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Het gat in de markt!
Producten van geperforeerd plaatmateriaal zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijks leven. In zowel 
de industriële omgeving, de openbare ruimte als de 
huiselijke sfeer wordt geperforeerd materiaal steeds 
meer gebruikt. Perfo Tech zet uw ideeën feilloos om 
in een halffabrikaat plaat of een compleet 
afgewerkt product. Door uitstekende contacten met 
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om altijd een stap extra te zetten, is Perfo Tech in 
staat geperforeerd maatwerk te leveren in een groot 
scala aan materiaalsoorten tegen scherpe prijzen en 
levertijden.

Op onze site vindt u meer informatie over onze 
mogelijkheden. Heeft u specifieke vragen? 
Neemt u dan contact met ons op. 
We geven u graag vrijblijvend advies.
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Voorzitter Hanno de Joode is opgelucht dat de vereniging na een 
zware coronaperiode weer helemaal tot leven komt. “Vriendschap 
en saamhorigheid zijn waar het om draait bij onze club. We von-
den het altijd vanzelfsprekend om elkaar hier te kunnen ontmoeten, 
maar beseffen nu wat een gemis het is als dat niet meer kan.” Al 
vijfenveertig jaar is het voor Hanno groen/wit en niets anders. Zoals 
het ook voor zijn vader en opa was. Van zijn beslissing om voorzitter 
te worden – nu drie jaar geleden – heeft hij nog geen seconde spijt 
gehad. Integendeel.

Vriendschappen voor het leven. Dat is wat Hanno heeft overgehou-
den aan al die jaren voetballen. Alle jeugdteams heeft hij doorlopen, 
vrijwilligerswerk gedaan en zoveel mensen van alle leeftijden leren 
kennen dat hij tijdens de huldiging van een jubilaris de anekdotes 
zo uit zijn mouw schudt. En dat is precies waar het volgens hem om 
draait. “Je komt hier binnen als jeugdlid en blijft vaak jaren bij elkaar 
in een team spelen. Je voetbalt hier, zit samen op school, gaat samen 
uit. Je trekt twintig, dertig jaar of meer met elkaar op. De vereniging 
wordt dan echt onderdeel van je leven. Dat vind ik schitterend! “
Als het aan Hanno ligt wordt dat in de toekomst alleen nog maar 
sterker. Enthousiast: “Ik vind het hartstikke leuk om naar ons 1e elftal 
te kijken dat natuurlijk ons vlaggenschip is en heel belangrijk voor de 
uitstraling van de club. Maar ik heb ook enorm genoten van de acti-
viteiten voor de jongere jeugd met opblaastoestellen en speelkussens 
die ons hoofd jeugdopleiding Aljan Dekker met een grote groep vrij-
willigers heeft georganiseerd toen het weer mocht. Binding houden 
met onze leden, dat is waar het om gaat. Ik zou onze jeugdleden na 
schooltijd liefst de hele dag hier houden. Niet alleen voor de voetbal, 
maar ook zodat ze hier studiebegeleiding kunnen krijgen, gezond 
eten en kunnen praten over wat ze bezig houdt. Het is prachtig als 

we dat in de toekomst met de gemeente en de sportcoaches voor 
elkaar zouden krijgen.” 
Stellig: “Het gaat niet alleen om beweging, gezondheid, vitaliteit, 
buiten zijn, maar ook over weerstand overwinnen en weerbaar wor-
den. Waarom wordt er gepest? Spreken we elkaar daar op aan? Hoe 
maak je plezier met elkaar? Dat is waar het naast het voetbal om 
moet gaan. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, uiteindelijk dragen 
we allemaal groen/wit. Verbinding leggen, dat is waar het voor mij 
om draait. Ook buiten de vereniging. We hebben daarin nog een 
lange weg te gaan, maar hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld 
eenzame ouderen en jongeren op het voetbalveld bij elkaar kunnen 
brengen. Zingen met een van de koren uit de buurt, samen vis eten. 
Als vereniging doen we ook wel eens iets voor mensen die onze hulp 
nodig hebben, al schreeuwen we dat niet van de daken. Als zulke 
dingen gebeuren, dan ben ik daar misschien nog wel het meest trots 
op.”

Zo min mogelijk oordelen
Een vereniging kan niets bereiken zonder de inzet van vrijwilligers, 
vindt Hanno. “Misschien hebben we daarvoor door tijdgebrek soms 
te weinig oog, maar we moeten ons altijd blijven realiseren hoe fijn 
het is dat zij al dat werk voor onze club willen doen. Dat ‘met elkaar’ 
vind ik hier zo mooi. Iedereen heeft een talent, dus iedereen kan een 
bijdrage leveren. Natuurlijk mag je altijd zeggen wat er anders zou 
kunnen, als dat maar op een positieve manier gebeurt. Zelf probeer 
ik zo min mogelijk te oordelen en me zoveel mogelijk te verplaatsen 
in anderen. Ik ben geen voorzitter geworden om met opgeheven 
vingertje tegen mensen te zeggen dat ze het fout doen. Ik weet zelf 
hoe het is om fouten te maken. Als je daar samen iets van leert, levert 
dat uiteindelijk iets goeds op.”

Voorzitter

De toekomst van v.v. Woudrichem
ziet er zonnig uit
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De moeilijkste momenten zijn voor Hanno als er afscheid genomen 
moet worden van overleden leden of ouders van jeugdleden. Als hij 
daarover praat wordt hij even emotioneel. “Ik kan zoveel voorbeel-
den noemen. Zo stonden we afgelopen jaar met iedereen van de 
JO16, JO17 en JO19 op de begraafplaats om afscheid te nemen van 
de vader van twee van onze jeugdleden. Allemaal netjes aangekleed 
en in het zwart.” Het is even stil: “Als je dan ziet hoe die jongens 
elkaar steunen. Ik ben dan supertrots op knapen van die leeftijd die 
het toch ook maar gewoon doen. Dat is vriendschap.”

Investeren in samenwerking
De voorzitter kijkt met veel optimisme naar te toekomst. “We zijn 
– ook financieel – een gezonde vereniging. Dat is belangrijk om te 
kunnen investeren in onze club. We hebben drie prachtige velden, 
de kleedkamers zijn op orde, het terrein ligt er super bij en we inves-
teren in onze jeugdopleiding en cursussen voor trainers. Onze enige 
grote wens is nu nog om de kantine te vernieuwen. Onze ambitie is 
nog steeds om zelfstandig te blijven. Hier zijn we anders gebakken 
en de eigen identiteit van deze stad zie je terug in de vereniging. 
Woerkummers zijn kritisch en niet snel tevreden, maar wel supertrots 
op wie ze zijn. Soms wordt er gemopperd, maar kom niet aan de 
vereniging of Woerkum.”

