, foto’s en 
herinneringen voor het leven... Ik kan me er niet in 
vinden en zou het graag anders zien. En ook van een 
tegenslag als we geen kampioen worden, leren we.  
 
We hebben ook weer de nodige leden mogen  
huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie en op de  
gezellige medewerkersavond (georganiseerd door de 
activiteitencommissie). Hierover verderop meer. Het 
pupillenkamp komt er weer aan. Daar zijn we heel 
blij mee. Lekker slapen met je teamgenoten op het 
voetbalveld in een tent. Spannend en gaaf! De grote 
clubactie heeft weer gedraaid en een geweldig  
resultaat opgeleverd. Veel teams hebben een  
superlot gekocht en jonge leden hebben heel veel 
loten verkocht. Klasse geregeld, Patrick!  
 
Zo zijn we met jong en oud bezig voor onze club. 
Daar krijg ik nog altijd kippenvel van. Mede daardoor 
bestaan we op 11 maart 88 jaar. Op naar Koninklijk.  
 
Groen Witte groeten,  
Hanno de Joode 
Voorzitter 

 Een woord van de voorzitter 
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Woudrichem 1: Terugslag in 2e periode  

Na het behalen van de 1e 
periode waar we over  
geluk niet te klagen  
hadden zat het ons in de 2e 
periode duidelijk niet mee!  
 
Wieldrecht – Woudrichem 
3-3 
 In een prima wedstrijd 
met alles erop en eraan 
werden we uiteindelijk 
zwaar tekortgedaan door 
de scheidsrechter wat ons 
2 punten heeft gekost. Na 

25 minuten ging Harjo goed door en gaf de perfecte 
voorzet waar Yoeri wel raad mee wist 0-1. Net voor en 
net na rust scoorde Wieldrecht een keer waardoor we 
op achterstand kwamen maar via goals van Tim en 
weer Yoeri bogen we dit weer om en dachten we de 
punten mee te nemen. Hierna eiste de scheidsrechter 
een negatieve hoofdrol op door een penalty tegen  
te geven na een handsbal van een speler van  
Wieldrecht??? Dit kadootje werd door Wieldrecht  
wel aangepakt en 3-3 was het resultaat.  
 
Woudrichem - Altena 0-4  
De laatste thuiswedstrijd van 2019 betekende onze 
enige verliespartij in dit kalenderjaar op eigen bodem. 
We waren niet scherp en werden ongenadig afgestraft 
door een beter Altena. Na een 0-3 ruststand werd het 
uiteindelijk 0-4.  

Heukelum – Woudrichem 4-4  
Een spektakelstuk van jewelste! De eerste kansen  
waren voor ons maar daarna was het Heukelum wat 
ons binnen 20 minuten op een 4-0 achterstand zette. 
Volledig van slag zochten we naar de aansluiting en 
die kwam er na een knappe volley van Dillis en een 
intikker van Nick wat een 4-2 ruststand opleverde.  
Na rust gingen we verder met de inhaalrace en Nick 
wist met nog 2 goals een punt voor ons te redden 
waarmee we enorm veel veerkracht toonden 4-4. 
 
Sleeuwijk – Woudrichem 1-1  
De derby begon om 5 uur waardoor iedereen hoopte 
op nog meer toeschouwers. Waar niemand echter  
op had gerekend was het noodweer wat rond die tijd 
losbarstte boven Sleeuwijk. Met deze storm tegen 
kwamen we er slecht uit en een zondagsschot zette 
Sleeuwijk op voorsprong. Met een heerlijke diagonale 
pegel trok Dillis de stand nog voor rust gelijk 1-1.  
Na rust was de storm iets gaan liggen en ondanks dat 
het niet goed was waren we duidelijk de betere ploeg 
maar de keeper van Sleeuwijk was in goede doen. 
Toen ons ook nog 2 zuivere strafschoppen werden 
onthouden was er geen beginnen meer aan en bleef 
deze stand staan.  

 
 

Woudrichem – EBOH 0-0  
De 1e wedstrijd na de winterstop kregen we de  
koploper op bezoek en zonder Danny en Jamy was  
dit een zware kluif dachten we. Er werd hard gewerkt 
en we gaven niet veel weg terwijl we zelf de beste 
kansen kregen. Helaas beloonden we onszelf niet  
en moesten we tevreden zijn met een doelpuntloos 
gelijkspel.  

© Peter Verheijen  

© Marc Paul Bennekom  
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GJS – Woudrichem 2-1  
Weer hetzelfde liedje! In de 1e helft werd een  
zuivere goal afgekeurd en een rode kaart die niet 
werd gegeven nadat de doorgebroken Dillis werd 
vastgegrepen bepaalden de wedstrijd. Een redelijke 1e 
helft en een goed begin in de 2e helft had ons al op 
voorsprong moeten brengen maar we moesten  
wachten tot een kwartier voor tijd. Tim schoot  
een vrije trap vanaf 25 meter heerlijk binnen.  
Tot 5 minuten voor tijd was er niets aan de hand  
maar een snel genomen vrije trap bracht GJS op  
gelijke hoogte. In de blessuretijd ging het zelfs  
helemaal mis waardoor we onnodig met 2-1 verloren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woudrichem – Tricht 7-0  
Vandaag kwam Tricht op bezoek wat onderaan de 
klasse bungelt. Na een rustig begin zette Tim ons na 
een kwartier op voorsprong. Net voor rust maakte 
Bori er 2-0 van uit een mooie steekbal van Jamy.  
Na rust beslisten Yoeri en Danny, beiden uit een  
assist van Dillis, de wedstrijd. Hierna maakten Danny, 
Bori en Yoeri allemaal ook hun 2e goal nog waardoor 
de zevenklapper compleet was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arkel – Woudrichem 3-1  
Op bezoek bij oud-trainer Leon Elands hadden we 
weer het geluk van een scheidsrechter die zichzelf 
belangrijker vond dan de 22 spelers op het veld.  
Na de 1-0 van Arkel die duidelijk buitenspel was 
maakte Dillis op zijn inmiddels bekende manier gelijk, 
1-1 na een heerlijke volley. Na rust tegen de wind in 
bakten we er niets meer van en waren we alleen  
maar bezig met de scheidsrechter die hier zichtbaar 
van genoot. Uit een rebound kwam Arkel op 2-1  
waarna Aljan ons nog lang in de wedstrijd hield maar  
uiteindelijk in de blessuretijd toch de beslissende  
3-1 moest incasseren. Een verdiende overwinning 
voor Arkel.  

 
Met nog 10 wedstrijden te goed staan we  
onderin de subtop en kan het nog alle kanten op.  
Duidelijk is wel dat we er niet goed opstaan bij het 
scheidsrechterskorps en ondanks dat zij neutraal  
horen te zijn, en dit ten opzichte van Woudrichem 
duidelijk niet zijn, moeten we ook de hand in eigen 
boezem steken want het blijven zeuren en zeiken 
helpt echt niet mee om een scheidsrechter een keer 
mee te krijgen! Iets slimmer zijn dus en misschien een 
keer een compliment uitdelen kan heus geen kwaad 
en dan gaan we zien of het tij gekeerd kan worden  
en we in de resterende wedstrijden wellicht ook een 
keertje het voordeel van de twijfel krijgen?  
 
Sportieve groet,  
Lijdertje! 

© Jan Noorlandt  

© ASV Arkel  

© Elwin Bos  
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Trainer Vrouwen 1 aan het woord 
Deze keer een verhaaltje 
over van alles en nog wat 
maar vooral wat het  
voetbal betreft.  
 
Allereerst even over  
de wedstrijden van  
voor de winterstop.  
De thuiswedstrijd  
tegen Oosterhout op een  
dinsdagavond. Het werd 

een fikse overwinning. 11-1 maar liefst en dat is niet 
niks. De zaterdag daarop ging de wedstrijd niet door 
maar de week daarop uit tegen Altena, altijd leuk.  
Er werd vals gevlagd. Zo vals zelfs dat Altena met  
1-0 de winst pakte. Mede dankzij hun vlagger.  
 
Vervolgens winterstop, feesten en alles doen om 
weer fit en fris aan het tweede deel van het seizoen 
te beginnen. Begin januari konden wij gelukkig alweer 
vroeg trainen op zaterdag. Dat is wel eens anders  
geweest. Nadat de training afgelopen was nog even 
opruimen. Toen ik langs de oude kleedkamers liep 
hoorde ik geluid. Dus ik naar binnen en wat zie ik daar 
liggen? Bert van Tilborg met een kwast in zijn hand. 
Die was op zijn vrije zaterdag de kleedkamers aan  
het opknappen. Het resultaat hebben jullie kunnen 
aanschouwen. Wat doen onze vrijwilligers toch  
fantastisch werk!  
 
Zo, dan de eerste wedstrijd na de winterstop.  
G.R.C. thuis. Daar hadden wij uit met 5-0 van  
verloren. Vandaag zou dat anders zijn. Het gevoel  
was goed. Er waren zelfs speelsters vroeger dan nodig 
was. Dat is pas instelling. De wedstrijd werd met 4-0 

gewonnen! Een week later de uitwedstrijd bij  
Zwaluwe in Lage Zwaluwe. Om daar te komen moet je 
eerst door Hoge Zwaluwe rijden. Deze wedstrijd werd 
met 1-2 gewonnen en dan vooral op vechtlust.  
De thuiswedstrijd tegen R.W.B. was een prachtige 
wedstrijd om te zien. Helaas leverde het geen punten 
op, 0-1 werd het.  
 
Tenslotte wil ik de organisatie van het teamuitje een 
groot compliment maken, het was weer geweldig in 
elkaar gezet dames. Dank je wel. Waar ik mee wil  
eindigen is dat ik mijn pen ga stil houden. Bij deze.  

 
O ja, graag wil ik nog even Jayne succes wensen  
bij ons 2e elftal. En Petra bedanken dat zij de taak  
van Jayne heeft overgenomen. Heel fijn dat dat  
allemaal kan.  
 
Henk Struik  

Silent Disco te Tilburg  

Na de overwinning op Lage Zwaluwe 
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BLOM Opleidingen sponsort Woerkum 1  

Edward van Dijk is een goede vriend van  
Fred van Straten, een liefhebber van voetbal  
en werkzaam bij Blom Opleidingen,  
een gewaardeerde sponsor van v.v. Woudrichem.  
 
