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Voorzitter Kees Braat: 
nog een paar wensen 
te vervullen

Het zijn mooie jaren om voorzitter te zijn van de VV Woudrichem. 
Kees Braat heeft er in totaal vijf prachtige seizoenen opzitten als 
bestuurder, waarvan twee als voorzitter. Maar er blijft altijd nog wat 
te wensen over, ook in zijn laatste jaar in functie.

Die aankondiging deed hij tijdens de algemene ledenvergadering in okto-
ber 2017: hij is aftredend bij het aflopen van de lopende bestuurstermijn 
in 2018. Dan draagt hij de hamer graag over aan een opvolger. ‘Een jaar 
tijd moet ruim voldoende zijn om een goede kandidaat te vinden’, stelt 
Braat. Hij kijkt met genoegen terug op de jaren die hij al heeft mogen 
meemaken. ‘Twee keer kampioen, we hebben een kunstgrasveld gekregen 
en nieuwe kleedkamers, we vieren een jubileum en maar liefst twaalf 
Woudrichem-vrijwilligers zijn door de KNVB met de Zilveren Speld onder-
scheiden. Het zal wel ondanks mij zijn’, zegt Braat lachend. 
‘De terugkeer naar de tweede klasse – het voelt alsof we terug zijn waar 
we thuis horen – heeft de club een nieuwe boost gegeven. De sfeer is 
ontzettend goed. En het is leuk dat we nu hier zitten, in onze nieuwe 

bestuurskamer. Centraal op het complex, met mooi uitzicht op de velden. 
Vroeger was de bestuurskamer afgescheiden van de jeugdhoek. Nu vloeit 
alles in elkaar over en ben je echt één club.’

Het heeft vorm gekregen op Het Bolwerk en het hechte clubgevoel – 
waarin alle geledingen vervlochten zijn met elkaar – wordt de komende 
periode ook in een nieuwe bestuursvorm gegoten. ‘De traditionele vorm 
met voorzitter, penningmeester en secretaris als dagelijks bestuur is niet 
meer van deze tijd’, verklaart Kees Braat. ‘Dat wordt voortaan gevormd 
door voorzitter en bestuursleden voetbalzaken en facilitaire zaken. Onder 
die twee takken vallen straks alle commissies. Het bestuur wordt gecom-
pleteerd door de penningmeester, secretaris én een bestuurslid sponso-
ring, want daarvan willen we meer werk maken de komende jaren.’
‘We hebben daarnaast ons Dream Team met jongere leden die het be-
stuur adviseren. Ook willen we een raad van advies formeren met mensen 
die banden hebben met het bedrijfsleven, de politiek en andere maat-
schappelijke organisaties.’

Welke verlangens zijn er nog over in zijn laatste dienstjaar? ‘Rondom 
het kunstgrasveld hebben we prachtige LED-verlichting gekregen’, opent 
Braat. ‘Soms lijkt het daardoor of er op het derde veld in het donker wordt 
getraind. Het zou mooi zijn als we daar ook LED-verlichting kunnen reali-
seren. Ook uit overwegingen van duurzaamheid. In het verlengde daarvan 
zou ik graag zonnepanelen zien op Het Bolwerk. De platte daken lenen 
zich daar perfect voor. Maar het zijn flinke investeringen. We zijn wel ge-
zond als vereniging, maar hebben geen vet op de botten. Daar moeten we 
eerst middelen voor vinden.’

De voorzitter ziet met genoegen hoe er ook buiten wedstrijd- en trai-
ningstijd gebruik wordt gemaakt van het nieuwe kunstgrasveld. Zoals 
afgesproken in een maatschappelijk convenant met de gemeente: de 
poort staat altijd open op Het Bolwerk. ‘Iedereen is hier welkom’, nodig 
Kees Braat uit. ‘Zolang je maar zuinig op onze spullen bent.’
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VoorzitterWim Holster en Nick van Giessen
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Wim Holster
•	 Projectleider	bij	Tankens	Andel	B.V.	
•	 29	jaar	(wordt	30	op	5	november)
•	 Debuteerde	op	zijn	vijftiende	in	Woudrichem	
1,	in	het	jaar	van	de	promotie	naar	de	eerste	
klasse.	Speelde	ook	vier	jaar	bij	Achilles	
Veen	(kampioen	in	de	eerste	klasse)	en	twee	
seizoenen	bij	Roda	Boys.

•	 Is	ook	trainer	van	de	Jongens	onder	7,	waarin	
Raf	speelt,	de	oudste	van	zijn	twee	zoons.

Nick van Giessen
•	 Student	Sociaal	Pedagogische	Opvoeding,	
derde	jaar

•	 23	jaar
•	 Speelt	vijf	seizoenen	voor	Woudrichem	1.	
Kwam	ook	twee	seizoenen	uit	voor	Sleeu-
wijk,	in	de	A1	en	het	eerste	elftal.

Beter dan vorig seizoen wordt het nooit 
meer.
NG: ‘Zeg	nooit	nooit.	Het	seizoen	ervoor	zijn	
we	ook	al	tweeëntwintig	keer	ongeslagen	ge-
bleven.	Als	je	eenmaal	in	een	flow	komt,	weet	
je	het	maar	nooit.’
WH: ‘Toen	ik	vijf	jaar	geleden	terugkwam	naar	
Woudrichem	en	Leon	Elands	begon	als	trainer	
hebben	we	gezegd	dat	we	kampioen	wilden	
worden	en	op	termijn	wilden	uitgroeien	tot	een	
stabiele	tweedeklasser.	Ik	denk	dat	we	dat	in	
onze	mars	hebben.	Maar	voetbal	blijft	ook	een	
spelletje	van	geluk.	Blijven	we	allemaal	fit?	De	
selectie	is	niet	heel	breed.’