“Natuurlijk blijven we investeren in samenwerken met andere vereni-
gingen en partners”, benadrukt Hanno. “Toen onze nieuwe selectie-
trainer kort voor aanvang van dit seizoen weg ging, was dat echt ba-
len. Maar met een groep van onze club hebben we er veel energie in 
gestoken om op tijd een andere trainer te vinden. Er waren toen ook 
mensen van andere verenigingen die tijdelijk gratis hun hulp hebben 
aangeboden. Uiteindelijk was dat niet nodig, maar hoe fijn is dat. 
Voor het nieuwe hoofdveld hebben we mooi samengewerkt met de 
gemeente Altena. We voelen ons echt gesteund door de gemeente. 
En hoewel er een gezonde rivaliteit is met voetbalverenigingen in 
de regio, weten we elkaar op bestuurlijk niveau makkelijk te vinden, 
delen we informatie en staan we ervoor open om elkaar te helpen.”
Hanno zou de komende jaren graag nog wat meer samenwerken 
met en terugdoen voor partners en sponsoren. “Daar hebben we 
al mooie aanzetten voor gedaan. Waar hebben zij behoefte aan en 
hoe kunnen wij daarbij helpen?  Hoe briljant is het als sponsoring van 
vader op zoon wordt doorgegeven? Of neem onze hoofdsponsor 
Tom Braad van Perfo Tech Asperen B.V. Hij is oud jeugdlid en speler 
in diverse seniorenelftallen. Mooi toch? Het helpt wel dat ik over de 
jaren heen zoveel mensen heb leren kennen en veel van de historie 
van de club ken. Dat maakt het als voorzitter niet alleen makkelijker 
om te schakelen, maar ook om mijn werk met veel plezier te doen.”

En toen was het vijf 
seizoenen later… 
Ieder seizoen werd onze vereniging benaderd door een commerci-
ele partij met de vraag of men kosteloos een presentatiegids mocht 
verzorgen, zodat wij onze vereniging in de spotlights konden zetten. 
Een interessant aanbod, maar bij v.v. Woudrichem stropen we graag 
de mouwen zelf op. 

In dit geval de mouwen van het eerste elftal, want de presentatiegids 
was een mooie mogelijkheid om een budget te creëren voor activi-
teiten rondom het eerste elftal. Net zoals alle andere teams binnen 
onze vereniging dient het vlaggenschip ook zelfvoorzienend te zijn. 
Zo geschiedde, want aan het begin van het seizoen 2017/2018 lag 
de eerste presentatiegids in de Woerkumse brievenbussen. 

De realisatie van de presentatiegids was nooit gelukt zonder de steun 
van onze trouwe sponsoren. Hiervoor zijn wij alle bedrijven die de 
afgelopen jaren hebben geadverteerd zeer dankbaar. Een mooi gege-
ven is dat de meeste adverteerders ons al vanaf de eerste editie steu-
nen. De acquisitie, volledig in uitvoering van onze eerste elftalspelers, 
is jaarlijks zo’n groot succes dat de helft van de inkomsten terugvloeit 
in de clubkas om te gebruiken voor activiteiten/voorzieningen waar 
heel de vereniging gebruik van kan maken. Niets mooier dan dat, 
want op een zaterdag steunt een groot aantal leden ons ook altijd 
met hun support langs de lijn. 

Net als de advertenties komen de interviews en foto’s ook niet van-
zelf op papier. En hoe mooi is het dan als dit tot stand komt met 
de steun van onze leden. Waar het tekstschrijven in het eerste jaar 
nog werd uitbesteed, werd dit in de daaropvolgende edities verzorgd 

door Gaby Stok en Marina Zwaan. Na deze jubileumeditie zullen zij 
een stapje terug doen. Wij bedanken de dames voor de leuke en ge-
varieerde interviews. Wat betreft de foto’s, hopelijk mogen wij nog 
jaren genieten van de prachtige plaatjes van onze huisfotograaf Bruis 
de Kock. Of het nu om een actiefoto van een speler gaat of een ge-
zellige foto van supporters, Bruis legt het vast. 

Dan hebben we nog de vormgeving van deze gids die op rekening 
komt van sponsor en oud-trainer Leon Elands. Met zijn bedrijf Made 
by Elands voegt hij alles samen tot één prachtig geheel. Daarnaast 
was Leon in zijn tijd als trainer één van de initiatiefnemers bij de rea-
lisatie van de eerste gids. Sindsdien komt het eindresultaat tot stand 
in de drukkerij van onze sponsor GCC. 

En dan ben je zo vijf seizoenen verder… Als eerste elftal zullen wij 
ons blijven inzetten om dit initiatief door te zetten en toe te werken 
naar het volgende jubileum. Wij hopen van harte dat wij hierin ge-
steund worden door alle sponsoren en andere betrokkenen, maar 
daar hebben wij alle vertrouwen in! 

Als laatste willen wij alle leden, sponsoren en betrokkenen heel veel 
leesplezier toewensen met deze jubileumeditie van de presentatie-
gids. Samen gaan we er weer een mooi seizoen van maken, dus tot 
ziens op ’t Bolwerk!

Met sportieve groet, 

Yoeri Duyzer 

Vervolg voorzitter & dankwoord
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Hoofdtrainer

Altijd en overal wil Gerrie Schaap kampioen worden. Dus als het aan 
hem ligt wordt hij met Woudrichem 1 komend seizoen kampioen en 
promoveren ze naar de eersteklas. Ook al heeft de kersverse hoofd-
trainer nog maar kort de tijd gehad om zich met de selectie voor te 
bereiden, hij heeft genoeg ideeën en ziet volop mogelijkheden. 