Met 50 medewerkers, 21 opleidingslocaties en ruim 
20.000 cursisten per jaar is BLOM opleidingen één  
van de grootste opleiders in Nederland op het  
gebied van intern transport. Al ruim 25 jaar verzorgen 
ervaren en vakbekwame instructeurs cursussen  
– op locatie en in company - om de veiligheid voor  
de chauffeur en in het magazijn te vergroten.  
Learning by doing, is het motto.  
 
Edward van Dijk is veiligheidskundige bij Blom  
Opleidingen voor de regio Brabant en Zuid-Holland 
tot aan Zoetermeer. “Ik geef trainingen in het gebruik 
van heftrucks, hoogwerkers, shovels, eigenlijk alles 
wat wieltjes heeft. Vaak in company, dus op de  
werkvloer, bij kleine én grote bedrijven. Het is erg 
leuk werk. Je bent zelfstandig, hebt veel vrijheid en 
het werk is heel afwisselend. Ik zet het parcours uit  
en leer de medewerkers in 1 of 2 dagen hoe ze  
verantwoord moeten omgaan met de machines.”  

Het hoofdkantoor van Blom Opleidingen is gevestigd 
in Hengelo. Toch stemde de directie in met  
sponsoring van de jassen en polo’s voor de selectie  
en staf van v.v. Woudrichem. “We adverteerden al  
op de wedstrijdposter, maar omdat Fred naar me toe 
kwam met de vraag of Blom Opleidingen ook kleding 
wilde sponsoren, heb ik het voorgelegd aan mijn  
directeur. Blom Opleidingen steunt wel meer lokale 
voetbalclubs. Het is geen geringe investering, maar 
het werkt. Vandaar dat ze ook akkoord gingen met 
het sponsoren van de kleding voor Woudrichem 1.”  
 
Edward woont met zijn vrouw Marjolein in  
Woudrichem, de kinderen zijn de deur uit. “Mijn zoon 
Lars heeft 2 seizoenen in de jeugd gevoetbald, maar 
moest vanwege zijn studie in Goes stoppen. Birgit, 
mijn dochter, heeft een paar jaar op doel gestaan in 
het damesteam, maar koos uiteindelijk toch voor de 
tennissport. Ik ben nog wel regelmatig te vinden op 
het Bolwerk, vaak op donderdagavond en als het  
eerste elftal thuis speelt op zaterdagmiddag.  
Voetbal is een leuk spelletje en als sponsor houd  
je zo binding met de club.”  
 

Edward in afwachting, het Eerste gaat zo beginnen 
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Het stukje over het Derde werd de vorige editie nog 
hoopvol afgesloten wat eventueel kampioenschap 
betreft. Die hoop kon een week later wat verder de 
koelkast worden ingeschoven. Een complete offday 
van het team zorgde voor een kansloze,  
dikke nederlaag in de knollentuin van de  
medekoploper. De moraal kreeg een tikkie.  
Maar we toonden veerkracht. Er werd in de week  
erna hard getraind, zowel mentaal als fysiek werden 
de punten op de i gezet.  
En dat resulteerde in de laatste wedstrijd voor de 
winterstop in een klinkende overwinning, 10-0.  
 
Halverwege januari, midden in de winterstop, stond 
een teamuitje op de planning. Waar sommige teams 
een weekendje naar Spanje gaan, besloot het Derde 
het iets dichter bij huis te zoeken. Achteraf kwam dat 
ook goed uit, want de KNVB besloot op het laatst dat 
er wel een wedstrijdje ingehaald kon worden die dag. 
De wedstrijd was eerder in de competitie  
logischerwijs uitgesteld in verband met de jaarlijkse 
Ponymarkt bij de tegenstander. Na wederom een  
ruime overwinning werd koers gezet naar Nijmegen. 
Alwaar al wat teamgenoten kwartier hadden gemaakt 
en vast wat versnaperingen in gereedheid hadden 
gebracht.  
 
Nijmegen voelde voor veel van onze spelers als een 
warm bad. TV zenders die dezelfde programma’s  
uitzenden als thuis. Heerlijk. Nadat een ieder zich  
had opgefrist was het de hoogste tijd om Nijmegen te 
gaan verkennen. Althans het etablissement pal naast 
het hotel. Uiteraard werd er ook nog een gezamenlijk 
hapje gegeten. Later op de avond volgden nog goede, 

diepzinnige, uitvoerige gesprekken met onder andere 
sportgenoten uit een andere discipline. Een enkeling 
kwam met een rugzak vol passie en verhalen terug in 
het hotel. De volgende ochtend werd nog een  
sportontbijt genuttigd bij de plaatselijke gele M  
alvorens de terugtocht tevreden werd aangevangen.  
 
Een 10-2 overwinning verder (de 10e kostte de PM 
een krat, immers de 10e scoren daar staat een kratje 
op maar een penalty missen ook. Dus bij 9-2 een  
penalty nemen dan weet je hoe laat het is) werd  
er getogen naar de Bommelerwaard voor de  
terugwedstrijd van de gestaakte heenwedstrijd.  
Twee onterecht afgekeurde goals (voor ons) en  
2 rode kaarten (voor ons) verder eindigden we met 
een 2-1 verliespartij. Helaas. Sommige wedstrijden 
kun je niet winnen. Een week later 8-1 gewonnen.  
En de laatste wedstrijd voor de deadline van deze 
Stormvogel werd op het laatste nippertje afgelast, 
voor de derde keer dit seizoen werd Gameren uit dus 
niet gespeeld.  
 
Momenteel nog 4 verliespunten achter op de  
koploper, we krijgen ze nog thuis. Zij hebben een 
doelsaldo van plus 44, wij vooralsnog plus 40.  
Alles is nog mogelijk dus, maar we mogen geen  
steken meer laten vallen en moeten flink aan de bak!  
 
We hoeven natuurlijk pas 23 mei op kop te komen!  
 
PM Woerkum 3.  
 
 
 

Jongste supporter van het 3e Best sfeertje na de 10-2 

Het Derde, het vervolg 
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Zoals u van ons gewend bent meteen maar een  
overzichtje van onze resultaten vanaf de vorige 
stormvogel t/m 15-2:  
Gespeelde wedstrijden : 6  
Behaalde punten  : 09  
Doelpunten voor  : 19  
Doelpunten tegen : 12  
 
Hiermee is meteen de titel van dit stuk verklaard!  
Na de 9 punten van de vorige stormvogel zijn we de 
trotse bezitters van 18 punten en zowaar een positief 
doelsaldo (+1)!  
De reeks begon met een thuiswedstrijd tegen  
Asperen 5, één van de hoger geplaatste ploegen in 
onze competitie. Een pot die eigenlijk onnodig werd 
verloren door zelf niet te scoren maar wel door  
foutjes achterin doelpunten weg te geven (1-3).  
Nog wel de aandacht voor een fantastisch doelpunt 
van Arthur, die de bal van buiten de 16 vol de kruising 
in joeg. De wedstrijd thuis tegen Asperen 3 werd  
uitgesteld tot na de winterstop, waardoor dit ook 
meteen het laatste wapenfeit was van de eerste  
seizoenshelft.  
 
Asperen 3 kwam op 18 januari richting Woerkum. 
Met wat hulp vanuit andere elftallen die zelf niet 
hoefden te spelen, zowel bij Asperen als bij ons, werd 
er een weergaloze pot op de mat gelegd. We kwamen 
al vroeg in de wedstrijd op 2-0, om deze voorsprong 
ook vrij snel weer weg te geven voor de rust: 2-2.  
Na rust kreeg Tristan het op zijn heupen met twee 
snelle doelpunten van hem was de wedstrijd al snel 
gespeeld, uiteindelijk werd het een 6-2 overwinning, 
doelpunten van Justin, Arthur, Thijs, Job en Tristan 
(2x). Bedankt Jeroen, Mark, Thijs, Job, Monne en Tris!  
 
Eén week later kwam GDC bij ons op bezoek.  
Met goede moed en extra aanvulling van Henk en  
Job werd er helaas met 1-2 verloren. Waarschijnlijk  
was de aandacht al bij het teamuitje dat was  
georganiseerd op 31 januari. Met 11 man werd er  
afgereisd naar A15 karting om te karten en een potje 

'bungee soccer' te spelen. Uiteindelijk bleek Kevin de 
snelste in de kart, en werd het bungee soccer een 
overwinning voor team geel. Bij terugkomst op het 
Bolwerk werd nog 'even' de kantine bezocht waar de 
medewerkersavond nog wat extra Woerkum 4 kon 
gebruiken. U raadt het al, het ging door tot in de  
vroege uurtjes.  
 
De volgende dag was SVW de tegenstander. De ploeg 
die we in de eerste competitie ronde al verslagen 
hadden. Fris zoals altijd en met slechts 12 man voor 
de 1e helft, 11 voor de 2e helft en aanvulling met 
Monne moest iedereen aan de bak. Met het windje in 
de rug werden er de eerste helft voldoende kansen 
gecreëerd, maar het vizier stond nog niet op scherp  
(0-0). Na rust (en zonder vlagger) kwam Chris (alias 
crisis) op links buiten te staan waar hij normaal  
gesproken altijd in de verdediging staat. Hij bleek  
een ware plaag voor de verdediging van SVW en kon 
zo Kevin en Arthur voorzien van assist en uiteindelijk 
ook nog zelf scoren. Met 0-3 op het scorebord werd 
de kleedkamer opgezocht na het laatste fluitsignaal 
waarbij er de eerste 0 te noteren viel voor onze  
keeper Chris!  
 
Op 8 februari kwam Tricht op bezoek. Met Job en  
Jeroen als aanvulling werd er een prima pot  
gevoetbald. Met doelpunten van Jeroen (3x), Job (2x) 
Kevin, Steven en Afgeschermd (in het kader van de 
AVG) kwam de eind uitslag op 8-2. De laatste  
wedstrijd voor de deadline van de clubkrant was Arkel 
uit. Ondanks aanvulling van Martijn werd er op een 
koud en winderig veld in Arkel jammerlijk met 3-0 
verloren.  
 