NG:	‘Ik	heb	vorig	jaar	maar	twee	gele	kaarten	
gehad:	twee	keer	tegen	Sleeuwijk.	Kunnen	we	

dat	aantal	nog	een	jaar	zo	laag	houden?	Maar	
zo’n	hecht	team	als	Woudrichem	vind	je	niet	
snel.	Dat	is	onze	grote	kracht.’
WH:	‘Ik	vergelijk	Woudrichem	een	beetje	met	
het	GDC	van	een	paar	jaar	terug.	Dat	was	ook	
een	elftal	dat	heel	lang	bij	elkaar	bleef	en	waar	
uiteindelijk	de	kwaliteit	naar	boven	kwam.’

Wat is de kracht van Woudrichem?
NG:	‘Dat	iedereen	het	belang	van	het	team	en	
van	de	club	boven	zijn	eigen	belang	zet.	Vorig	
seizoen	hadden	we	het	record	met	het	laagste	
aantal	tegendoelpunten.	Daaraan	werkte	
iedereen	mee.	Al	stonden	we	met	4-0	voor,	
dan	werd	er	nog	niet	overdreven	gejaagd	op	
meer	doelpunten.	We	spraken	af	eerst	de	nul	te	
houden	en	daar	werkte	iedereen	ook	voor.’
WH:	‘De	trainer	zorgt	dat	iedereen	op	zijn	
eigen	kwaliteiten	wordt	benut.	Niemand	wordt	
in	een	vakje	gestopt	waarin	hij	niet	past.	We	
spelen	allemaal	op	onze	favoriete	plek.	Daarbij	
zijn	Yoeri	Duyzer,	Jamy	Goemaat,	Lex	Kramers	
en	Tim	Saaman	de	afgelopen	jaren		naar	Woud-
richem	gekomen.	Zij	zijn	de	laatste	stukjes	die	
de	puzzel	compleet	hebben	gemaakt.	Een	paar	
jaar	geleden	was	ik	bijna	altijd	degene	die	werd	
gezocht	op	het	middenveld.	Nu	staan	Tim	en	
Danny	Schaap	naast	me;	de	perfecte	balans.’
NG:	‘Van	achteruit	hebben	we	inderdaad	veel	
meer	afspeelmogelijkheden	op	het	midden-
veld.	En	anders	kunnen	we	Yoeri	zoeken	met	de	
lange	bal.	Het	klopt	allemaal.’

We zijn nog lang niet klaar
NG: ‘Vorig	seizoen	gingen	we	voor	het	kampi-
oenschap.	Dat	was	ons	doel	vanaf	het	begin.	
Voor	dit	seizoen	hebben	we	ons	daarover	niet	
echt	uitgesproken.’
WH: ‘Het	is	lastig	inschatten	waar	we	staan.	
In	de	voorbereiding	hebben	we	twee	keer	
tegen	een	tweedeklasser	gespeeld	en	hebben	
we	twee	keer	gewonnen.	Aan	de	andere	kant	
zijn	we	door	Wilhelmina’26	een	paar	keer	
weggespeeld	en	dat	eindigde	vorig	jaar	zesde	
van	onderen.	Dus	we	moeten	dit	niveau	niet	
onderschatten.	We	moeten	opletten	dat	we	

ook	als	we	een	paar	keer	verliezen	normaal	
blijven	doen	tegen	elkaar.	

Ik wil hier nooit meer weg
WH:	‘Het	lijkt	me	niet	meer	dan	logisch	dat	ik	
hier	afsluit	als	voetballer.	Niemand	wil	me	nog	
hebben.’
NG: ‘Misschien	kun	je	nog	afbouwen	in	Ame-
rika.’
WH: ‘Ik	train	de	jeugd	al.	Daar	ga	ik	zeker	mee	
door.	Misschien	vind	ik	het	leuk	om	trainersdi-
ploma’s	te	halen,	maar	dat	weet	ik	nog	niet.	Ik	
kan	in	ieder	geval	niet	zonder	voetbal.’
NG: ‘Dat	heb	ik	ook.	Ik	heb	altijd	jeugdteams	
getraind.	Dit	is	het	eerste	jaar	waarin	ik	dat	
niet	meer	doe,	omdat	ik	de	focus	even	hele-
maal	op	de	studie	wil	hebben.	Maar	ik	mis	het	
trainen	van	de	jeugd	nu	al.	Je	weet	nooit	wat	
de	toekomst	brengt.	Ik	volg	een	studie	om	
in	de	zorg	te	werken	dus	normaal	gesproken	
horen	daar	straks	weekend-	en	avonddiensten	
bij.	Ik	weet	niet	hoe	dat	combineert	met	het	
voetbal.	Maar	voorlopig	speel	ik	met	alle	
vrienden	waarmee	ik	in	de	jeugd	al	speelde:	
Bori,	Dillis,	Danny,	Tim;	dus	ik	hoef	zeker	niet	
weg.’
WH:	‘Woudrichem	is	door	de	promotie	naar	
de	tweede	klasse	interessanter	geworden	om	
langer	te	blijven	voor	een	aantal	spelers,	denk	
ik.	Stel	dat	je	deze	groep	nog	een	paar	jaar	bij	
elkaar	kunt	houden	en	iedereen	zich	verder	
ontwikkelt.	Misschien	kan	Woudrichem	dan	
nog	een	keer	gek	doen.’

‘Misschien kunnen we 
nog eens gek doen’
Tijd om na te genieten van het kampioenschap is er genoeg geweest voor de spelers van Woudrichem 1. Nu moet de focus op
seizoen 2017/2018. Wim Holster en Nick van Giessen schatten de kansen in aan de hand van een aantal stellingen.
En vooruit: ze kijken ook nog heel even terug.