Gerrie Schaap is onlangs aangetrokken als hoofdtrainer nadat Er-
win van Breugel onverwachts koos voor een vaste betrekking bij de 
KNVB. De schrik zat er even goed in, want waar haal je op korte 
termijn een trainer vandaan. Maar toen ons in Woudrichem ter ore 
kwam dat oud-profvoetballer Gerrie Schaap beschikbaar was, sloeg 
de stemming om, want hoe gaaf zou het zijn om te werken met 
een trainer met een staat van dienst waar je u tegen zegt. Zo heeft 
hij gevoetbald bij profclubs als Telstar, Emmen, sc Heerenveen, TOP 
Oss, FC Den Bosch en VVV. Hij kijkt er met veel plezier op terug en 
bewaart mooie herinneringen. “Eigenlijk heb ik bij elke club leuke 
dingen meegemaakt, maar als ik er toch iets uit moet pikken dan is 
het mijn tijd bij Heerenveen en dan in het bijzonder de bekerfinale 
tegen Ajax in het seizoen 92-93, die we verloren met 6-2 maar dit 
terzijde. We waren net gepromoveerd naar de eredivisie en gingen 
geweldige competitiewedstrijden tegemoet, stuk voor stuk prachtige 
affiches. Maar ik doe andere clubs tekort, want Telstar heeft ook 
een plek in mijn hart omdat ik daar de kans heb gekregen om be-
taald voetbal te gaan spelen. In de wedstrijd tegen Emmen had ik 
kennelijk een goede indruk gemaakt, want de trainer van Emmen 
belde later op om te vragen of ik interesse had om daar te komen 
spelen. Omdat de trainer zelf belde en het wat rommelde bij Telstar 
ben ik gaan kijken en praten. Ze hadden een goed verhaal en een 
week later ging ik met mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw, 
voor een huis kijken in de buurt. En dan speel je tegen Heerenveen 
en zegt Frits Korbach ‘we hebben morgen even contact’. Dan weet 
je bijna wel hoe laat het is. En ik was enthousiast, want ja, altijd een 
vol stadion, altijd een bepaald sfeertje en in een team met mannen 
als Mario Been en René van der Gijp. Na vier jaar zou ik teruggaan 
naar de amateurs van AFC Amsterdam, dat had ik geregeld via Jack 
van Gelder die ik goed ken. Tot Hans Dorjee van TOP Oss belde, oud 
trainer van PSV en Feyenoord. Tja, ook zo’n verhaal. Ik had veel ont-
zag voor die man. Ik weet nog goed dat we bij de 6e of 7e training 
en beetje aan het kloten waren. Hij werd boos en trapte een bal naar 
iemand, een streep, gewoon op zijn stropdas. Ik vond het jammer 
toen hij opstapte.” 

Sabattical
In 2004 begon Gerrie Schaap aan zijn eigen trainerscarrière. “Dege-
ne die mij eigenlijk daar neer heeft gezet is Foppe de Haan. Die be-
trok mij destijds bij de voetbalschool. Gert-Jan Verbeek organiseerde 
het vanuit de jeugd. Ik heb toen twee jaar de C1 getraind en mezelf 
ontwikkeld als trainer. Ondertussen haalde ik mijn diploma’s en ging 
als eerste aan de slag bij een amateurclub bij mij om de hoek, v.v. He-
del. Die periode was heel leerzaam, want je moest alles zelf doen.” 
Later ging hij aan de slag bij HSV De Zuidvogels, Nivo Sparta, Roda 
Boys, VVGZ, Leerdam Sport ’55 en SV Meerkerk. 
En nu is hij dus hoofdtrainer op het Bolwerk in Woerkum. “Op re-
giovoetbal las ik over de vacature. Ik had mijn zoon aan de lijn, die 
zei ‘Oh, die k**club, zo verschrikkelijk om tegen die gasten te voet-
ballen, maar na de wedstrijd zo gezellig in de kantine. Ze hebben 

een goeie selectie, een leuke groep, echt iets voor jou’. Een dag later 
had ik Hanno aan de telefoon. Eigenlijk had ik een sabbatical willen 
nemen, om ook eens bij mijn zoon te gaan kijken op zaterdag bij 
Nivo Sparta. Daarnaast heb ik overwogen om spelers te gaan scou-
ten voor Ajax, maar toen kwam corona en v.v. Woudrichem om de 
hoek kijken. Ik had hier nog nooit gevoetbald, was zelfs nog nooit 
geweest op het Bolwerk geweest. Toevallig vorig jaar een keer met 
de fiets doorheen gekomen met mijn vrouw, zwager en schoonzus.”

Gas geven
Gerrie Schaap is getrouwd met Marike, vader van Frenk (31) en Va-
lerie (28), trotse opa en net terug van vakantie. Maar echt ‘offline’ is 
hij niet geweest. “Je kan de krant gaan lezen, maar ik ging nadenken 
over het team en de aanpak voor komend seizoen. Als ik hoor dat 
Tim Saaman en Yoeri Duyzer verreweg de meeste doelpunten ma-
ken, vraag ik me af wat daar achter zit. Is dat de individuele klasse, 
zijn het penalty’s? Het zou mooi zijn als we meer spelers, zoals Dillis 
en Bori, in scoringspositie kunnen brengen. De eerste twee weken ga 
ik eerst lekker kijken en positiespelletjes en partijtjes organiseren om 
een beeld te vormen hoe ze als voetballer en als team in elkaar ste-
ken. De bekerwedstrijden gebruik ik om te zien hoe het gaat, daarna 
begint het echte werk en ga ik in overleg met de groep de ambitie 
bepalen. Of Woudrichem 1 mee kan als zaterdag eersteklasser valt 
te bezien, maar sportief promoveren moet je nooit in de weg staan. 
Je neemt een hele hoop ervaring mee.”

Over de tactiek heeft de 56-jarige Schaap ook al ideeën. “De ambitie 
van de spelersgroep staat voorop. Overal waar ik kom, wil ik graag 
voetballen. Het liefst op de helft van de tegenstander. Vandaaruit 
ga ik met mijn ervaring proberen de groep een stapje hoger te zet-
ten. Het voetbal wat ik graag predik hoop ik dan terug te zien. Het 
begint al bij de trainingen, wanneer ik bijvoorbeeld zeg dat ze niet 
op de keeper moeten terugspelen. Dat is even wennen, maar de bal 
moet er tenslotte aan de overkant in. Ik houd van hard trainen, twee 
keer per week even vol gas geven. Je conditie neemt toe evenals je 
voetbaltechnische kwaliteiten. En als spelers fit zijn kunnen ze ook 
aan het eind van de wedstrijd nog het verschil maken. Samen met 
Fred en Michael bekijk ik hoe we het team naar een zo hoog mogelijk 
niveau kunnen krijgen zonder al teveel blessures.”

Gerrie Schaap gaat met de selectie 
voor het kampioenschap!
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Danny Schaap en Tim Saaman uit het eerst elftal hoeven zowel bin-
nen als buiten het veld niet zoveel te zeggen om elkaar te begrijpen. 
Meestal is één blik voldoende. Gek is dat niet, want ze kennen elkaar 
al jaren. Op hun vierde trapten ze al een balletje, maar omdat Danny 
een jaartje jonger is dan Tim kwamen ze pas rond hun dertiende bij 
elkaar in het team. Grappend en hard lachend blikken ze terug en 
vooruit, al blijven de meeste sappige anekdotes een goed bewaard 
geheim.