Met nog 8 wedstrijden op het programma hopen we 
nog wat punten te pakken en onze positie 
(momenteel 7e) minimaal vast te houden.  
Met wat hulp en aanvulling moet dat zeker lukken!  
 
Wordt vervolgd! 

Woerkum 4 en de (doel-)punten machine  
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Coaching-jassen voor trainers en leiders jeugd  

 

De Sponsorcommissie heeft aan het begin van het 
voetbalseizoen 2019/2020 zich ten doel gesteld,  
om alle trainers en leiders van onze jeugdteams te 
voorzien van nieuwe coaching-jassen.  
Omdat 8 regionale sponsoren, die de club een warm 
hart toedragen, bereid waren om de kosten die  
hiermee gemoeid zijn voor hun rekening te nemen, 
hebben wij deze doelstelling kunnen realiseren.  
 
De 33 gesponsorde coaching-jassen zijn op zaterdag  
7 maart verstrekt aan onze toppers. De jassen hebben 
de beoogde kwaliteit en tevens de "Woerkum"  
uitstraling, in de lijn van het tenue van het 1e elftal. 
Onze trainers en leiders kunnen nu weer comfortabel 
(m.n. in de winterperiode) de jeugd begeleiden en 
coachen. Want daar doen we het tenslotte voor. 
 

De sponsorcommissie en uiteraard alle trainers /  
leiders van de jeugd willen (ook) langs deze weg  
alle sponsoren bedanken voor hun bijdragen om  
onderhavig doel te realiseren.  
 
Het betreffen de volgende bedrijven:  

· OCS  
· Tegelzetbedrijf Kant  
· Maksor Diving  
· Ubben Klimaattechniek  
· W&E Schilderwerken  
· BB Logistiek  
· Praktijk voor Osteopathie Anneke van Sas  
· Boerplay  
 
Sponsorcommissie v.v. Woudrichem 

Voorbeeld van een coaching-jassen bestelling 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Fafbeeldingen%2Falbum%2F21100205%2Fbedankt.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Ffoto%2Fdetail%2F21100205_bedanktpng&tbnid=IufwVD-dWay1gM&vet=10CAcQxiAoB2oXChMI0I
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Fafbeeldingen%2Falbum%2F21100205%2Fbedankt.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Ffoto%2Fdetail%2F21100205_bedanktpng&tbnid=IufwVD-dWay1gM&vet=10CAcQxiAoB2oXChMI0I
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Fafbeeldingen%2Falbum%2F21100205%2Fbedankt.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fyes-word-art-voor.clubs.nl%2Ffoto%2Fdetail%2F21100205_bedanktpng&tbnid=IufwVD-dWay1gM&vet=10CAcQxiAoB2oXChMI0I
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Op trainingskamp in Valencia  
Het was vrijdag 10 januari vroeg druk op de  
parkeerplaats van sportpark ’t Bolwerk. Om 4 uur  
verzamelden het eerste elftal zich samen met de  
begeleiding en afvaardiging van het bestuur voor  
het jaarlijkse trainingskamp. Waar de afgelopen jaren 
het hoge noorden (Groningen) en het verre oosten 
(Enschede) werden aangedaan, was het deze keer  
tijd voor het zonnige zuiden.  
 
Toen alle koffers en trainingsspullen in de bus van 
Zwaluw Reizen stonden, kon de reis zuidwaarts  
richting Eindhoven worden ingezet.  
Met de Hollandse regen op de ruiten was dit gelukkig 
niet de eindbestemming. Aangekomen op Eindhoven 
Airport werd er ingecheckt, een bak koffie en broodje  
genuttigd om vervolgens in het vliegtuig te stappen 
richting het zonnige Spanje. De reis verliep  
voorspoedig en halverwege de ochtend stapten de 
Woerkumers uit op het vliegveld van Valencia.  
De weersomstandigheden lagen iets anders dan een 
paar uur daarvoor bij vertrek. De temperatuur was  
+/- 16 *C en de Spaanse zon stond op doorbreken.  
 
Met de bus arriveerden we bij ons hotel, vlakbij het 
bekende Ciutat de Les Arts i les Ciènces waar het  
grote stadspark van Valencia begint. Na het inchecken 
was het tijd om de trainingskleding aan te trekken. 
Met een flinke wandeling richting het strand voor de 
boeg kwam dit goed van pas. Eenmaal aangekomen 
bij Valencia Beach mochten de mannen aan tafel  
in restaurant La Paz. Hier werd een heerlijke Spaanse 

Paella voorgeschoteld, want als je in Spanje bent 
moet je Paella hebben gegeten.  
Voor de echte Vissenkoppen met een visje erin,  
voor de overige met een kippetje. Nadat de paella 
had gesmaakt, was het tijd voor de eerste sportieve 
activiteit van het weekend.  
 
Met het zonnetje in de rug begaf de selectie zich  
richting de voetvolley velden aan de boulevard.  
Na de officiële loting enkele weken eerder in de  
kantine van Woudrichem was het nu toch echt  
tijd voor de Woerkum Voetvolley Cup.  
De weddenschappen waren gezet en iedereen was 
klaar om te strijden om de felbegeerde titel. Echter 
gooiden de weergoden na enkele potjes roet in het 
eten. Donkere wolken pakten zich samen en er kwam 
een wind opzetten, wat voetvolleyen onmogelijk 
maakte.  
 
Hierdoor trad de welbekende Cruijffiaanse uitsprak ; 
“ieder nadeel heeft zijn voordeel” in werking.  
Er werd in de dichtstbijzijnde bar geschuild om aan de 
teambuilding te werken. De kaarten kwamen op tafel, 
de kannen sangria werden gemixt en de cerveza’s  
waren niet aan te slepen. Hoe verder de middag zich 
vorderde, hoe gezelliger het werd en hoe drukker  
de Spaanse kroegbaas het kreeg. Na enkele Hollandse 
knallers uit volle borst op de krukken te hebben  
meegezongen, was het tijd om richting het hotel te 
vertrekken om ons op te maken voor het diner en  
uitgaansleven van Valencia. 
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Toen de lobby van het hotel vol stond met  
frisgewassen jongemannen werd de weg ingezet  
richting restaurant Cinquecento. Een Italiaans  
restaurant uitgezocht door de reisleiding, want als je 
in Spanje bent moet je toch echt een keer Italiaans 
hebben gegeten. Na het nuttigen van een pizza of  
een pasta en enkele prachtige optredens van de  
laatkomers van deze dag vertrok de Woerkumse stoet 
naar de La Rufassa, de dichtstbijzijnde uitgaanswijk 
van Valencia. Eén van de kroegen werd overgenomen 
tot het echte uitgaansleven op gang kwam. Dit was 
voor sommige jongens een flinke test van het geduld, 
gezien het feit dat de Spaanse discotheken tot 1 uur 
volledig leeg zijn. Na het geduldige wachten, werd dit 
ruimschoots goedgemaakt en werd het een lange 
nacht die tot vroeg in de uurtjes door ging.  
 
Na een avond waar de armspieren met het glas  
naar de mond brengen en het losgooien van de  
heupen op de Spaanse klanken voor de nodige  
conditieverbetering hadden gezorgd, was het tijd  
voor het ontbijt. Niet zonder te vermelden dat  
sommigen deze nacht extra hard hadden getraind, 
door een speciale Russische training te volgen.  
Hierbij werden de armspieren niet getraind met het 
heffen van de glazen, maar werd er gesmeten met  
de zwaardere flessen. Het gevolg van deze zware  
training was, dat een flink aantal Woerkumers minder  
hongerig bleek te zijn, dan de vorige avond. Zij kozen 
ervoor om de krachten te sparen voor de actieve  
middag die er aan zat te komen.  
 
Ergens midden in Valencia stonden namelijk 31  
fietsen klaar om een stadstour te maken. De groep 
werd in tweeën gesplitst en onder begeleiding van 
twee Nederlandse gidsen werd de stad overgenomen 
door de mannen in de groene Woerkumse hoodies. 
Met enkele prachtige bezienswaardigheden is  
Valencia zeker een aanrader om te bezoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halverwege de tour even kracht bijtanken op een 
zonnig terras om vervolgens de route te vervolgen 
richting het Estadio Mestalla, de thuishaven van de 
plaatselijke voetbalclub. Het stadion wat midden in 
een woonwijk opdoemt, beschikt over meer dan 
50.000 plaatsen en is van binnen een plaatje voor  
het oog. Met een rondleiding langs de historie van de 
club, eretribune, kleedkamer en het speelveld kreeg 
het eerste elftal een kijkje in de keuken. Een enkele 
speler van Woerkum had zelfs de eer om de  
graskwaliteit te testen. Het moge duidelijk zijn dat dit 
niet kon tippen aan de kwaliteit van het hoofdveld op 
’t Bolwerk.  

Na de actieve middag stonden er een paar uurtjes 
vrije tijd op de planning. Sommigen gebruikten deze 
tijd voor een discodutje, anderen maakten de keuze 
om de Burger King naast het hotel leeg te eten en  
anderen legden een kaartje in de kroeg. Eén ding was 
zeker, halverwege de avond moest iedereen weer fris 
en fruitig in de hotellobby staan voor het diner.  
Jammer genoeg waren bepaalde jongens de klap  
van de avond daarvoor niet meer te boven gekomen. 
Het restaurant werd nog gehaald, maar daarna werd 
er afgehaakt.  
 