DJ  PRESENTATOR  ENTERTAINER  ORGANISATIEBUREAU  06-51178300  
DJ  PRESENTATOR  ENTERTAINER  ORGANISATIEBUREAU  06-51178300  

✔ Onafhankelijk
✔ Transparant
✔ Persoonlijk
✔ Vertrouwd
✔ Deskundig

logo_App.indd   1 02-10-14   12:08

Den Dekker Verzekeringen
Van Der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Tel.: 0416-272221
info@dendekker-verzekeringen.nl
www.dendekker-verzekeringen.nl

✔ Onafhankelijk
✔ Transparant
✔ Persoonlijk
✔ Vertrouwd
✔ Deskundig

logo_App.indd   1 02-10-14   12:08

Den Dekker Verzekeringen
Van Der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Tel.: 0416-272221
info@dendekker-verzekeringen.nl
www.dendekker-verzekeringen.nl

✔ Onafhankelijk
✔ Transparant
✔ Persoonlijk
✔ Vertrouwd
✔ Deskundig

logo_App.indd   1 02-10-14   12:08

Den Dekker Verzekeringen
Van Der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Tel.: 0416-272221
info@dendekker-verzekeringen.nl
www.dendekker-verzekeringen.nl

✔ Onafhankelijk
✔ Transparant
✔ Persoonlijk
✔ Vertrouwd
✔ Deskundig

logo_App.indd   1 02-10-14   12:08

Den Dekker Verzekeringen
Van Der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Tel.: 0416-272221
info@dendekker-verzekeringen.nl
www.dendekker-verzekeringen.nl

✔ Onafhankelijk
✔ Transparant
✔ Persoonlijk
✔ Vertrouwd
✔ Deskundig

KLUSSENBEDRIJF

IPPEL
06 57 04 99 90

www.indeff.com

INDEFF
Industrial Automation

Gerco Nijhof
Burchtstraat 43, 4251 ZC  Werkendam

Tel: +31 622 57 09 55
g.nijhofschilderwerken@hotmail.com 

Niromarketing

Winnen in google
06 46 08 01 01



Presentat iegids v.v. Woudrichem  2017-2018 | 7

Jeugdvoorzitter

De jeugd voetbalt en maakt
voetballen mogelijk
Een voetbalclub met een rijke jeugdafdeling is een voetbalclub waar 
toekomst in zit. VV Woudrichem is gezegend in dat opzicht met spe-
lende leden van alle generaties, zowel jongens als meisjes. En zij zijn 
niet alleen op, maar ook rondom het veld actief.

‘We hebben het tij mee op de club’, zegt Remco Pronk, rondziend over 
Het Bolwerk. ‘We hebben een grote ploeg mensen rondlopen met een 
groot hart voor VV Woudrichem, we hebben met Jenny van Straten een 
vaste gastvrouw die alle verenigingen ontvangt, in het oude jeugdhonk 
zitten de wedstrijdsecretariaten nu samen én ons eerste elftal had een 
fantastisch seizoen. De schwung en dynamiek die in de club zitten mo-
menteel moeten we zien vast te houden.’

Ook jong Woudrichem bruist van het leven. Met meisjesteams onder 
11, 13 en 15 jaar en jongens onder 19, 17, 15 (tweemaal), 13 (tweemaal), 
11 (driemaal), 10, 9 (driemaal) en 7 (tweemaal) zijn alle lichtingen goed 
tot zeer goed gevuld. ‘Goed voor de doorstroming’, stelt Pronk. ‘Dat is 
belangrijk voor een club die het van de eigen jeugd moet hebben. Dit 
seizoen zijn er verschillende spelers naar het eerste en tweede elftal 
overgegaan. De technische staf van de A-selectie heeft daarover veel 
interactie met de jeugdtrainers.’

‘Het is leuk om te zien dat zoveel jeugdelftallen door eerste-elftalspe-
lers worden getraind. Dat is een enorme stimulans voor de jeugd. Wim 
Holster leidt de mini’s bijvoorbeeld. Dat is weliswaar het team waarin zijn 
zoon speelt, maar de aanvoerder van het eerste als trainer van je jongste 
jeugd: hoe mooi wil je het hebben?’

Samen Meedoen
Maar jeugdvoetbal draait bij de VV Woudrichem om meer dan het voet-
ballen alleen. Zo lopen er steevast meerdere jongeren stage bij de club; 
een maatschappelijke stage of een reguliere stage voor een (sport)studie.
Daarnaast worden onder het motto Samen Doen, Samen Meedoen pu-
pillen en junioren gestimuleerd om de handjes uit de mouwen te steken 
voor de club, buiten wedstrijd en training om. 
‘De flessenacties of de speculaas- en paaseitjesverkoop houden op bij de 
C-jeugd. Op een gegeven moment word je te oud voor zulke acties. Maar 
de oudere jeugd zet zich nu ook op andere manieren in voor de vereni-
ging’, constateert Pronk tevreden. ‘Uit de Onder 15 zijn elke zaterdagoch-
tend twee andere spelers om kwart voor acht op het veld. Ze assisteren 
bij het wegzetten van de doeltjes en vlaggen, ze zetten drinken klaar, ze 
maken de kleedkamers open. Zo zien ze hoeveel vrijwilligers zo vroeg al 
in de weer zijn. Je kunt hier voetballen, maar dat gaat niet vanzelf. De bal 

ligt niet zomaar klaar. In het seizoen helpen de junioren op die manier 
gemiddeld zevenenhalf uur mee.’
De spelers uit de Onder 17 en Onder 19 draaien op hun eigen manier 
mee, vertelt Pronk. ‘Vanaf de Onder 17 leren ze voor het spelregelbewijs. 
Daarna begeleiden ze wedstrijden van de Onder 7 en Onder 9.’
‘We blijven een vereniging van dubbeltjes en kwartjes. We moeten er met 
elkaar voor zorgen dat alles loopt. Voor ons Frietzakken Toernooi voor de 
jeugd bijvoorbeeld zijn extra handjes in de organisatie ook altijd welkom. 
Dat zal voor het onderhoud van het complex of bij de scheidsrechters niet 
anders zijn.’
‘Vrijwilligerswerk wordt altijd gewaardeerd’, besluit Pronk. ‘Wij zien het 
onder andere bij de Sinterklaas-, Paas- en carnavalsfestiviteiten voor de 
jongste jeugd. Onze activiteitencommissie is daar heel enthousiast mee 
bezig. De kinderen en hun ouders zijn daar heel dankbaar voor.’
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Leon Elands
50 jaar
Trainer