Tim en Danny noemen zichzelf ‘jongens van de club’. Hun vaders 
Piet Saaman en Wim Schaap (oud-voorzitter) zijn niet alleen ster-
voetballers van de club geweest, maar hebben ook als trainer hun 
sporen ruimschoots verdiend. Als jongetjes van tien stonden de 
vrienden al thuis én uit langs de lijn om naar hun vaders in het veld 
te kijken. En als het even kon waren ze ook tijdens de trainingen van 
de selectie als publiek present om te leren van de besten en in de 
hoop dat ze eventjes mee mochten doen met de warming up. En nog 
steeds hebben ze veel voor hun sport over. Danny: “Mijn vriendin 
zegt weleens dat ik me niet zo druk moet maken over het voetbal. 
Het is wel eens voorgekomen dat ik van kwaadheid om half zeven ’s 
avonds al naar bed ging, omdat we een wedstrijd van Sleeuwijk had-
den verloren. Heb ik een belangrijke wedstrijd op zaterdag, dan ga ik 
vrijdagavond op tijd naar bed.” Tim herkent dat: “Ik zou ook nooit 
mijn vakantie boeken in de tijd dat we weer met de wedstrijden gaan 

beginnen. Dat kan met mijn werk en ik hoef ook nog geen rekening 
te houden met kinderen. In de vijf seizoenen dat ik hier bij het eerste 
elftal speel, heb ik nog maar één wedstrijd gemist en dat kwam door 
een schorsing.” 

Betrokken supporters
Danny gaat zijn tiende seizoen in als selectiespeler. Tim heeft in zijn 
jeugd wat uitstapjes gemaakt naar andere verenigingen en dat heeft 
de vriendschap destijds wel even op scherp gezet. Danny hard la-
chend: “Ja, hij is een beetje gaan zwerven, maar dat hij naar Sleeu-
wijk ging was echt schandalig. Zet dat er maar in!” Tim herinnert zich 
zijn eerste uitwedstrijd nog dat hij met Sleeuwijk tegen Woerkum 
moest voetballen. “Er stonden wel duizend man langs de lijn en al 
de eerste keer dat ik de bal raakte pakte Danny me zo hard beet dat 
de krassen in mijn zij stonden.” Danny: “Of ik daarvoor nog sorry 
heb gezegd? Ik dacht het niet. Wij wonnen, dus ik lachte het laatst.”
Tim is blij dat hij nu alweer jaren terug is op het honk. “Mijn band 
met de meeste Woerkummers was een beetje weggezakt, omdat ik 
bij andere clubs speelde. Danny en ik hebben altijd wel contact ge-
houden hoor. En nu weet ik zeker dat ik nooit meer bij een andere 
club ga voetballen. Mijn liefde voor Woerkum zit in kleine dingen, 
zoals samen trainen op dezelfde avond als andere seniorenelftallen 
en daarna met vijftig man een biertje drinken in de kantine en een 
spelletje doen. Bij andere clubs heb ik die gezelligheid nooit ervaren. 

Danny Schaap en Tim Saaman      Voetbalvrienden voor het leven
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Danny Schaap en Tim Saaman      Voetbalvrienden voor het leven

Ik kijk ook iedere zaterdag echt uit naar de wedstrijd.” Danny knikt 
instemmend. “Ik vind de gemoedelijkheid hier zo speciaal. Iedereen 
kent elkaar en niemand is beter dan een ander. Als je door Woerkum 
loopt, vraagt iedereen hoe het ermee is en dat vind ik bijzonder.”
De vrienden vinden de band met de supporters ook heel belangrijk 
en motiverend. “Het is leuk om voor zoveel mensen te spelen”, zegt 
Tim. “Al weet je ook dat je na een verloren wedstrijd altijd even in de 
kantine aan onze supporters moet uitleggen waarom het slecht ging. 
Dat hoort er gewoon bij.” Ze vertellen dat sommige supporters al 
om elf uur op het veld te vinden zijn, terwijl de wedstrijd pas om drie 
uur begint. Danny: “Die betrokkenheid is voor ons heel belangrijk.”

Stevige discussies
Ook binnen het team zijn de banden hecht. Danny: “Dat we haan-
tjes zijn is misschien wat negatief gezegd, maar we hebben af en toe 
wel stevige discussies. Je moet als voetballer ook competitief zijn om 
in ons elftal te kunnen spelen.” Daarom is het team volgens Tim ook 
zo sterk. “Toen mijn vader vorig seizoen vertrok als onze trainer zei 
hij ook dat het bijzonder is dat niemand elkaar in dit team laat vallen. 
Natuurlijk is er wel eens ruzie, maar iedereen staat er wel voor elkaar. 
Zo heeft Danny als speler in mijn ogen meer een leidende rol in het 
team. Ik ben niet het type om jongere spelers bij de hand te nemen 
en te begeleiden. Jongens als Danny, zijn broer Wilty en Jamy Goe-
maat zijn daar veel beter in.” De kracht van Tim is juist dat hij veel 

wedstrijden beslist met mooie goals en vrije trappen, vindt Danny. 
“Ik probeer er dan in het veld voor te zorgen dat hij zo goed mogelijk 
kan voetballen.”

De vrienden zien potentie in het team om misschien ooit weer eer-
ste klasse te gaan spelen, maar zijn zeker tevreden met de tweede 
klasse waarin ze nu uitkomen. Waar andere teams in de hoogste 
klasse soms kunnen beschikken over vierentwintig selectiespelers, is 
de aanwas vanuit de Woerkumse jeugd soms lastig. Danny: “Op dit 
moment ontbreekt het me aan tijd en geduld om een jeugdelftal te 
trainen, maar het is natuurlijk wel onze kweekvijver.” Tim: “Als ik 
klaar ben met voetballen in het eerste elftal, dan wil ik zelf ook wel 
iets doen als jeugdtrainer. Het lijkt me superleuk om je eigen kind 
te trainen zoals mijn vader ook altijd heeft gedaan.” Danny knikt 
bevestigend.
Stoppen als selectiespeler is voorlopig niet aan de orde. Tim: “Ik ga 
door tot mijn lichaam niet meer kan.” Ook Danny twijfelt niet. “Echt 
niet. Maar als het moment daar is dat het niet meer gaat, voel je 
dat zelf als eerste aan. Ik wil zeker geen twijfelgeval worden.” Het 
komende seizoen zien ze met vertrouwen tegemoet. Ze zijn positief 
over hun nieuwe trainer Gerrie Schaap. Danny: “Iedere trainer pro-
beert natuurlijk zijn eigen stempel te drukken op het team, maar de 
kern van ons elftal staat.” Tim sluit af: “Het is vooral heel belangrijk 
dat de sfeer zo goed blijft.”



Burgemeester van de Lelystraat 21
4285 BH, Woudrichem | 0183-304064

info@autobedrijfdegraaf.nl
www.autobedrijfdegraaf.nl

Telefoon 0183 - 63 29 30
www.dehypotheekweter.com

De onafhankelijke specialist
voor uw nieuwe of 

bestaande hypotheek.

Niemand adviseert
u beter!