Deze avond had de reisleiding gekozen voor  
een Argentijns steakhouse. Met eenzelfde soort  
reden als gisteren. Als je in Spanje bent, moet je  
een keer Argentijns hebben gegeten. Wat we hier 
voorgeschoteld kregen, was niet normaal. Zou het 
aan de uitgemergelde koppies hebben gelegen?  
In ieder geval vertrok iedereen met een meer  
dan voldaan gevoel richting het uitgaansleven.  
Sommigen hadden zo lekker gegeten dat de trek in 
bier was verdwenen en deze spontaan overstapten  
op de Pepsi. Met de kennis van gisteren niet eens een  
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verkeerd idee. Toch werd de avond weer gezellig met 
z’n allen opgestart onder het genot van een aantal 
heerlijke cocktails. Daarna waaide iedereen uit over 
de stad. Een gedeelte van de groep ging naar het  
vertrouwde plekje van gisteren.  
Andere trokken, onder begeleiding van het aanwezige 
bestuur, de stad in om de boel te verkennen. Het 
werd wederom een lange en gezellige nacht, want 
met de teambuilding zit het wel goed bij het eerste 
elftal. Daarbij ligt de feestkwaliteit van  
sommigen nog hoger dan de voetbalkwaliteiten.  
Tevens bood de zaterdagnacht kansen voor de hele 
vereniging, want de geruchten gaan rond dat het  
bestuur van v.v. Woudrichem inmiddels aandelen  
in de portefeuille heeft van één van de grootste  
discotheken in Valencia. Rumbo 144 was zo content 
met de Hollandse vrijgevigheid en gezelligheid, dat de 
onderhandelingen onder het genot van een flesje 
champagne direct in de VIP ruimte zijn afgehandeld. 
 
En dan was daar nog de zondag. De zwaarste dag van 
de drie, maar gelukkig lagen alle actieve inspanningen 
achter de rug. Deze dag bestond volledig uit vrije tijd. 
Er kon ’s ochtends nog worden ontbeten, maar dit is 
vrij weinig mensen gelukt. Daarna was het uitchecken 
om vervolgens je eigen ding te gaan doen en om 5 uur 
terug te keren bij het hotel om huiswaarts richting 
Woudrichem te gaan.  
 
Deze zondag deed zijn naam eer aan, want het  
zonnetje scheen heerlijk en de meesten dachten  
aan de vitamine D door een plaatsje op het terras  
te zoeken. Anderen ging toch nog even op pad en 
scheurden met een e-step door het grote stadspark. 
Iedereen kwam gelukkig weer heel aan bij het hotel 
en nadat de Burger King naast het hotel nog één  
keer was leeg getrokken, was de tijd daar om  

richting Valencia Airport te vertrekken.  
Na de busreis, het wachten op het vliegveld  
en wederom een voortvarend vlucht arriveerden  
de complete selectie en begeleiding aan het einde  
van de zondagavond weer in het thuisland.  
Een ruim uurtje later was iedereen weer  
terug in het beloofde land; Woudrichem.  
 
Het trainingskamp was een groot succes. Met de  
nodige kilometers in de benen van het lopen en het 
fietsen tijdens de activiteiten zijn we lekker bezig  
geweest. Daarnaast zorgden de gezamenlijke tijd  
tijdens de lunch, diner en het uitgaan voor de nodige 
teambuilding. Zo ver dit al nodig was, want we  
hebben al een aantal jaren een mooi stel gasten  
bij elkaar. Iets unieks wat we zeker moeten koesteren 
en wat met dit soort prachtige initiatieven alleen 
maar wordt versterkt.  
 
Graag willen wij de sponsoren van het aanplakbiljet 
en de presentatiegids bedanken voor het mede  
mogelijk maken van deze mooie reis, want door  
jullie sponsoring realiseren wij een budget voor  
het eerste elftal en kunnen wij als team mooie dingen 
ondernemen. Ook willen wij Travel XL bedanken voor 
de ondersteuning bij het boeken en het voorbereiden 
van de reis. Extra dank daarbij voor het sponsoren 
van de busreis naar en van het vliegveld als beloning 
voor het behalen van de eerste periode.  
Dat waarderen wij enorm!  
 
Ook alle spelers en begeleiding bedankt voor het  
trainen van de buikspieren, de enorme gezelligheid  
en de eigen inbreng om dit prachtige trainingskamp 
mogelijk te kunnen maken. Gracias en op naar het 
volgende trainingskamp!  
 
Adios,  
De Toreador  
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NIEUWS UIT DE KANTINE  

 

Vanaf 1 november 2019 konden de klanten van  
Boons Supermarkt te Woudrichem sparen voor  
een pakket vol met levensmiddelen.  
 
Heel Woerkum en omgeving ging natuurlijk  
actief sparen voor zo’n pakket t.w.v. € 50,==.  
 
Wij bedachten dat wij als vereniging deze pakketten 
ook altijd kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een 
opkikkertje als er iemand ziek is, of voor de 
“boodschappentas” die we verloten als het 1e thuis 
speelt. Alles uit de doos kan gebruikt worden.  
 
Dus na overleg hebben we een oproep in de  
Bolwerkkoerier geplaatst voor de laatste zegels  
die de mensen/klanten van de Boons over hadden.  
Hier is superveel gehoor aan gegeven en we hebben 
wel voor 18 dozen zegels gekregen.  
De eerste boodschappentassen en opkikkertjes  
hebben we al kunnen maken.  
 
Dus deze actie is een geweldig succes geweest.  
IEDEREEN SUPER BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE.  

Maar wisten jullie dat we ook plastic doppen sparen 
voor hulp blindengeleidenhonden. Het is een kleine 
moeite om deze te scheiden en zo steunen we er ook 
een goed doel mee. In de kantine staan diverse boxen 
voor de lege plastic flesjes. Helpen jullie mee door de 
plastic flesjes in deze boxen te gooien?  

Als laatste: Op zaterdag worden er naast de  
plastic flesjes ook veel flesjes van hun kroonkurk  
ontdaan. Deze kroonkurken sparen we voor  
diverse doelen.  Op dit moment sparen we voor  
“Duchenne spierdystrofie”. Dit is een progressieve 
spierziekte waar de mensen op dit moment nog niet 
van kunnen genezen. De levensverwachting van  
kinderen die de diagnose “Duchenne” hebben  
gekregen is maximaal 30 jaar. In september 2020 gaat 
Irene van Vugt samen met Gerben Groenenberg als 
“Team Bagagedrager” het avontuur aan. Zij gaan een 
off road fietstocht van 500 tot 700 km binnen 7 dagen 
fietsen.  
 
Maar om te starten hebben zij geld nodig, en daarom 
zetten zij acties op touw en één van de acties is het 
sparen van deze doppen, waar zij geld voor krijgen. 
Haar persoonlijke motivatie is dat zij haar broer Mark 
(21 jaar) aan deze ziekte heeft verloren. Zij zegt dan 
ook “voor mijn broer is het te laat, maar we kunnen 
wel proberen andere mensen te helpen”.  
Dus wie nog doppen heeft, of wil sparen, lever ze  
bij de kantine in.  
 
 

ALVAST BEDANKT!  
 
 
Mart en Ally  
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie en de medewerkersavond mochten we dit jaar weer de nodige leden huldigen. 
Altijd bijzonder om trouwe leden even in het zonnetje te zetten. De club had de leden officieel via de post  
uitgenodigd maar net als veel kerstkaarten is helaas niet alles aangekomen. Waar is de tijd van de gebroeders 
Vonk en Peet Kilwinger als postbodes gebleven… De jubilarissen in 2020 zijn:  

Jubilarissen v.v. Woudrichem  

75 jaar lid:  
Henk van Straten (de Peus). Nog niet gehuldigd  
vanwege bovengenoemde en vakantie. Maar is  
inmiddels ons langst levend lid. Gaan we uiteraard 
nog doen op een goed moment.  
 
70 jaar lid:  
Cor van Straten. Links- en rechtsback in ons 1e elftal. 
Nog te zien op de elftalfoto van de bekerfinale in de 
vorige editie. Speelde samen met zijn broer Adam en 
IJm jaren in het eerste en later ook in het 2e.  
Jarenlang ook trainer en leider geweest bij het team 
van zijn zoon Edwin, Fiefke, Hanno, etc. Uiteraard als 
metaalverwerker ook altijd bereid geweest de club te 
helpen met lassen, bbq’s leveren of wat er dan ook 
moest gebeuren.  
 
60 jaar lid:  
Jan den Adel. Iets wat eigenlijk niet kan. Op zijn 6e lid 
geworden maar toen was je nog helemaal niet  
speelgerechtigd op die leeftijd. Maar lid gemaakt door 
Opa Kool, de toenmalige voorzitter. Ome Aai Welbie 
en Oom Bep Viveen hielpen natuurlijk ook een  
handje. Jarenlang voorstopper in 1 en 2. Lange stoere 
vent met toen nog een grote bos haar en snor.  
En uitschuifbare benen. Later de organisator van  
het bier bij het Vijfde en natuurlijk jaren onderdeel 
geweest van de bouw/onderhouds ploeg waar hij nu 
weer wat meer bij gaat aansluiten.  
 
50 jaar lid:  
Martin Ruis, kennen we als een snelle bewegelijke 
speler in diverse elftallen gespeeld en vaste supporter 
van het 1e en zijn kids Harjo, Gerjan en Anniek.  

Kees(je) van Straten, speler uit een geweldige lichting 
die met de A1 (tegenwoordig JO19) regionaal speelde. 
Heinz Verwoerdt, speelde uiteraard in het 1e maar 
vooral jarenlang spielmacher in het 2e. En ook de man 
die onze daken repareert. Heinz Verwoerdt was  
helaas afwezig maar kennen we als scheidsrechter. 
Jarenlang floot hij onze jeugd en inmiddels actief als 
onderhoudsmedewerker. En enorm trots zijn we op  
hem als we hem achter de rolstoel zien lopen met 
daarin zijn vrouw. Liefde heet dat. Mooi Heinz.  
 
40 Jaar lid:  
Wout Struik, jarenlang voorstopper en aanvoerder 
van ons 5e elftal. Sterke vent, nergens bang voor en 
altijd aanwezig. Daarnaast samen met zijn vrouw  
super trouwe supporters zowel uit als thuis. En een 
vast gezicht in de kantine.  
Arie van Wijngaarden jr, een begenadigd  
rechts buiten. Snel, goede voorzet, harde werker  
en schuwde het duel niet. Bijzonder voor een  
rechtsbuiten. Speelde later vooral in het 3e. Mooie 
tijd met veel plezier en goals. Vandaag nog steeds 
vaak aanwezig bij 1 en in de kantine. Van de Daltons 
(zoals Arie en zijn 3 broers ook wel bekend staan) by 
far de beste.  
Petra Ruis van Andel, hét gezicht van de dames, al 40 
jaar speelster. Wat gaaf. Speelt inmiddels met haar 
eigen dochter en schoondochter in 1 team. En als ze 
het nog even volhoudt gaat ze ook spelen met haar 
net geboren kleindochter. Petra verzorgt voor ons de 
AED, is vaak behulpzaam als EHBO en heeft al met de 
nodige spelers bij de 1e hulp gezeten. En uiteraard 
aanwezig bij feesten en partijen.  