Onvergetelijk Woudrichem:	De	groep	en	ik	zijn	in	het	seizoen	2012/2013	bij	
elkaar	gekomen.	We	hebben	de	afgelopen	jaren	veel	succes	gehad,	maar	wat	
ik	het	allermooiste	vind	is	hoe	we	steeds	meer	naar	elkaar	toe	gegroeid	zijn.	
Hoe	we	met	elkaar	omgaan	binnen	de	selectie	en	binnen	de	club,	hoe	we	
elkaar	dingen	gunnen	en	hoe	we	ontzettend	veel	plezier	hebben.

De kracht van Woudrichem: Het	voetbal	leeft	hier.	Zoveel	mensen	als	er	
hier	met	uitwedstrijden	meegaan:	dat	is	beleving.	Binnen	de	selectie	maakt	
iedereen	zich	ondergeschikt	aan	het	teambelang.	Als	je	daarmee	begint,	komt	
individuele	klasse	vanzelf	boven	drijven.

Het seizoen is geslaagd als…:	De	middenmoot	is	de	doelstelling.	En	dat	willen	we	
bereiken	met	het	voetbal	dat	we	graag	willen	spelen:	hoog	druk	zetten	als	we	de	bal	niet	
hebben.	Niet	voor	niets	zijn	we	vorig	seizoen	met	zoveel	overmacht	kampioen	geworden.	
We	bleven	hongerig,	ook	tegen	de	kleinere	clubs.	Als	we	gefocust	zijn	hoeven	we	voor	niemand	
bang	te	zijn.	

Nieuwe ambities:	Over	vijf	jaar	zijn	de	meeste	spelers	27,	28	jaar	en	op	de	top	van	hun	kunnen.	Hopelijk	hebben	we	ons	tot	die	tijd	gehandhaafd	in	
de	tweede	klasse.	We	hebben	de	afgelopen	vijf	jaar	veel	stappen	gezet,	maar	er	zit	nog	steeds	veel	rek	in	deze	groep.

Fred van Straten
46 jaar

Leider en topscorer aller tijden van 
Woudrichem

Onvergetelijk Woudrichem:	Als	speler	de	promotie	naar	de	eerste	klasse.	Dat	
was	toen	een	bekroning	van	een	hele	lange	periode	waarin	dat	net	niet	lukte.	
Als	leider	was	het	hele	afgelopen	seizoen	natuurlijk	één	groot	hoogtepunt.	
Voetballend	was	het	misschien	wel	beter	dan	in	onze	tijd.	Zéker	gelijkwaardig.	
Wij	waren	alleen	mentaal	nog	wat	sterker.

De kracht van Woudrichem: Er	is	niet	één	uitgesproken	vedette.	Soms	is	Dillis	
de	Vries	de	man	van	de	wedstrijd,	soms	Tim	Saaman,	dan	Wim	Holster.	Zo	kan	ik	

nog	wel	even	doorgaan.	Ik	kan	genieten	van	het	scorend	vermogen	op	het	midden-
veld,	maar	ook	van	onze	drie	fantastische	mandekkers	waarvan	we	er	helaas	maar	twee	

kunnen	opstellen.	We	zullen	dit	seizoen	meer	weerstand	krijgen.	Ik	ben	benieuwd	hoe	we	
daarmee	omgaan.	Maar	daar	heb	ik	wel	vertrouwen	in.

Het seizoen is geslaagd als…: Realistisch	gezien	als	we	ons	handhaven	zonder	nacompetitie	te	hoeven	spelen.	Sportief	gezien:	als	we	een	periode	
pakken.	Eigenlijk	mag	je	dat	niet	vragen,	maar	als	we	echt	beseffen	hoe	goed	we	zijn	kunnen	er	mooie	dingen	gebeuren.

Nieuwe ambities:	Meedraaien	in	de	tweede	klasse.	Zonder	uitschieters	naar	beneden,	maar	wel	met	uitschieters	omhoog.	Verder	heb	ik	geen	wen-
sen.	Woudrichem	is	een	hartstikke	mooie	vereniging	waar	veel	bereikt	wordt	zonder	spelers	te	betalen.
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Joop Viveen
55 jaar
Grensrechter

Onvergetelijk Woudrichem:	Ik	ben	eigenlijk	grensrechter	geworden,	omdat	
mijn	zoon	Niek	in	het	eerste	kwam	te	spelen.	Als	hij	plezier	in	het	voetballen	
heeft	heb	ik	dat	ook.	De	tweede	helft	van	vorig	seizoen	zat	hij	in	Barcelona.	
We	hadden	bedacht	dat	het	leuk	zou	zijn	als	hij	er	bij	was	tijdens	de	kampi-
oenswedstrijd	bij	Leerdam	Sport.	Het	had	mis	kunnen	gaan	als	Woudrichem	
daar	niet	kampioen	geworden	was,	maar	het	was	de	goede	wedstrijd	
gelukkig.	Hij	heeft	nog	een	paar	minuten	meegedaan.