Dorpsstraat 37, 4268 GE Meeuwen
G.J. Hattinger 06 - 20 04 64 75 

J. van der Hooft 06 - 81 46 60 85

VERHUUR

Hofwegen 29, Bleskensgraaf • 06 11 36 59 03

Bestratingen,
schuttingen plaatsen,

beschoeiingen en vlonders
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Jacques Sas woont in Dalem, is 62 jaar, al 41 jaar getrouwd met Leila 
en vader van twee. Zoon Sandro houdt zich bezig met internationaal 
belastingrecht, dochter Chelsea heeft een beperking en verblijft in 
een woongroep in Aalst. In het dagelijks leven is Jacques adviseur 
binnendienst bij Hermeta in Asperen waar bouw- en meubelbeslag 
wordt gemaakt, evenals garderobes, lockers en interieurinrichting op 
maat. In zijn vrije tijd is hij met ingang van dit seizoen trainer van 
de A-jeugd in Woudrichem, een job die op zijn lijf geschreven is. 
“Ik vind het geweldig om met de oudere jeugd te werken, talenten 
te ontdekken en jongens klaar te stomen voor de selectie. Plezier in 
het voetbal staat echter voorop. Dus ook jongens die minder ambitie 
hebben wil ik elke keer weer plezier zien hebben. Een team waar 
elke speler in zijn kracht staat, voor elkaar werkt en het naar zijn zin 
heeft.”

Zelf heeft hij als keeper aardig wat voetbalervaring opgedaan in de re-
gio. “Op mijn achtste ben ik begonnen bij Unitas waar ik de hele jeugd 
heb doorlopen. Ik werd geselecteerd voor de jeugdselectie Dordrecht 
en speelde voor het Zuid-Hollands team, maar keeper van het 1e ben 
ik nooit geworden, want ik had een icoon voor me staan. Ik ging naar 
Schelluinen waar ik twee jaar in de 3e klasse speelde, naar Raptim 
waar ik zeven jaar 4e klasse speelde en weer terug naar Schelluinen.”

People manager
Na zijn actieve voetbalcarrière werd Jacques Sas jeugdtrainer. Aller-
eerst bij GJS, daarna bij Unitas en Stedoco, Hardinxveld en Arkel. Een 
diploma om senioren te trainen heeft hij niet, maar dat geeft niet, 
want het is de jeugd waar hij mee wil werken. “Ik wil ze beter maken 
en ervoor zorgen dat ze de aansluiting vinden bij de senioren, van het 
eerste of van de lagere elftallen. Ik ga altijd uit van een goede orga-

nisatie en wil spelers op de juiste plek zien staan. Ook hier wil ik een 
team formeren, uitgaande van de mogelijkheden die er zijn. Jongens 
zullen soms in dienst moeten staan van de betere voetballers, maar 
ik zal er altijd voor waken dat iedereen het leuk heeft. Dat probeer 
ik ook altijd te bereiken door interesse te tonen voor de spelers, ook 
voor zaken buiten het voetbal om. Een people manager, zeg maar. En 
niet altijd serieus hoor. Ik verwacht echt wel goede verhalen te horen 
van die gasten over hun stapavond, maar het is leuk als ze dan van 
de wedstrijd op zaterdag ook een succes maken.”
Maar hoe komt hij nu hier in Woerkum verzeild? “Mijn zwager fietst 
elke zondagochtend met Hanno. Dus toen ze een jeugdtrainer zoch-
ten viel mijn naam. Ik werd gebeld door Aljan Dekker die ik ooit 
getraind heb bij Stedoco en na een paar gesprekjes was het rond. Ik 
kom trouwens wel meer bekenden tegen hier op de voetbal, zoals 
Johan Caspers. We woonden ooit in hetzelfde straatje in de Gildewijk 
in Gorinchem.”

Sinds een paar weken is Jacques Sas dus aan de slag als jeugdtrai-
ner bij v.v. Woudrichem, met Sjarif Ilahi als assistent trainer en Peter 
Naaijen als leider. “Mijn eerste indruk is zeer goed. Ik ben positief 
verrast, hoe men met elkaar omgaat hier. Kan niet, bestaat niet, lijkt 
wel. Iedereen is bereid elkaar te helpen en iets te doen voor de club. 
De JO19 is een leuk team met veel jonge spelers die bereid zijn voor 
en met elkaar te werken.” Jacques Sas heeft zin in zijn nieuwe uit-
daging en de competitie die dit seizoen geheel in Brabant gespeeld 
gaat worden. “We spelen 1e klas. Best pittig denk ik. Voetbaltech-
nisch hebben we veel kwaliteit, maar of we fysiek ook opgewassen 
zijn tegen die teams moeten we halverwege het seizoen maar zien. 
Belangrijk is dat de jongens plezier hebben in het voetbal, dan volgen 
de resultaten vanzelf.”

Even voorstellen:
Jacques Sas, nieuwe trainer JO19
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Scoren in en voor v.v. Woudrichem 

Yoeri Duyzer was belangrijk voor Schelluinen, en andersom, maar 
de liefde haalde hem naar Woudrichem. Hij begint aan zijn zesde 
seizoen als spits van het eerste elftal en heeft inmiddels een res-
pectabel aantal doelpunten op zijn naam staan. Fred van Straten 
is leider van Woudrichem 1, maar ook oud-spits van v.v. Woudri-
chem en clubtopscoorder met maar liefst 104 officiële competitie-
doelpunten. Yoeri en Fred: allebei vader van dochters, allebei spits, 
allebei gek op statistieken en allebei hart voor de zaak.

Dit interview vindt plaats op een donderdagavond na de training, 
Fred met een flesje bier, Yoeri een baco ‘als part of the deal’. “Ja, 
ik wilde graag voetballen in Woudrichem maar heb wel gevraagd 
aan Leon Elands of hij ervoor wilde zorgen dat er baco te krijgen 
was in de kantine...” Yoeri Duyzer (29) is geboren en getogen in 
Schelluinen en heeft bij de plaatselijk v.v. de hele jeugd doorlopen. 
Afgezien van een klein uitstapje naar Unitas maakte hij tot zijn 23e 
deel uit van de selectie. “Via mijn vriendin Daisy raakte ik bevriend 
met Dillis, Corné en Aljan. Dus toen we gingen samenwonen in 
Woerkum hoefde ik niet lang na te denken om over te stappen van 
Schelluinen naar v.v. Woudrichem. Ik was ook toe aan een nieuwe 
uitdaging en een hoger niveau.” Hij voelde zich meteen thuis bij de 
Vissekoppen en beleefde successen met als hoogtepunt uiteraard 
promotie naar de 2e klasse. Yoeri heeft zijn hart verpand aan de 
club in Woerkum én aan Daisy met wie hij inmiddels twee dochters 
heeft: Mia en Loua.