V.l.n.r.: Kees van Straten, Hanno de Joode, Arie van Wijngaarden jr., Petra Ruis, Martin Ruis, Jan den Adel en 

Wout Struik 
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25 jaar lid:  
Dwayne Wieringa, geweldige spits en een mooie gast. 
Michael Koedam, voormalig keeper en met ingang 
van komend seizoen weer onze verzorger.  
André van Vugt, jarenlang keeper van ons 1e. en één 
van de beste keepers die Woerkum ooit heeft gehad. 
Jarenlang keeperstrainer en trainer van ons 2e  
geweest.  
Jan van Straten jr. Een begenadigd middenvelder. 
Jarenlang aanvoerder geweest van ons 1e. Kwam  
terug van Achilles Veen om met zijn Woerkum nog 
een prijs te halen. Is ook gelukt. Promoveerde met 
Woerkum naar de 1e klasse. Inmiddels al jaren trainer 
van het 2e.  
Cees Secreve, jarenlang onze grasmeester geweest 
Bart Viveen, goede buitenspeler, schitterde vooral in 
het 2e.  
Harjo Ruis, onze rechtsback van het 1e. Heeft zich  
vanuit het 3e door ontwikkeld naar 1. Sterk, vrolijk en 
een mooie uitstraling. Daarnaast parttime DJ en mede 
producent van het programmaboekje.  
Walter van Burgel, sterke middenvelder en jarenlang 
aanvoerder van het 2e. Inmiddels speler van  
Woerkum 3.  
Hans Janssen, trouw gezicht op onze club. Supporter 
van Woerkum 1.  
Yvan van Es, trouwe supporter. Twitteraar. Frisse kijk 
op het spelletje.  
 
15 jaar lid:  
Jori van Ballegooijen, actief speler van de selectie. 
Telg van de Ballies..  
Jan Ruis (alles bij elkaar veel langer lid). Jarenlang 

laatste man bij Woerkum 1, speelde met nummer 9 
op hoge adidas met vast nop. Jarenlang jeugdtrainer 
geweest van een fantastisch lichting. Ook jaren  
trainer geweest van de A1, 2e bij onze club. Fanatiek 
en gedreven met humor en een lach.  
Marijke Hartman, trouwe leidster van de meisjes en 
betrokken lid.  
Sam Roskam. Sterke speler van Woerkum 2. Scoort 
inmiddels aan de lopende band. Ook bekend van het 
shotjes Rad van Fortuin.  
Mats Hartman. Hoe bijzonder is hij… 15 jaar oud en 
15 jaar lid. Inmiddels op de weg terug van een zware 
blessure.  
Fabian Groenevelt, speler van Woerkum 2. Bestrijkt 
de gehele flank. Man van club.  
Bjorn Kros, snelle attractieve aanvaller, scoort  
makkelijk. Helaas wat blessuregevoelig. Inmiddels 
speler van Woerkum 5.  
Robbert van Wijngaarden. Sterke spits van  

Woerkum 1 geweest. Rots in de branding. Heel  
balvast, altijd werken voor Groen Wit, verbinder met 
het publiek, heeft menig straatje gelegd op onze club. 
Mooi warm mens.  
Leon Hak, jarenlang speler geweest van het 5e.  
Balvast, handige middenvelder. Overzicht en scorend 
vermogen.  
Seth Apituley, één van de meest talentvolle spelers 
die we hebben. Kan met de bal alles. Stuurt menig 
back de draaimolen of het bos is. Gaat hij zijn vader 
evenaren door de nodige caps te halen in 1?  
We hopen het.  

V.l.n.r.: Seth Apituley, Dwayne Wieringa, Fabian Groenevelt, Robbert van Wijngaarden, Harjo Ruis, Jan van  

Straten jr., André van Vugt, Michael Koedam, Leon Hak, Cor van Straten, Marijke Hartman en Hans Janssen 
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Nieuwe hoofdsponsor → Perfo Tech Asperen b.v.  
Onze wereld: Het gat in de markt.  
Hiermee vertelt Tom Braad eigenlijk alles  
over zijn bedrijf.  
 
We zijn op bezoek bij de nieuwe hoofdsponsor  
van v.v. Woudrichem. Hoe dat tot stand gekomen  
is, kunt u verderop lezen.  
 
De meeste leden van de club kennen Tom nog wel. 
Hier, op de foto, in de kantine, gezellig met een  
biertje, met o.a. zijn vader Hans.  

Voetbalde in de jeugd niet onverdienstelijk en in de 
senioren vond hij het 5de elftal wel prima. Mannen 
zoals Johan Caspers, Henk Struik, Gerrit van ’t Einde, 
Piet Hartman en broertje Jeroen vormden een  
gezelligheidsteam. Veel plezier beleefd, vooral op  
de donderdagavonden. Trainingen bestonden uit  
partijtjes en de vrijdagochtend was de moeilijkste 
ochtend van de week. Na de middelbare school ging 
Tom werken bij zijn oom Chris. Hij was eigenaar van 
het bedrijf en op een gegeven moment kwam de 
vraag of Tom interesse had om het bedrijf over  
te nemen. Heel lang hoefde hij er niet over na te  
denken en nu ongeveer 17 jaar geleden ontstond 
Perfo Tech Asperen b.v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals Tom het zelf omschrijft levert zijn bedrijf  
geperforeerd maatwerk voor een diversiteit aan 
markten en toepassingen. De markt vraagt,  
Perfo Tech regelt het. Het zijn halffabricaten voor o.a. 
de bouw, winkelinrichtingen, staalbouw enzovoort.  
Ze monteren zelf niet. Een greep uit de producten: 
balkon- en gevelbeplating, traptreden, roosters, 
schaamschotten (ja, echt), geperforeerde kunststof 
toepassingen en hij levert zelfs geperforeerde plaatjes 
aan Amari (het bedrijf van onze voorzitter).  

Vanaf dag één vertelt Tom, ging het goed lopen,  
wel wat last van de crisis gehad, maar nu is het weer 
Booming Business. De orderportefeuille is goed  
gevuld. Het bedrijf heeft 4 vaste werknemers en  
daarnaast nog ongeveer 4 parttimers.  
Wilt u meer inzicht in de werkzaamheden van  
Tom’s bedrijf, kijk dan even op de website: 
www.perfotech.nl.  

Hoe hij ertoe gekomen is om hoofdsponsor van  
onze voetbalvereniging te worden is snel verteld. Hij 
sponsorde al mee aan de bouw van onze tribune jaren 
geleden. Het bezoek aan de club verminderde omdat 
hij liever ging golfen. Broertje Jeroen werd leider van 
Kozakken Boys, dus werd Tom gevraagd om daar ook 
te sponsoren. Hij deed het misschien wel meer voor 
zijn broer dan voor de binding met die club. Tot een 
paar weken geleden Tom met zijn golfvrienden nog 
eens kwam kijken bij Heukelum-Woudrichem. Daar 
liep hij Fred van Straten en de voorzitter tegen het lijf. 
Van het één kwam het ander en Tom wilde graag 
sponsor worden en zo geschiedde.  
 
De club gelukkig en Tom blij dat hij weer wat  
voor v.v. Woudrichem kan betekenen. 
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De kleedkamers zijn weer in een nieuw jasje gestoken  

Afgelopen december zijn we gestart met 
onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande  
kleedkamers. De onderhoudsploeg heeft in 6 weken 
tijd de oude stoeltjes vervangen en nieuwe zitbanken 
geplaatst, de binnenwanden zijn weer voorzien van 
een nieuw kleurtje. De benodigde verf is geleverd 
door W&E Schildersbedrijf. Mede door W&E hebben 
we dit kunnen realiseren, bedankt.  

De onderhoudsploeg heeft tevens de oude stoeltjes 
die vrijgekomen zijn uit de kleedkamers weer een 
nieuwe bestemming gegeven. Deze zijn aangebracht 
langs de velden om het zitcomfort te verbeteren.  
Probeer het eens uit.  
 
Mannen bedankt,  
Ben.  

Grote Loterij v.v. Woudrichem 2020  

Om toekomstige investeringen mogelijk te maken en 
om het clubsaldo positief te beïnvloeden, wordt op 
initiatief van Cees van Vugt, in samenwerking met de 
Sponsorcommissie, de “Grote Loterij v.v. Woudrichem 
2020” georganiseerd. Deelnemers kunnen, evenals in 
2019, in aanmerking komen voor fantastische prijzen. 
De lotenverkoop (500 stuks) is reeds gestart op 1 
maart jl. en wordt verzorgt door Cees. De verkoop zal 
met name plaatsvinden op de club.  
 
Mocht u niet persoonlijk benaderd worden en toch 
belangstelling hebben voor een of meerdere loten, 

dan kunt u dat rechtstreeks telefonisch kenbaar  
maken aan Cees. Hij is telefonisch bereikbaar via  
telefoonnummer: 06-51537524. De verloting zal 
plaatsvinden op de seizoen “afsluitdag” van onze 
club, welke gepland staat op 20 juni 2020.  
 
Cees van Vugt en Sponsorcommissie  
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Net wanneer de redactie een gesprekje wil  
aangaan met Joost Roskam is hij vertrokken naar  
het Caraïbisch gebied. De eigenaar-directeur van 
Maksor Diving is ter plaatse om toe te zien op de  
aanleg van een steiger. Het duikbedrijf is  
gespecialiseerd in onderwaterwerkzaamheden  
in de maritieme dienstverlening en inzetbaar bij  
calamiteiten. De diensten lopen uiteen van een  
complexe berging, vuilwaterduiken,  
betonwerkzaamheden en onderwaterlassen tot aan 
reparaties en inspecties van schepen en woonboten.  

Joost Roskam heeft het bedrijf 18 jaar geleden  
opgericht, samen met zijn vrouw Jolanda.  
Ze begonnen klein vanuit een schuurtje, maar  
beschikken inmiddels over een mooi bedrijfspand  
in Werkendam en hebben 11 medewerkers in dienst. 