De kracht van Woudrichem:	We	hebben	er	een	paar	goede	spelers	bijgekregen.	
Goemaat	kan	zo	eerste	klasse	spelen,	Tim	Saaman,	Yoeri	Duyzer,	Lex	Kramers.	
De	meesten	komen	hiervandaan	of	zijn	in	Woudrichem	komen	wonen.	Ik	ben	blij	
dat	het	er	niet	veel	meer	zijn.	Het	moet	niet	ten	koste	gaan	van	de	Woerkumse	
jongens.	Het	is	goed	dat	we	dezelfde	groep	hebben	na	zo’n	mooi	jaar.

Het seizoen is geslaagd als…: We	ergens	halverwege	staan.	Eind	linker	of	begin	rechter	rijtje.	
Ik	hoop	dat	we	veel	leuke	wedstrijden	tegemoet	gaan.	Het	is	wel	leuk	om	weer	eens	bij	andere	
verenigingen	te	komen.	Jammer	alleen	dat	Sleeuwijk	niet	is	gepromoveerd.	Die	derby	had	ik	er	graag	bij	gehad.	En	voor	mij	is	het	leuk	als	Niek	in	de	
basis	staat.

Nieuwe ambities:	Zo	lang	mogelijk	in	de	tweede	klasse	blijven	en	plezier	in	het	spelletje	houden.	Dat	laatste	geldt	voor	mij	ook.	Hoe	harder	het	
publiek	te	keer	gaat,	hoe	leuker	ik	het	vind.	Als	het	maar	niet	zo	gaat	als	bij	TGG.	Daar	was	de	sfeer	echt	beangstigend.	Maar	het	is	alleen	maar	leuk	
als	iemand	me	vraagt	of	ik	al	bij	Dokter	Tinus	ben	geweest	om	mijn	ogen	te	laten	controleren.	Daar	geniet	ik	wel	van.

Peter Ippel
43 jaar 

Verzorger

Onvergetelijk Woudrichem: Het	kampioenschap	van	vorig	seizoen,	natuurlijk.	
Hoe	iedereen	voor	iedereen	door	het	vuur	is	gegaan.	Dat	is	echt	om	nooit	
meer	te	vergeten.	Die	herinnering	moet	je	mooi	omlijst	ophangen	en	nooit	
meer	weghalen.

De kracht van Woudrichem:	Het	collectief.	Het	zijn	allemaal	vrienden	
van	elkaar	en	dat	is	te	zien	op	het	veld.	Daaromheen	is	de	sfeer	op	de	club	
speciaal.	Woudrichem	is	een	beetje	Kozakken	Boys	in	het	klein.	Waar	maak	
je	het	mee	dat	er	drie	bussen	vol	supporters	meereizen?

Het seizoen is geslaagd als…:	We	een	goede	middenmoter	zijn.	Ja,	dat	gaat	
lukken.	Plek	zes,	dat	is	mijn	voorspelling.	Als	dat	lukt,	dan	denk	ik	dat	we	er	een	

periodekampioenschap	bij	pakken	ook.	

Nieuwe ambities:	Het	eerste	uitgangspunt	is	natuurlijk	lijfsbehoud.	Daarna	moet	Woudrichem	
weer	een	stabiele	tweedeklasser	worden.	Met	op	termijn	misschien	zelfs	een	keer	promotie	naar	de	

eerste	klasse.	Voor	mezelf:	een	goed	krachthonk	zou	een	mooie	toevoeging	zijn	voor	het	vernieuwde	complex.	Maar	dat	
is	een	wens	voor	de	verdere	toekomst	denk	ik.
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Bovenste rij van links naar rechts:	Peter	Ippel	(verzorger),	Joop	Viveen	(grensrechter),	Danny	van	der	Matten,	Jamy	Goemaat,
Harjo	Ruis,	Lex	Kramers,	Yoeri	Duyzer,	Wim	Holster,	Nick	van	Giessen,	Fred	van	Straaten	(leider)	Jerry	Schaap	(grensrechter)

Onderste rij van links naar rechts: Wilty	Schaap,	Danny	Schaap,	Swen	Woesthof,	Niek	Viveen,	Leon	Elands	(trainer)
Luca	Kamp,	Tim	Saaman,	Bori	Secreve,	Corne	Nijhof,	Dillis	de	Vries.
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Vrijwilligers

Alle dagen in de week in
de weer voor de club

Zonder vrijwilligers geen vereniging. VV Woudrichem is gezegend met 
een grote groep dorpsbewoners met een groenwit hart die zich week 
in week uit, of zelfs dag in dag uit, inzetten voor de club. Mart Vonk, 
Ben van Eeden en Peter Kilwinger zijn drie van die onmisbare vrijwilli-
gers die het voetbalplezier van zoveel anderen mogelijk maken.

Ze zijn de eersten om te zeggen dat ze niet de enigen zijn, want het is 
bescheidenheid troef aan hun eigen tafel in de kantine, zoals ze ook hun 
eigen hoekje aan de bar hebben. ‘Daar zitten ze weer, zeggen de mensen 
als ze ons zien zitten’, vertelt Mart Vonk lachend. ‘In ons AOW-hoekje.’
Het is een dinsdagmiddag als alle andere in het voetbalseizoen. En daar 
zitten ze weer, in hun tweede thuis: de voetbalclub. Zij niet alleen, laat dat 
dus duidelijk zijn. Ben van Eeden: ‘We hebben een grote vrijwilligersclub 
in Woudrichem. Woensdag zijn er ongeveer tien mensen aan het werk op 
het complex. Op andere doordeweekse dagen zijn dat er een stuk of vijf, 
zes. Van half tien tot twaalf. ’s Middags komt er dan nog een groepje. Na 
het werk pakken ze nog een pikketanissie en dan gaan ze weer naar huis.’