Fred van Straten (50) heeft samen met Anja drie dochters: Britt, 
Roos en Lieke. De meiden voetballen allemaal. Fred traint ze al ja-
ren. Komend seizoen neemt hij de JO13-1 onder zijn hoede. Zelf 
maakte Fred op zijn 15e zijn debuut in het eerste van Woudrichem 
en schopte hij het tot het één na hoogste amateurniveau. Op zijn 
34e deed hij een stapje terug en ging hij met broer Jan en enkele 
vrienden in een lager elftal spelen. “Maar als ze spelers tekort kwa-
men heb ik nog wel eens meegedaan!” Op zijn 38e stopte hij de-
finitief vanwege knieproblemen. Fred werd jeugdtrainer, lid van de 
technische commissie en teammanager van Woudrichem 1. “Voor 
het negende seizoen nu alweer: 5 jaar onder Leon Elands, 3 jaar 
onder Piet Saaman en komend seizoen dus onder de nieuwe trainer, 
Gerrie Schaap.”

De huidige spits van Woudrichem 1 en de oud-spits hebben veel 
overeenkomsten, maar verschillen toch ook. Yoeri: “Als we met 5-0 
winnen zonder dat ik zelf gescoord heb, ben ik hartstikke blij. Ik ben 
een afmaker maar ook een kapstok. In tegenstelling tot Fred, dat 
was een echte goaltjesdief heb ik mij laten vertellen.” 

DNA
Ook buiten het veld willen Yoeri en Fred scoren en iets betekenen 
voor de club. Zo was Yoeri tot voor kort lid van de sponsorcommis-
sie. “We zijn blij met de vele sponsors die al jarenlang v.v. Woud-
richem steunen. Graag doen we ook wat terug, zoals de sponsor-
dag met bedrijfsbezoek, een hapje en een drankje. Ook betrokken 
we hen bij de bespreking voorafgaand aan de wedstrijd. Open en 
transparant, daar staan wij voor.” Spelers en staf van Woudrichem 
1 dragen hun steentje bij als het gaat om sponsoren aantrekken. 
“Jaarlijks halen de selectiespelers elk twee of drie sponsoren bin-
nen, bedrijven die willen adverteren in de presentatiegids of op de 
wedstrijdposter. Fred haalt graag grote sponsors binnen, zoals onze 
huidige hoofdsponsor Perfotech, maar sponsort zelf ook met zijn 
bedrijf Van Straten Sheet Metal. Het is een clubman pur sang. Het 
geld wat overblijft wordt besteed aan een trainingskamp of uitje. 
Het bestuur hoeft niet te investeren in het eerste elftal, we zijn zelf-
voorzienend wat volgens mij echt uniek is.” 

Yoeri Duyzer kijkt uit naar het nieuwe seizoen, met de nieuwe trai-
ner Gerrie Schaap. “De eerste indruk is erg goed. Gerrie heeft een 
duidelijke voetbalvisie, een winnaarsmentaliteit en kan boven de 
groep staan. Leuk om te vermelden is dat wij als spelers betrokken 
zijn geweest bij de aanstelling. Fred gaat met al zijn kennis en erva-
ring graag weer als klankbord fungeren. Hij staat als leider midden 
in de groep, tenminste zo ervaren wij dat.” Fred herkent dat wel en 
heeft ook mooie woorden voor Yoeri. “Ik ben supertrots op hem. 
Hoe hij zich gemanifesteerd heeft in Woudrichem, petje af. Hopelijk 
kunnen we nog jaren van hem genieten en blijft iedereen fit. We 
hebben een complete, maar smalle selectie. We kunnen nog wel 
wat versterking gebruiken. In de tijd van Leon Elands haalden we 
Woudrichemse jongens terug. Maar ook jongens die minder bin-
ding hadden met Woudrichem speelden hier vroeger graag. Denk 
aan Piet Mosterd van Sparta ’30 en Bert Schouten van Kozakken 
Boys. Ze hebben een fantastisch leuke tijd gehad in Woudrichem en 
hebben zelfs hun trainerspapieren hier gehaald.”

Yoeri weet uit eigen ervaring hoe het is om de overstap te maken 
naar v.v. Woudrichem. “Het is het DNA van de club: vriendschap, 
betrokkenheid en inzet. Woudrichem 1 is een echt vriendenteam. De 
meeste spelers kennen elkaar al van jongs af aan en bijna iedereen 
heeft wel binding met Woudrichem. Er worden geen wedstrijdpre-
mies verstrekt, maar de inzet is super en de opkomst bij de trainingen 
altijd hoog. Daarnaast is de technische begeleiding erg goed, evenals 
de jeugdopleiding en hebben we een trouwe supportersschare. Spe-
lers zijn trots als ze voor het eerste elftal mogen uitkomen!”

Spits Yoeri Duyzer en oud-spits 
Fred van Straten over scoren 
in en naast het veld
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Pedicure Angelique
medisch pedicure bij u aan huis

  Happy nails by Angelique
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Baarsplein 29 - Woudrichem
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Dubbelman en Zonen
beton- en metaalbescherming bv

•	Betonreparaties
•	Ucrete	en	Kunststof	vloerafwerking
•	Staalconservering
•	Injecteren
•	Voegafdichting
•	Slijtlagen
•	Groutings	windturbines	en	infra	werken



Woudrichem 1 seizoen 2021-2022
Zaterdag tweede klasse F - Zuid 1
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Bovenste rij van links naar rechts: grensrechter Job van Rookhuizen, materiaalman Wouter van Steenis, Danny Schaap, Bart van Andel,
Mike van Wouwen, Casper van Kleef, hoofdtrainer Gerrie Schaap, Nick van Giessen, Yoeri Duyzer, Harjo Ruis, Dillis de Vries, Roy van Sonsbeek, 
leider Fred van Straten, verzorger Michael Koedam. 

Onderste rij van links naar rechts: Senna Kant, Rick Naaijen, Mike Viveen, Bori Secreve, Aljan Dekker, Sam van Giessen, Thom van Ballegooijen, 
Wilty Schaap, Stefan de Bok, Swen Weusthof, Tim Saaman. 

Ontbrekend: Jamy Goemaat 
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R. VAN WIJNGAARDEN
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connected

Find out more on
Damen.com

Pictured here: 
River Ferry 2306

Vloerverwarming en -koeling

www.multitherm.nl

Transportstraat 34
4283 JL Giessen
Tel. 0183-513 573

Vloerverwarming en -koeling

www.multitherm.nl

Transportstraat 34
4283 JL Giessen
Tel. 0183-513 573



Brasserie & Terras

Feesten & Partijen

Cafetaria

Catering & bezorgen

Jagerspad 30  |  4283 GM  |  Giessen  |  0183 - 441 260
info@brabantseland.nl  |  www.brabantseland.nl
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VOSKOERIERSDIENST
De specialist in schadevrij transport

G E V E L R E S TA U R A T I E

 06 27 38 87 79

Kerkstraat 31 Woudrichem
Telefoon: 0183 - 30 20 41

Maandag  Gesloten
Dinsdag t/m zaterdag  16.00 - 22.00 uur
Zondag 16.00 - 21.00 uur



Het elftal van trouwe supporter
Bas van der Wiel
Hij was geen supertalent, maar voetbal was wel zijn passie. In het 
veld en langs de lijn. En nog steeds. Al bijna vijftig jaar is Bas van der 
Wiel lid van voetbalvereniging Woudrichem en trouwe supporter van 
het eerste. Maar ook als zijn kleinzoons Mike en Luuk moeten voet-
ballen staat hij graag langs de lijn. “Er moet echt iets aan de hand zijn 
wil ik er niet bij zijn.”