Jolanda verzorgt de administratie en werkt  
voornamelijk vanuit huis. Zoon Sam werkt intussen 
ook in de zaak als duiker, net als zijn teamgenoot 
Michael Pellicaan. “We spraken zijn vader vorig jaar 
op de sponsordag bij Amari Metals. Michael was op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij is stage komen 
lopen bij ons, heeft de civiele beroepsopleiding  
gevolgd en maakt nu deel uit van het duikteam.  
Zo zie je maar waar sponsoring ook toe kan leiden.”  
 
Maksor Diving heeft al jaren een reclamebord  
langs het hoofdveld, sponsort wedstrijdballen  
en plaatst advertenties in de clubkrant en op de  
wedstrijdposter. Nu heeft de sponsorcommissie het 
bedrijf bereid gevonden om ook jassen te sponsoren 
voor de trainers en leiders van onze jeugdteams.  
Het bedrijf genereert niet direct extra omzet maar 
draagt v.v. Woudrichem een warm hart toe.  
De gunfactor en binding met de club, aldus Jolanda 
Roskam. “Als klein meisje kwam ik al op het Bolwerk 
om samen met mijn vader naar het voetbal te kijken. 
Sam heeft ook altijd gevoetbald en speelt momenteel 
in het 2e elftal. We gaan ook vaak kijken bij het  
eerste elftal, zowel thuis als uit. Voetbalvereniging  
Woudrichem is een warme club en heeft een  
sociaal-maatschappelijke functie. Ik spreek vaak  
af met mijn zussen Esther en Cisca en vind het  
altijd gezellig.”  

Maksor sponsort jassen voor trainers/leiders 

Joost aan het werk in het Caraïbisch gebied 

Sam, Jolanda en Michael 
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Nadat we de eerste periode  
keurig hadden binnen gehaald, 
zijn we benieuwd hoe het verder 
gaat. De volgende wedstrijd was 
immers tegen de mede-koploper 
Wieldrecht.  
Een bizarre wedstrijd waarin  
de Scheidsrechter een hoofdrol 
vervulde. In de eerste helft was 
het Yoeri die de bal binnen kopte 
0 – 1. Op slag van rust werd het 

1 – 1. Een klein foutje van Aljan werd afgestraft 2 – 1. 
We kwamen via Tim terug op 2 -2. Met nog 2 minuten 
te gaan is het Yoeri die hard uithaalt en de 2 – 3  
op het bord zet. Dan de hoofdrol voor de Scheids die 
een strafschop geeft aan Wieldrecht terwijl de speler 
van Wieldrecht de bal met de hand speelt. We laten 
hier twee punten achter terwijl dat niet verdiend was. 
Een gelijkspel gaf wel de verhouding weer.  
 
Hierna ontvingen we Altena op het Bolwerk. Waar  
we vooraf een positief resultaat hadden verwacht 
kwamen we bedrogen uit. Altena bleek vandaag een 
maatje te groot voor onze mannen. De 0 – 4 uitslag 
hangt nog steeds boven ons als een grauwe deken.  
 
Dan de wedstrijd tegen Heukelum. Als je na 20  
minuten voetbal tegen een 4 – 0 achterstand aankijkt 
is er weinig vertrouwen dat hier nog wat te halen valt. 
Toch zien we kans om nog voor de thee de stand naar 
4 – 2 te brengen. Tim ziet kans om de 4 – 1 op het 

bord te krijgen en kort daarna een vrije trap binnen te 
zien vallen. In de tweede helft gaan we alles of niets 
spelen. In de laatste tien minuten is het raak. Een vrije 
trap van Danny Schaap en Nick werkt af. In de 88e 
minuut is het opnieuw Nick die de 4 – 4 op het score 
bord laat aantekenen. We lieten zien dat we  
tegenslag kunnen overwinnen.  
 
Uit naar Sleeuwijk. Een wedstrijd waarin we volop 
kans krijgen om de drie punten mee naar Woerkum te 
nemen maar verder dan de 1 – 1 kwam het niet.  
 
Hierna de koploper EBOH. We speelden een gelijk  
opgaande wedstrijd waarin over en weer wat  
speldenprikken vielen te bewonderen. De omhaal van 
Dillis en een geblokt schot van Tim zorgden voor enig 
onheil. Tevens zag Aljan kans om de bal nog over zijn 
doel te werken nadat hij deze had los gelaten.  
Een 0 – 0 stand was een goede verhouding op het 
veld.  
 
We gaan naar Gorinchem en weten dat GJS een ploeg 
is die voor iedere punt gaat. We zien in de eerste 45 
minuten geen doelpunt vallen, ondanks de kansen die 
we kregen. In de 16e minuut maken we een knap 
doelpunt waarbij onze man achter de verdediging uit 
kwam. De assistent Scheidsrechter van GJS deed de 
val omhoog en de Scheids trapte in de val. Keurde het 
af voor buitenspel. Toen Dillis vlak voor rust door de 
keeper van GJS onderuit werd gehaald keek de 
Scheids even naar de andere kant en liet doorspelen 

Na de eerste periode en hoe ging het verder  

© Regiovoetbal  
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in plaats van de strafschop. In de tweede helft redt 
Swen op de doellijn. Tim ziet zijn vrije trap van  
30 meter in de korte hoek tegen het netje gaan en zo 
de 0 –1 op het bord. GJS brengt Pim Bos binnen de 
lijnen en deze ziet kans om de 1 – 1 op het bord te 
zetten. Bory ziet zijn kans door de keeper gestopt en 
in de 90e minuut is het de vrije trap van Tim die stijf 
naar de kruising gaat. Toch ziet de keeper kans deze 
onschadelijk te maken. In de 90 + 6 is het de invaller 
van GJS die de bal vol op zijn wreef krijgt en Aljan het 
nakijken geeft… 2 – 1.  
Dan in Tricht proberen de bakens te verzetten. Dat  
we met een 7 – 0 overwinning naar huis gaan was  
terecht. Jammer dat de rode kaarten werden gegeven 
met zo’n uitslag op het bord. Hier mag je verwachten 
dat het verstand moet zegevieren.  
 
Dan volgt de laatste wedstrijd voordat we met  
carnaval verlof gaan. Uit naar Arkel. Thuis met 5 – 0 
gewonnen en dus waren de verwachtingen hoog.  
We kwamen bedrogen uit. Het leek wel of men de 
verjaardag van Leon Elands wat extra kleur wilde  
geven. Met de rust konden we nog met 1 – 1 afsluiten 

maar in de tweede helft waar Arkel de wind in de rug 
had was het spel niet best. De ruimte tussen de linies 
was totaal zoek en dus was het Arkel die deze ruimte 
goed invulde en met nog 2 doelpunten ons het  
nakijken gaf. De 3 – 1 verlies was terecht.  
 
De laatste serie wedstrijden start op 7 maart. VVGZ 
komt naar het Bolwerk en dus hebben we de kans om 
de wedstrijd in Zwijndrecht te doen vergeten. Wel zal 
men het middenveld aan moeten pakken en zo de 
tegenstander onder druk te houden. Daarna gaan we 
naar Aalst om Roda Boys te bekampen. Willen we  
geloofwaardig blijven dan zullen we moeten laten 
zien dat we niet voor niets de eerste periode hebben 
gepakt. We staan nog steeds bij de top in deze klasse, 
waarin iedereen van iedereen kan winnen.  
Laten we hopen dat we het vermogen hebben om er 
een mooi eind aan te maken door voetbal dat bij ons 
past. Inzet en de wil tot overwinnen.  
 
Wij als twaalfde man blijven achter jullie staan.  
 
Jur 

 

Emigreren 
Het is moeilijk voor te stellen maar sommige van onze 
leden hebben besloten niet in ons mooie stadje te 
(gaan) wonen. Hoewel ons clubblad ‘De Stormvogel’ 
alleen in Woerkum (en directe omgeving) bij onze  
leden wordt bezorgd willen we deze “geëmigreerde” 
leden het clubblad toch niet onthouden.  
 
Ben je lid van onze v.v. Woudrichem en woon je  
ergens waar de Stormvogel niet bij je in de bus valt, 
dan kun je op de volgende manieren toch in het bezit 
komen van ons clubblad: een hardcopy exemplaar 
afhalen aan de bar in onze kantine, online de pdf  
lezen óf een exemplaar laten bezorgen bij familie  
of vrienden die in Woerkum of Sleeuwijk wonen.  

Wil je hier gebruik van maken, stuur dan even een 
mail naar clubkrant@vvwoudrichem.nl met daarin 
vanzelfsprekend het adres waarop je in het vervolg 
onze clubkrant wilt ontvangen. 
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2020 wordt voor de Activiteitencommissie een  
uitdagend jaar. We zijn dan ook heel benieuwd  
hoe de organisatie en uitwerking van een aantal  
“nieuwe” activiteiten zal verlopen.  
 
Omdat de deadline van deze goed gelezen en  
geprezen Stormvogel bij de laatste editie net na of 
vóór een aantal activiteiten viel, nog even een korte 
terugblik over de activiteiten in december 2019.  
 
Pietentraining  
Evenals in december 2018 organiseerden Nadieh en 
de rest van het A-C team in december weer een leuke 
Pietentraining. Onze jongste jeugd trainde die avond 
weer heel enthousiast onder de veelal bekende  
Pieten trainers en ging na de training samen met Sint, 
die even een kijkje op het veld kwam nemen, net zo 
enthousiast de kantine in, in afwachting van wat ging 
komen……. pepernoten, limonade en kadootje!  
 
Kerstmarathon Bingo  
Twee weken later alweer werd de Kerstmarathon  
Bingo georganiseerd. We moesten met de reguliere 
Bingoavond op de laatste woensdag van de maand 
uitwijken naar vrijdagavond. Jolanda en Mirjam,  
contactpersonen Bingo, stelden toen een bingo  
marathon voor. Een marathon was nieuw voor de A-C. 
De marathonavond, feitelijk een dubbele bingoavond 
met dus ook dubbele kansen, werd daarnaast  
uitgebreid met een leuke verloting, gratis koffie/thee 
met heerlijke Syrische gebakjes, warme glühwein en 
lekkere warme hapjes tussendoor.  
De bingomarathon werd uiteindelijk goed bezocht, 
was gezellig en … voor herhaling vatbaar!  
 