Allemaal vervullen ze hun eigen rol. Met 62 jaar lidmaatschap is Peter Kil-
winger de voetbalnestor van de drie. Hij voetbalde van zijn twaalfde tot zijn 
achtendertigste, was zestien jaar leider van Woudrichem 1 en dertien jaar 
grensrechter. Ook verkocht hij een kwart eeuw lang de advertenties voor de 
Bolwerkkoerier. Hij is erelid van de club. ‘Op mijn achttiende begon ik vrij-
willigerswerk te doen: mollen vangen, op het oude veld nog. Tegenwoordig 
doe ik het veldonderhoud. Vrijdag is het kunstgrasdag. Dan moet de jeugd 
eraf blijven, want dan wordt het klaargemaakt voor zaterdag. Zaterdagoch-
tend ben ik hier om zeven uur om de velden te keuren.’
Ben van Eeden is in 2017, zijn veertigste jaar als lid van Woudrichem, ook 
benoemd tot erelid. Hij is al meer dan dertig jaar betrokken bij zaken van 
onderhoud en bouw op Het Bolwerk. Zijn meest recente grote klus: het 
ontwerpen en coördineren van de bouw van de nieuwe kleedkamers. Door dit 
werk volledig uit te voeren in eigen beheer werd een ton aan kosten bespaard. 
Op die manier werkt hij graag. Het zal de 42 jaar werkervaring bij Ballast 

Nedam zijn. ‘Ik ben niet elke dag op Het Bolwerk hoor, maar als er iets 
nodig is voor onderhoud aan de velden of gebouwen ben ik er. En de an-
deren weten dat ze me altijd kunnen bellen als er iets nodig is.’ Kilwinger 
complimenteert: ‘Ben zorgt ervoor dat materialen en financiën altijd 
perfect geregeld zijn. Dat loopt heel goed. Wij hebben nooit ergens om-
kijken naar.’ Namens Woudrichem zit Ben van Eeden ook in de Stichting 
Sport en Welzijn, voor gezamenlijk overleg over de accommodaties in de 
gemeente.

2017 was ook een jubileumjaar in de kantine. Die wordt immers sinds 
1992 beheerd door Mart Vonk, al vijfentwintig jaar dus. In de tien jaar 
daarvoor hielp ze al de beheerders voor haar, Hennie en Willem Bran-
denburg. ‘Mart is onze Moeder Overste’, zeggen Ben van Eeden en Peter 
Kilwinger lachend. ‘Er is niets wat haar ontgaat op de club.’
Op de dinsdag- en donderdagavond staat Mart Vonk achter de bar en ze is 
overdag vaak op Het Bolwerk te vinden om de bestellingen te doen en de 
wassen te draaien van de seniorenteams, scheidsrechters en kantinespul-
len. Ze is lid van verdienste van Woudrichem. De hele club van Woudri-
chem-vrijwilligers ontving van de KNVB overigens de Zilveren Speld als 
blijk van waardering. 

Al met al zit er met dit drietal dik een eeuw vrijwilligerswerk aan tafel. 
En waarom? Heel eenvoudig: ‘Ik werkte bij de post’, zegt Peter Kilwinger. 
‘Dan kon ik ’s middags wel thuis zitten, maar ik was liever hier.’ Mart Vonk 
valt hem bij: ‘Ik vond het gezellig hier. Bovendien, wij kwamen oorspron-
kelijk niet hiervandaan. Via het verenigingsleven leerden we de mensen in 
het dorp kennen.’

‘Het is belangrijk om een beetje bezig te zijn als je wat ouder wordt’, zegt Ben 
van Eeden. ‘De club is de passie van de vrijwilligers. Als je ze achter de gerani-
ums zet kwijnen ze weg. Maar je moet wel beseffen dat er zonder vrijwilligers 
geen voetbal is op zaterdag. Ik maak me een beetje zorgen over de volgende 
generatie. Er zouden ook al wat jongere mensen moeten aansluiten.’
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Bij Woudrichem 1 langs de
lijn begint het weekend
Voor een bescheiden amateurclub heeft Woudrichem een opvallend 
grote en trouwe schare supporters. In goede en in slechte tijden 
volgen ze de club alle voetbalzaterdagen in het jaar. Een gesprek 
met twee markante volgers, Johan Caspers en Joost Roskam, én met 
Woudrichem 1-speler Corné Nijhof.

De toon werd meteen weer gezet op de eerste wedstrijddag van het 
nieuwe seizoen. 540 toeschouwers werden er geturfd uit bij Wilhel-
mina’26. ‘De best bezochte wedstrijd in de regio’, hoorden Caspers 
en Roskam. ‘Zeker de helft kwam uit Woudrichem. Hoeveel clubs 
nemen er nu zoveel mensen mee? Je pikt er nu twee uit voor 
dit verhaal – wel de leukste twee – maar er gaan er voor iedere 
uitwedstrijd tweehonderd tot tweehonderdvijftig mee.’
‘Mooi dat het voetbal zo leeft in Woudrichem’, vindt Corné 
Nijhof. ‘Toen Woudrichem kampioen van de vierde klasse werd in 
Brakel speelde ik hier nog niet, maar ik was er als toeschouwer en 
vond de sfeer fantastisch. Vorig seizoen heb ik het in Leerdam zelf 
mogen meemaken. Ik heb het gevoel dat er nu ook meer mensen 
uit de omgeving komen kijken dan alleen uit Woudrichem.’
‘Dat klopt’, beaamt Johan Caspers. ‘Ze zullen nieuwsgierig ge-
worden zijn door de resultaten van vorige jaren. Die ploeg die zes 
doelpunten tegen kreeg in een seizoen willen ze ook weleens zien.’