Bas van der Wiel (69) is geboren en getogen in Woudrichem. Van zijn 
8e tot zijn 22e voetbalde hij bij v.v. Woudrichem tot hij met zijn vrouw 
verhuisde naar Sliedrecht. Ze konden daar alleen niet erg aarden en 
keerden vijf jaar later terug naar Woudrichem, wonderlijk genoeg 
naar hetzelfde huis als waar ze daarvoor gewoond hadden. Bas werd 
weer lid van v.v. Woudrichem maar haalde de selectie nooit. “Niks 
mis met die lagere elftallen hoor, ik heb dikwijls erg gelachen! Ik heb 
nog wel een tijdje meegetraind met het eerste toen ik 17, 18 was, 
met jongens als Cor van der Weijden, Henk de Jong en Peter Vink, 
maar ik was geen geweldenaar, dat zag de trainer ook. Toch had ik 
het heel goed naar mijn zin, al ging het er af en toe wel hard aan toe. 
Zo heb ik minder leuke herinneringen aan een competitiewedstrijd 
tegen Veen, hier thuis op veld 2. Ik had net nieuwe voetbalschoenen 
met van die gele stickertjes achterop. Zegt een jongen uit Veen: wat 
zijn dat voor schoenen, joh?! Waarop ik zei: die zal jij veel zien van 

de achterkant. Dat was tegen het verkeerde been, want binnen een 
kwartier lag ik met een dubbele beenbreuk in Den Bosch. Ik heb een 
jaar niet kunnen voetballen.”

Behalve actief als voetballer is Bas van der Wiel vijftien jaar jeugdtrai-
ner geweest en twee seizoenen trainer van de dames. Drie jaar gele-
den stond hij voor het laatst voor een groep. “Dat was de JO15, het 
team waar ook mijn kleinzoon Tristan in voetbalde. Een leuke uitda-
ging en geweldige gastjes. Ze wonnen bijna geen wedstrijd, verloren 
vaak met dubbele cijfers, maar bleven toch gewoon elke week twee 
keer trainen. Ik weet nog goed dat één speler telkens te laat kwam. 
Die kon ik maar beter slim aanpakken, beter een aai over de bol dan 
straf. Je kan zeggen: nog 1 keer en je hoeft niet meer te komen, maar 
ik zei: je moet eens goed luisteren, je bent de beste voetballer en 
toch kom je elke keer te laat. Vanaf toen was hij altijd op tijd. Wat ik 
trouwens heel mooi vind, is die nieuwe generatie in het eerste. Leuk 
om te zien dat jongens die ik getraind heb, zoals Mike van Wouwen 
en Stefan de Bok, bij de selectie terecht zijn gekomen.”

We vragen Bas om een sterrenelftal samen te stellen met opmer-
kelijke spelers van weleer tot aan de talenten van nu. Een elftal van 
spelers die door de jaren heen indruk op hem gemaakt hebben. 

Noordhoek 35 
3351 LD Papendrecht 
T: 078-6413335 F: 078-6412122
info@rivierendriesprong.nl
www.rivierendriesprong.nl

Supporter

VAN STRATEN
SHEET METAL B.V.

Kerkstraat 22 • 4285 BB  Woudrichem
Telefoon: 0031 183 303253 

E-mail: Fred@vanstratensheetmetal.nl
Internet: www.vanstratensheetmetal.nl
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Bart Hartman
fantastische verdediger

Giel Smits
liep weinig maar stond 
altijd op de juiste plaats

Aad Vink
sobere verdediger maar 

bikkelhard

Pierre Secreve
allrounder, gebruikte ook 
regelmatig zijn handjes 
en niet alleen om de bal 

in te gooien

Tim Saaman
met zijn specialiteit de vrije trap.

Zijn inzet is ook bewonderenswaardig,
al gaat het nog zo slecht, hij blijft gaan!

Jamy Goemaat
een fantastische voetballer

qua mentaliteit en kwaliteit!Danny Schaap
een beest op het veld, maakt het

iedere tegenstander moeilijk

Peter Vink
supersnel met een geweldige voorzet

Huib van Straten
een technisch begaafde

speler en kopsterk

Dico Gremmen
een fantastische dribbelaar

Cees van Vugt
zonder twijfel,

die stond er altijd. Geen 
branie, een nuchtere 

jongen, deed altijd goed 
zijn werk.



Postbus 21 4284 ZG Rijswijk (NB) Telefoon: 0183 - 85 04 04
Website: www.twinwind.nl   E-mail & offertes: info@twinwind.nl
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Selectiespeler Swen Weusthof zet 
zich in voor talentontwikkeling jeugd

Man van de club 

Swen Weusthof droomde er al op jonge leeftijd van om ooit te 
mogen spelen in het 1e elftal. Die droom heeft hij een aantal jaren 
geleden waargemaakt. Hij doet niets liever dan met zijn vrienden 
voetballen bij zijn ‘eigen cluppie’. Want bij Woerkum bestaat er nog 
zoiets als het echte clubgevoel. En hoe mooi is het dan als nieuwe 
spelers van de selectie van eigen kweek zijn. Daarom zet Swen zich 
iedere dinsdag- en donderdagavond in voor talentontwikkeling van 
de jeugdteams tot en met 12 jaar.

“De aanwas vanuit de jeugd naar het 1e elftal is niet heel groot”, 
constateert Swen. “Ik heb zelf al snel tegen mijn trainers gezegd 
dat ik later heel graag in de selectie wilde spelen. Dan moet je hard 
trainen en goed je best doen tijdens wedstrijden. Onze lichting had 
goede trainers, waardoor ik snel een hoger niveau kon bereiken. Ik 
herinner me nog goed dat ik in 2016 voor het eerst mocht meedoen 
met een vriendschappelijke wedstrijd van het 1e elftal. Als Woer-
kumse jongen ben je dan heel trots. Zo jong als ik was werd ik er 
door de andere jongens meteen helemaal bij betrokken. Iedereen 
wil het positieve in je naar boven halen. Tuurlijk wordt er wel eens 
wat gezegd tegen elkaar, maar we kunnen ook dingen van elkaar 
accepteren. Dat hoort erbij in een vriendengroep. Zelf heb ik vooral 
geleerd dat je gewoon lekker moet voetballen en niet bezig moet zijn 
met negatieve gedachten als je bijvoorbeeld een keer niet mee mag 
spelen. Die kansen komen echt nog wel.”