Vrijwilligersavond  
Vorig seizoen werd de Vrijwilligersavond door ons 
‘geadopteerd’. Op 31 januari van dit jaar werden  
de aanwezige vrijwilligers al dan niet met partner,  
getrakteerd op koffie en een koekje “van eigen 
deeg” (gebakje met vvW logo), smaakvolle hapjes  
van Angèle van ‘t Hoekske en gratis drank.  
 
 
 
 
 
 

Dit alles onder de muzikale klanken van Dj’s ‘Net Nie’ 
uit Rijswijk en de Woerkumse levensliedzanger Gert 
Jan van Brouwershaven. Héél gezellig allemaal, maar 
toch….. diep in ons hart hadden we op meer  
vrijwilligers gehoopt. Vermeldenswaardig was wel de 
aanwezigheid deze avond van ’60 jaar lid’ jubilaris Cor 
van Straten, een vrijwilliger pur sang bovendien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daarvoor kregen meerdere jubilarissen hun speldje 
opgespeld. Ook het bestuur werd in de bloemetjes 
gezet voor hun grote vrijwillige verdiensten voor  
de club. Geen bloemetjes in dit geval, maar een 
prachtige groen/witte plantenschaal voor de  
bestuurskamer.  
 
Kindercarnaval  
In februari organiseerden we Kindercarnaval en  
ook nu liep Nadieh, onze contactpersoon bij  
Pietentraining en Kindercarnaval, voorop in de  
polonaise. Nieuw deze dag was de langere  
aanwezigheid van Dj’s Net Nie tot 20.00 uur. Na de 
kindercarnaval werd dus nog volop carnavalsmuziek 
gedraaid als opwarmer voor de vele aanwezige  
carnavaleske Vissekoppen. Om de ‘komende drank’ 
voor deze Kaaiendonk (Oosterhout) gangers alvast 
een klein bodempje te geven werden de aanwezigen 
op schalen frites/snacks getrakteerd. Diegenen die 
nog meer energie nodig hadden konden nog broodjes 
uit eigen keuken krijgen, maar daarna werd er  
uitgezwaaid en gingen de carnavallers met de bus 
naar Kaaiendonk. Al met al een geslaagde Carnaval  
en ook….. voor herhaling vatbaar!  
 
Draaimiddag, Koningsdag  
Een komende grote activiteit, Koningsdag, staat  
alweer op stapel. Gerrit, contactpersoon in deze, en 
de rest van het A-C team zijn alweer druk bezig met  

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 2019-2020  

Gebakje met verenigingslogo  

60 jaar lid jubilaris Cor van Straten  
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de voorbereidingen hiervan. Maar eerst organiseren 
we 4 april een Draaimiddag op de derby dag tegen 
Sleeuwijk. Op deze dag willen we, met medewerking 
van ‘draaierd’ Kees, een draaimiddag met 5 rondjes 
leuke prijzen organiseren. Zo valt er o.a. een, door 
spelers ondertekende, wedstrijdbal te winnen.  
Daarna, op 27 april is het dan Koningsdag. Naast de 
Zangkorenmiddag t.b.v. bewoners Lemmenskamp  
hopen we Koningsdag op ’t Bolwerk weer uit te  
breiden met een kleedjesmarkt en kinderspelen.  
Op de muzikale middag zullen naast de bekende  
koren ‘de Maasmaten’ en ‘de Vischwijven’ ook  
levenslied zanger Gert Jan van Brouwershaven  
optreden. We hopen op veel belangstellenden.  
 
Zomeravondvoetbal  
Na Koningsdag organiseert Gerrit in mei/juni ook  
het Zomeravondvoetbal, sportieve zomeravonden  
die door veel spelers, onder en met elkaar, als héél 
gezellig worden ervaren. Neem t.z.t. contact op met 
Gerrit als je interesse hebt om mee te doen.  

Het Zomeravondvoetbal wordt gespeeld als  
mix-toernooi, alle senioren (dames en heren) en  
A-B jeugd kunnen er aan meedoen.  
 
Pupillenkamp  
En dan… de laatste grote activiteit op vrijdag 19 -  
zaterdag 20 juni. Vorig jaar ging deze activiteit helaas 
niet door vanwege geringe belangstelling. Dit jaar 
hoopt de A-C op veel animo. Mocht je, na het lezen 
van hiernavolgend, nog vragen hebben dan kun je 
contact opnemen met Diana, Evelien en Marry.  
INFORMATIE Pupillenkamp 19 - 20 juni 2020 Vooral 
ouders JO7 t/m JO10 graag het volgende lezen.  
Deelname pupillenkamp is op inschrijving!  

 
 
 
 
 
 

Arthur.  

⚽ PUPILLLENKAMP ⚽ 
 

                Dat wordt weer gezellig!  
 

Het is er een paar jaar niet van gekomen, maar 2020 wordt het jaar dat het pupillenkamp  
weer nieuw leven wordt ingeblazen! Een stel enthousiaste vrijwilligers zijn samen met de  
activiteitencommissie al druk bezig met de voorbereidingen voor hopelijk een geslaagd kamp! 
Het pupillenkamp staat gepland op 19 en 20 juni, dus houd deze dagen vast vrij in uw agenda! 
We starten op 19 juni om 18.00 uur. Voor iedereen (ook voor ouders, broertjes en zusjes!) is er 
dan een gratis frietje en snack. We kunnen helaas niet alles gratis doen, dus drankjes zijn voor 
eigen rekening. Om 19.00 uur gaat het kamp dan echt van start. We gaan allerlei leuke dingen 
doen. Denk bijvoorbeeld aan een training door de mannen van het eerste, een stormbaan  
beklimmen, rodeovoetbal, etc. etc. Tussendoor wordt er natuurlijk vooral ook lekker  
gevoetbald! ’s Nachts slapen we met z’n allen op het voetbalterrein. Of dit in tenten of  
bijvoorbeeld in de kleedkamer is hangt nog af van de weersverwachtingen en het aantal  
aanmeldingen. De volgende ochtend weer fris en fruitig op, een lekker ontbijtje en nog wat  
spelletjes en dan zit het er alweer op. Op 20 juni is het ook afsluitdag, dus is er de hele dag nog 
van alles te doen op het Bolwerk! Wij hopen natuurlijk op superveel aanmeldingen, zodat we er 
met elkaar een topkamp van kunnen maken!  
 
Voor wie : Jo7 t/m Jo10  
Wanneer : 19 en 20 juni 2020  
Waar  : v.v. Woudrichem, sportpark Het Bolwerk  
Meenemen : slaapzak, zaklamp, voetbalschoenen en slaapspullen  
Kosten : 5 euro per kind  
Inschrijven : kan tot 31 maart via activiteitencommissie@vvwoudrichem.nl.  
    Geef je hierbij ook even aan met hoeveel personen je friet blijft eten?  
 

Diana, Evelien en Marry 
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V.v. Woudrichem scoort voor de clubkas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.v. Woudrichem scoort voor clubkas tijdens de  

Nationale Belmaanden 2020! Op woensdag 8 april 

organiseert onze vereniging een belactie in  

samenwerking met de VriendenLoterij om zo geld in 

te zamelen voor de clubkas. Deze actie zal volledig 

ten goede komen aan onze jeugdafdeling om deze 

doelgroep te voorzien van leuke activiteiten en goede 

faciliteiten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst  

en jij kunt ons daarbij helpen!  

Op woensdag 8 april tussen 18:30 en 22:00 uur kun je 

een telefoontje verwachten van een van onze leden 

met de oproep mee te spelen met de VriendenLoterij 

voor v.v. Woudrichem. Het is de moeite meer dan 

waard, want;  

 

* Minimaal 40% van jouw lotprijs gaat direct naar  

onze clubkas;  

* Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je 

maandelijks kans op fantastische prijzen;  

* De VriendenLoterij keert tijdens de Nationale  

Belmaanden extra geldbedragen uit aan de vijf clubs 

die de meeste loten hebben verkocht. Laten we dus 

gaan voor zoveel mogelijk loten, om zo extra geld 

voor de club te winnen!  

 

Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we het  

de jeugdafdeling extra naar de zin kunnen maken!  

 

Houd je telefoon op woensdag 8 april dus extra  

in de gaten! 
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Grote Clubactie  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar heeft v.v. Woudrichem meegedaan aan 
de Loten verkoop van de Grote Clubactie. Behalve de 
jeugd hebben ook de seniorenteams zich weer ingezet 
om een heel mooi bedrag bij elkaar te brengen voor 
de club. Hierbij bedanken wij nogmaals de verkopers 
en kopers van de loten voor dit bedrag van:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hadden zelf ook een verkoopactie en op 23  
januari zijn onze beste vijf verkopers in het zonnetje 
gezet voor hun inzet.  

De beste vijf waren:  
1e  Roos van Straten met 106 verkochte loten  

2e  Britt van Straten met 70 verkochte loten 
3e/4 e Lieke van Straten en Kick Buiks  
            met 39 verkochte loten  
5e  Mex van Wijk met 38 verkochte loten  
 
Ook de superlot kopers binnen de club willen we  
nog even extra bedanken : Bestuur, 1e elftal, 2e elftal, 

3e elftal, 4e elftal, Dames, JO19, JO17 en JO12-1! 
 
Patrick van Beest  

Foto’s boven v.l.n.r.: Lieke, Britt, Kick, Roos en Mex 
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Bestuur                                                                          1e elftal                                                                     2e elftal 

3e elftal                                                                4e elftal                                                                       Dames 

JO-19                                                                      JO-17                                                              JO12-1 
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De website heeft een nieuw jasje  
In samenwerking met Voetbalassist hebben we onze 
website in een nieuw jasje gestoken. De opzet van  
de menu's blijft verder hetzelfde, zodat er voor de 
gebruiker niet veel verandert. Hieronder een  
opsomming van de 'grootste' veranderingen.  
 
Homepage  
De homepage heeft een geheel nieuwe lay-out  
gekregen. Zo is het nieuws bulletin gewijzigd en  
kan men makkelijker doorklikken naar andere  
actuele items. Onder het nieuws bulletin staat  
de eerstvolgende wedstrijd van het eerste  
elftal geprojecteerd.  