Johan Caspers en Joost Roskam zijn er altijd. Sinds? Dat weten ze niet 
precies, maar dik twintig jaar, dat zeker. Caspers kwam ooit vanuit Gorin-
chem naar Woudrichem getrokken. ‘Ik speelde bij Unitas, maar ik kwam 
hier wonen en kende de trainer. Ik heb een jaar of zeven, acht in Woud-
richem 1 gespeeld. Tot mijn tweeëndertigste. Mijn zoon Rens heeft later 
ook in het eerste gestaan.’
‘Ik heb Johan niet in het eerste zien voetballen’, vertelt Joost Roskam. 
‘Maar mijn schoonvader Mari de Bruin is zijn hele leven naar alle uit- en 
thuiswedstrijden geweest. Op een gegeven moment zijn Johan en ik met 
hem mee gegaan. Ik heb ook niet gevoetbald hoor. Ik heb twee seizoenen 
meegehobbeld in een lager elftal.’ Lachend: ‘Ik heb andere kwaliteiten.’

Mooie herinneringen zijn de afgelopen jaren volop gecreëerd met de 
promoties waarvoor het hele dorp uitliep. Maar successupporters zijn 
Caspers en Roskam niet. Ze zijn er altijd. ‘Het maakt mij niet uit of we 
tweede of vierde klasse spelen’, zegt Joost Roskam. ‘Ik kom voor een 
gezellige zaterdagmiddag. We drinken lekker een biertje en we hopen dat 
ze winnen.’
Wel met een kritische blik, dat wel. Corné Nijhof: ‘Vorig jaar hadden we 
eenentwintig punten na zeven wedstrijden en speelden we bij – ik geloof 
– NEO een slechte wedstrijd. Je moest ze horen zeiken. Ik vind dat wel 
mooi hoor: heb je eenentwintig uit zeven, is het nog niet goed.’
‘Maar na afloop is het meteen voorbij’, nuanceert Johan Caspers. ‘Dan 

begint het weekend en pakken we samen een drankje. We hebben ons 
vaste plekje in de kantine. De spelers en trainers komen altijd een praatje 
maken na de wedstrijd. Dat is toch mooi? We hebben er heel veel plezier 
in. Het is een prachtige club. Met jongens uit het dorp in het eerste. 
Dat vind ik wel belangrijk. Op het moment dat Woudrichem spelers van 
buiten zou halen en betalen zou dat voor mij een reden zijn om niet meer 
te komen.’
Thuis geen klachten dat de zaterdagen altijd gespendeerd worden op 
het Bolwerk? ‘Nee hoor, onze vrouwen zijn er meestal ook bij. Ze vragen 
eerder wat er aan de hand is als we vroeg thuis zijn.’

Ze voorzien een degelijk seizoen voor hun cluppie. ‘Lekker meedraaien in 
de middenmoot, dat moet kunnen’, voorspelt Johan Caspers. ‘Als je er vijf 
of zes onder je houdt, ben je dan middenmoter?’, vraagt Joost Roskam? 
‘Dan denk ik dat ook ja.’ Caspers: ‘En dan hopen dat je een periode pakt. 
Dat zou heel mooi zijn.’

Supporters
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Voetbal is voor meisjes, zo werd afgelopen zomer vrolijk geconclu-
deerd na het Europese succes van de Nederlandse vrouwen. In Woud-
richem is het voetbal zeker ook voor meisjes, vinden Henk Struik, Lisa 
van Weelden en Denise de Bok, trainer-coach en spelers van Dames 1.

Als het damesvoetbal nog niet overal ingeburgerd was, dan is het dat 
sinds afgelopen zomer zeker. Martens, Miedema, Van der Sanden; ze 
werden in één klap idolen en BN’ers tijdens het gewonnen Europees kam-
pioenschap. In armoedige tijden van het Oranje van de mannen konden 
de vlaggen toch weer eens uit. Dankzij de vrouwen.
Henk Struik was enthousiaste volger van het gouden EK. ‘Ik heb het heel 
intensief gevolgd, ik heb er echt met kippenvel naar gekeken.’ Terwijl zijn 
pupillen Denise en Lisa stellen nog altijd liever mannenvoetbal te kijken 
zegt de trainer: ‘De wereld rondom het mannenvoetbal is mij te gemaakt. 
Bij de vrouwen zit er tenminste nog een beetje frivoliteit in.’

Dat is Denise wel met hem eens: ‘Het lijkt of zij het nog meer voor hun lol 
doen dan de mannen. Ik ben wel trots dat ze het zo goed hebben gedaan. 
En dat er zoveel aandacht voor is geweest.’
De spin-off van het EK werd berekend op vijftienduizend nieuwe leden 
voor de KNVB. Niet overdreven veel, vond de bond. ‘Maar dat zijn er toch 
vijf per club’, rekende Struik mee. ‘Dat is niet slecht.’

Lisa van Weelden maakte deel uit van de allereerste lichting voetballende 
vrouwen in Woudrichem. ‘Ik voetbal vanaf mijn veertiende. Dit moet dus 
mijn elfde of twaalfde jaar zijn.’ Ze is bij voorkeur rechtshalf, maar is door 
coach Struik nu voorin geposteerd. ‘Ik ben zwanger geweest’, zegt ze. ‘Dan 
raak je je plekje kwijt.’

Voorstopper Denise de Bok kwam zeven jaar geleden voetballen in de 

meisjes B. Samen hebben ze de damestak op Het Bolwerk de afgelopen 
jaren flink zien doorgroeien. Dit seizoen is er een dames 1 en zijn er meis-
jesteams onder 15, onder 13 en onder 11. ‘Het is makkelijker geworden 
voor meisjes om te komen voetballen, omdat er voor alle leeftijden elf-
tallen zijn’, zegt Denise en Henk Struik vult aan: ‘Alle teams zitten ook vol. 
Misschien kunnen we volgend seizoen wel een dames 2 opzetten.’

Struik traint de dames al jaren en zit sinds vorig seizoen zaterdag ook als 
coach op de bank. Een mooie stap vooruit voor het team, vinden de spe-
lers. ‘Anders moesten we alles zelf regelen’, vertelt Lisa van Weelden. ‘Dan 
moesten we vanaf de bank of het veld zelf de wissels doen. Dat was niet 
ideaal. Het geeft rust dat Henk dat op zich genomen heeft. De opstelling 
wordt gemaakt en er is een plan voor de wedstrijd.’ Denise: ‘Daardoor 
voorkom je ook dat er gezeur onderling komt.’ 
De selecties zijn ruim, de coaching is geregeld. ‘Het zou nog wel leuk 
zijn als we uniform gekleed zouden zijn’, vinden de beide spelers. ‘Met 
hetzelfde jasje aan straal je meer uit dat je één team bent. Dus als daar 
een sponsor voor is…’
Lisa en Denise voelen hoe dan ook dat de dames inmiddels volwaardig on-
derdeel zijn van de club. Denise lacht: ‘Vroeger waren we er alleen om het 
veld kapot te trappen hè? Dat heb ik letterlijk zo gehoord. Maar nu staan 
de andere elftallen ook bij ons te kijken.’ ‘Vorig jaar kregen we een krat 
bier in de kleedkamer’, vertelt Henk Struik. ‘Dat kwam van het eerste. Die 
jongens hadden bij een wedstrijd staan kijken die we met 6-0 wonnen. 
Dat was een mooi gebaar.’
Met een coach op de bank eindigden de dames vorig seizoen met twintig 
punten meer dan het jaar ervoor op de derde plaats. De nummers één en 
twee promoveerden. Dus…? ‘De ploegen die ervoor teruggekomen zijn, 
kennen we niet’, besluit Lisa van Weelden. ‘Ik ben nog nooit kampioen 
geworden, maar ooit wil ik een keer op de platte kar door het dorp.’

Dames
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Damesvoetbal staat als 
een huis in Woudrichem
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Als meest succesvolle schutter van Woudrichem in de laatste jaren 
staat Dillis de Vries regelmatig in de schijnwerpers. Maar ook achter 
de schermen is hij een zeer waardevolle en productieve kracht voor 
de club. Een portret van een manusje-van-alles.

Dillis de aanvaller
‘Dit is mijn vijfde seizoen in Woudrichem 1. Ik heb in de jeugd een paar 
seizoenen bij GJS gespeeld en daar als A-junior twee keer bij het eerste 
gezeten. Eén keer ben ik toen ingevallen in de nacompetitie. Leon Elands 
vroeg me terug te komen naar Woudrichem, samen met nog wat jongens 
van de club. Wim Holster, de Windjes, alles kwam toen terug.’
‘Ik ben in de jeugd ooit als mid-mid begonnen. Later werd ik half, stopper, 
laatste man, spits en nu rechtsbuiten. Dit is mijn plek. Ik sta liefst zo dicht 
mogelijk bij het doel. Vorig jaar heb ik volgens mij veertien keer gescoord, 
het jaar ervoor maakte ik er een stuk of negentien.’

Dillis de systeembeheerder
‘Ik werk als systeembeheerder bij Red Hot Minute in Tuil. Toen de website 
van Woudrichem er een paar jaar geleden uit lag heb ik gekeken hoe we 
hem opnieuw konden opzetten. Ik kende VoetbalAssist, een systeem waar-
mee je makkelijk websites van voetbalclubs kunt beheren. Daarover heb 
ik de club geadviseerd en ik houd de site sindsdien bij. Ik voeg de nieuwe 
teams toe, de Bolwerkkoerier, de Stormvogel, agendapunten voor de leden-
vergadering; dat soort items. En ik link ze gelijk aan Facebook en Twitter.’
‘Met de sponsorcommissie willen we ook meer doen met de site. Door 
sponsors meer naar voren te laten komen bijvoorbeeld. Daarnaast is er 
een softwarepakket om werving, beheer en facturatie van sponsors en do-
nateurs bij te houden. Dat neemt vooral de penningmeester veel werk uit 
handen. Je maakt de informatie er inzichtelijk mee, dat is het voornaam-
ste doel. Ik ben zelf ook erg van de structuur. We zijn hiermee bezig, maar 
het zit nog in de opzetfase.’

Dillis de verkoper
‘Een presentatiegids draagt bij aan de uitstraling van de club. Het is een 
mooie manier om Woudrichem duidelijker op de kaart te zetten. We heb-
ben met alle spelers van het eerste het initiatief genomen om adverten-
ties te verkopen. Iedereen probeert twee bedrijven enthousiast te maken. 
Je moet je er even voor inzetten, maar dan loopt het ook.’

Dillis en het Dream Team
‘Twee jaar geleden hebben we het Dream Team opgezet naar aanleiding 
van een droomavond van de KNVB. Wat zijn de dromen van Woudrichem? 

Waar willen we over vijf of tien jaar staan? Daar denken we met een 
aantal spelers uit verschillende elftallen over na. We hebben vorig jaar de 
feestweek georganiseerd, maar dat is eigenlijk niet waarvoor het Dream 
Team is opgezet. Het is de bedoeling dat we uitgroeien tot een soort 
denktank van jonge leden waarmee we het bestuur adviseren.’

Dillis en zijn vrije tijd…?
‘Het klinkt misschien alsof ik heel wat doe voor de club, maar zo zie ik dat 
niet. De dingen die veel tijd kosten, de website vooral, vind ik leuk om te 
doen. Ze passen precies in mijn straatje en ik steek er nog wat van op. Ik 
haal er vooral veel plezier uit.’

Dillis de Vries

Dillis de duizendpoot
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