 
 
 
 
 
 

Wedstrijdcountdown  
Er is een nieuwe widget toegevoegd aan de website, 
namelijk de Wedstrijd countdown. Het team wat hier 
staat ingesteld is te wijzigen, zo kan iedereen aftellen 
tot zijn of haar wedstrijd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze webwinkel  
SponsorKliks is vervangen door Onze Clubwinkel.  
Het principe is hetzelfde gebleven. Zoek naar een 
webshop en doe je aankoop gewoon zoals je gewend 
bent. Het kost je niets extra en je sponsort de club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacteur worden?  
VoetbalAssist geeft ons de mogelijkheid om  
verschillende mensen verantwoordelijk te maken 
voor bepaalde onderdelen of pagina's op de clubsite. 
Hierbij willen wij een oproep doen aan alle trainers, 
leiders, spelers en ouders die het leuk vinden om 
teamredacteur te worden. Je kunt je aanmelden door 
een e-mail te sturen naar  
redactie@vvwoudrichem.nl.  
 
Groetjes,  
 
Dillis de Vries,  
namens het Webteam  

De ontelbare kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen na 
het overlijden en bij de crematie van mijn man, onze vader/schoonvader en opa Willem Brandenberg zijn ons tot 
grote steun geweest. Wij danken u hiervoor hartelijk.  
 
Hennie Brandenberg - van Pelt, kinderen en kleinkinderen 

Dankbetuiging  
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21 Maart Feestmiddag/ -avond na Woudrichem 1 – Wilhelmina 1  
25 Maart Bingo++ met enveloppen verloting   
  4 April Draaimiddag++ met leuke prijzen en feest (incl. Roefband!) na Woudrichem 1 – Sleeuwijk 1  
  8 April VriendenLoterij Belactie  
27 April Koningsdag met kleedjesmarkt en kinderspelen /  
  Zangkorenmiddag Lemmenskamp + levenslied zanger  
29 April Bingo  
  9 Mei Beach Party  
23 Mei Feest / draaimiddag / -avond na Woudrichem 1 – Wieldrecht 1 
27 Mei Bingo   
19 juni Pupillenkamp  
20 Juni Pupillenkamp  
20 Juni Afsluitdag  
 
En verder: 
April/mei/juni Grote loterij v.v. Woudrichem 2020  
Mei/juni  Jeugdtoernooien  
Juni   Zomeravond mixtoernooi  Senioren/A-B jeugd/Vrouwen   
Juni/Juli  Rommelmarkt  

Sportzaak Jakko Sport gestopt  

Data om in de gaten te houden 

Zie voor uitgebreid en actueel overzicht www.vvwoudrichem.nl    

Jakko Bouman en zijn vriendin Carla Verzeijl hebben 
na 24 jaar moeten besluiten om te stoppen met hun 
sportzaak "Jakko Sport". Ondanks het harde werken, 
en eerder genomen besluiten, is het niet gelukt om  
de winkel in Sleeuwijk van deze stap te redden.  
Na een financiële doorlichting bleek dat dit de enige 
juiste oplossing was. Eind februari heeft Jakko de  
deuren definitief gesloten. 
 
Jakko Sport en v.v. Woudrichem zijn in  
combinatie met SD Sportswear op 1 juli 2016 een 
partner overeenkomst aangegaan, met als doel:  
Partnership, Samen ...Sterk! Gedurende de afgelopen 
3.5 jaar zijn veel initiatieven ontplooid met een  
win-win uitgangspunt.  

De betrokken partijen kijken dan ook terug op een 
fijne samenwerking. Jakko en Carla hebben aan het 
Bestuur hun dank uitgesproken voor de klandizie van 
de club en haar leden, waardoor het ondernemen  
mede mogelijk is gemaakt.  
 
Gelukkig is er voor het stel weer een zonnestraaltje 
aan de hemel; beiden hebben zo goed als zeker een 
baan gevonden en gaan elders op korte termijn aan 
de slag.  
 
Het Bestuur wenst Jakko en Carla veel gezondheid, 
geluk en succes toe met hun nieuwe carrières.  

Scheids gezocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere zaterdag zijn er ook bij onze vereniging  
voldoende wedstrijden waarbij een scheidsrechter 
nodig is maar het is niet altijd gemakkelijk daar 
(voldoende) mensen voor te vinden.  
 
Ben je lid van onze vereniging en lijkt het je leuk om 
een opleiding te krijgen tot scheidsrechter en daarna 
met enige regelmaat een wedstrijdje te fluiten?  
Geef je op bij Remco Pronk of via  
scheidsrechterzaken@vvwoudrichem.nl 
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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 :          

Dex van Drunen 
01-05-2013 
Oudendijk (Woudrichem) 
Basisschool Oudendijk 
JO7-2 
Verdediger 
Gamen op de PS4, buiten spelen en tafelvoetbal 
Broer Jamie van 9 jaar 
Ja, mijn papa 
VV Almkerk 
Thom van Ballegooijen 
Ajax 
Barcelona 
Frenkie de Jong 
Scoren 
Ooit voetballen in het stadion van Ajax 
 
     

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 :                       
       

Fenne de Haas       
03-01-2012        
Gorinchem                                      
Basisschool Oudendijk     
JO8-2    
Middenvelder     
Dansen, gymmen en zwemmen     
Lise (zusje) Niek (broertje)     
Pa 
Woudrichem 
Jamy Goemaat  
Feyenoord  
Barcelona  
Lieke Martens   
Scoren 
Meedoen in het Nederlands vrouwenelftal 
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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 :                          
          

Kyra Bulthuis       
16-05-2011     
Breda                                     
Basisschool Eben Haezer     
JO8-2      
Verdediger      
Dansen     
Broertje Luc van 4 en zusje Mila van 5 maanden   
Ja beide. 
Papa voetbalt in het 3e elftal van Woudrichem. Mama 
heeft gevoetbald in het dameselftal van Klundert en 
Woudrichem. 
Tim Saaman 
De oranje leeuwinnen en PSV    
Barcelona 
Lieke Martens    
Scoren, partijen en penalty schieten   
Ooit een doelpunt te scoren en net zo goed worden 
als Lieke Martens 

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

Siem Hoekstra       
28 februari 2013      
Utrecht                                      
Basisschool Oudendijk      
JO7-2       
Verdediger     
Lego en gamen      
Twee broers, Wessel en Hidde      
Nee  
Jori van Ballegooijen 
Ajax     
Barcelona   
Frenkie de Jong    
raak schieten      
in het Nederlands elftal komen! 
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V.v. Woudrichem JO8-2  
Na een stormachtige transferperiode in de 
winterstop, is de club weer een team rijker!  
 
Fay, Kyra, Wout en Sven hebben de eerste 
seizoenshelft gevoetbald bij de JO8-1. Finn is 
overgekomen vanuit de JO7-2. Fenne en Zoë zijn 
begonnen. Met dit 7 tal gaan wij de strijd aan!  
Frank en Marco zijn de trainers.  
 
De 1ste wedstijd was de uitwedstrijd tegen GDC JO8-2. 
Fenne heeft gekeept. Zoë en Finn speelden hun eerste 
wedstrijd. Finn liet gelijk zijn kwaliteiten zien en 
scoorde 3x. We moeten in het veld nog wel een 
beetje aan elkaar wennen. Eindstand 16-3.  
 
Onze talenten speelde hun 1ste thuiswedstrijd tegen 
Right'Oh JO8-1. Fay was vandaag keeper. Iedereen 
werkte voor elkaar, zoals de trainers het graag zien! 
Ondanks de betere tegenstanders werd er goed 

verdedigd door Kyra en Fenne, ondersteund door een 
goed keepende Fay! Zoë en Sven verzette veel werk 
op het middenveld. Wout scoorde met een mooi 
schot na een goede actie van Finn. Eindstand 1-11.  
 
Als 3e wedstrijd stond de uitwedstrijd tegen NEO'25 
JO8-1 op het programma. Finn stond vandaag op doel. 
Vanaf minuut één werd gestreden voor elke meter. 
Helaas was de tegenstander ook vandaag een maatje 
te groot. Tot de rust ging het best goed.  
Eindstand 18-0.  
 
We trainen 2x per week, de inzet is goed er wordt 
veel geleerd en niet onbelangrijk we hebben veel 
plezier!! De 1ste overwinning komt steeds dichter bij.  

V.l.n.r.: Sven Zaal, Finn de Jong, Wout Nette,  Zoë van Rossum, Fenne de Haas, Fay Klop en Kyra Bulthuis 
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Bestuur 

Adres      v.v. Woudrichem 

      Sportterrein “Het Bolwerk” 

      Middelvaart 1C 

      4285 WS Woudrichem 

Telefoon      0183-309058 

E-mail     info@vvwoudrichem.nl 

Internet      www.vvwoudrichem.nl 

Voorzitter 

Hanno de Joode 

voorzitter@vvwoudrichem.nl 

06-53382456 

Beheer & Onderhoud 

Ben van Eeden 

 

06-30070166 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Janny Secréve 

wedstrijdsecretaris@vvwoudrichem.nl 

0183-302965 

Ledenadministratie 

Christel Borg  

ledenadministratie@vvwoudrichem.nl 

06-50994189  

Facilitaire zaken 

Martijn van den Heuvel 

martijn.vd.heuvel@hotmail.com 

06-30055027 

Penningmeester 

Andreas Nederveen 

penningmeester@vvwoudrichem.nl 

06-23188772 

Sponsorzaken 

Dirk Pellicaan 

sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

0183-304129 

Secretaris 

Marjan van Giessen-Pullen 

secretaris@vvwoudrichem.nl 

06-51835223 

Voetbalzaken 

Remco Pronk 

r.pronk@rotterdam.nl 

06-30657966 

Colofon 

Contactgegevens 

Redactie     Jur Froma 

      Jan de Joode  

      Arthur Manz 

      Rob Stoute 

Eindredactie    Gaby Stok 

 

Advertenties    sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl 

Aanleveren kopij    clubkrant@vvwoudrichem.nl 

Fotografie     Bruis de Kock, Mariska Klijn   

Oplage     500 stuks ( & online) 

Vertrouwenspersoon 

Marina Zwaan 

vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl 

06-83447746 
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