Juist omdat Swen al van kleins af aan bij de club betrokken is, wil 
hij zich graag extra inzetten door activiteiten te organiseren en trai-
ningen aan jeugdteams te geven. Dat sluit ook mooi aan bij zijn 
sportopleiding bij het CIOS waar hij zich specialiseerde in voetbal. 
Nu is hij niet alleen trainer van de JO12, maar verzorgt hij op verzoek 
van Aljan Dekker (hoofd jeugdopleiding) ook voor vier jeugdteams 
circuittrainingen. Swen legt uit: “Ik zet dan allerlei oefeningen uit 
rondom verschillende voetbalvormen. Je moet dan denken aan een 
partijvorm, afwerkvorm, passen en trappen, technische- en opbouw-
vormen. Vier teams lopen met hun eigen trainer deze vormen af. 
De meerwaarde is dat er twee keer per week een verzorgde training 
klaar staat, zodat trainers worden ontlast en jeugdspelers een kwali-
tatief goede voetbaltechnische training krijgen.”

Talenten moet je uitdagen
Speelplezier én iets bereiken in het voetbal gaan volgens Swen goed 
samen. “Een kind dat niet goed kan meekomen, kun je met een goe-
de training en coaching toch bij het team betrekken. Het maakt me 
echt blij als kinderen steeds meer stappen kunnen zetten en je ze ziet 
groeien. Ook als mens. Natuurlijk hoort het er ook bij dat ik soms een 
gesprekje moet voeren als het niet goed gaat. Vaak praat ik er dan na 
de training nog even over door. Dan vraag ik rustig of er iets aan de 
hand is. Boos word ik nooit, want daar bereik je niets mee.”

Talenten wil Swen uitdagen. “Nu de circuittrainingen goed lopen, 
kunnen we stappen zetten vanuit de jongste jeugd naar het grote 
veld. In de Technische Commissie praat ik mee over teamindelin-
gen en doorstroming van talent naar hogere teams. Als we potentie 
zien bij iemand praten we altijd eerst met de ouders. En we probe-
ren nooit verwachtingen te wekken, maar we willen een talent wel 
steeds uitdagen om op een hoger niveau te spelen. Het komt ook wel 
eens voor dat iemand naar een andere vereniging gaat om in een ho-
gere klasse te kunnen spelen. Natuurlijk willen we talentjes het liefst 
hier houden, maar je gunt ze ook de kans om nog verder te komen.”

Swen moet hard lachen als hij de vraag krijgt of het met zijn achter-
grond – als sportleraar en jeugdtrainer - niet lastig is om zich overal 
mee te bemoeien. “Als ik begin met mijn eigen training, dan gaat bij 
mij een knop om en ben ik voetballer en geen trainer. Wie ben ik om 
er iets van te zeggen als er iets gebeurt waar ik het niet mee eens 
ben.” Het is even stil en dan moet hij weer lachen. “Op het veld ga 
ik wel graag de discussie aan, dat is een minpuntje. Maar naar mijn 
teamgenoten en trainer probeer ik dat zoveel mogelijk te vermijden. 
En gelukkig hebben we allemaal een goed gevoel voor humor. We 
kennen elkaar al jaren en zijn vrienden op en buiten het veld. Het 
saamhorigheidsgevoel is groot. Dat is ook wat ik zo leuk vind aan 
onze club en waarom mijn hart hier altijd zal liggen.”



24 | Presentat iegids v.v. Woudrichem  2021-2022



Presentat iegids v.v. Woudrichem  2021-2022 | 25

Opa en kleinzoon kunnen het
voetbalveld niet missen

Familie Secreve

Ze zijn beiden nog net niet iedere dag op het voetbalveld te vinden. 
In regen en zonneschijn. De een op het veld in het eerste elftal, de 
ander langs de lijn als trotse opa en al sinds mensenheugenis als on-
vermoeibare vrijwilliger voor de vereniging. Voor Bori en Jan Secreve 
is het voetbalveld een soort tweede thuis geworden dat verweven 
is geraakt met hun eigen leven. Maar naast hun clubliefde zijn ze 
vooral ook trots op elkaar.

De voetbalcarrière van Jan Secreve werd op zijn zesentwintigste in 
de kiem gesmoord. Hij ziet dat nog steeds als het meest trieste mo-
ment uit zijn loopbaan. “Tijdens een wedstrijd met de selectie tegen 
Dinteloord wilde ik net schieten toen ik een schop tegen mijn been 
kreeg. Het bot stak door mijn kous heen. Ik had een dubbele been-
breuk die niet meteen goed behandeld is. Ik dacht altijd dat als ik 
veertig was ik nog met mijn zonen Corjo en Pierre in het eerste elftal 
zou kunnen voetballen, maar dat is er dus nooit meer van gekomen. 
Daar heb ik altijd last van gehad.”
Ook Bori is er op het veld niet onbeschadigd vanaf gekomen.
“Tijdens mijn tweede wedstrijd met de selectie brak ik mijn kuitbeen 
en kon ik het hele seizoen niet voetballen.” Voor Bori liep het wel 
goed af. Hij speelt nu alweer jaren in het eerste elftal. Zijn opa, trots: 
“Bori heeft eigenlijk de A overgeslagen en is vanaf de B meteen naar 
de selectie gegaan. In alle elftalletjes kon je al zien dat hij goed kon 
voetballen. Dat vond ik heel leuk, maar ik heb ook tegen hem ge-
zegd dat ik het nóg belangrijker vond dat hij zijn universitaire studie 
afmaakte, dan dat hij in het eerste voetbalde.”

Voetbal is emotie
Langs de lijn kan Jan als het spannend wordt niet altijd zijn mond 
houden. “Dan roep ik: hé Bori, die moet er wel in hoor’.” Bori moet 
lachen: “Ik kan ze niet allemaal maken hoor, dan had ik wel ergens 
anders gevoetbald.” Na de wedstrijd drinken de selectiespelers altijd 
nog even een biertje met de supporters. Jan vindt dat heel belangrijk. 
“Soms zitten ze nog even met een pilsje in het gras of bespreken ze 
de wedstrijd na in de kleedkamer en dan wachten we net zolang tot 
ze komen. We kunnen fel discussiëren over wat niet goed was. Maar 
Bori en ik krijgen daar nooit ruzie over, dat zou ik heel triest vinden.” 
Bori vindt het niet erg dat opa soms kritisch is: “Ik probeer mezelf 
altijd te verbeteren. En we hebben nu eenmaal een fanatieke groep 
aanhangers die altijd voor ons langs de lijn staat. Voetbal is toch 
emotie, en dat is ook zo binnen het team. Maar we zijn met elkaar 
opgegroeid en kennen elkaar door en door. Ik voetbal hier met mijn 
beste maten. Voor ons is het niet belangrijk dat we niet betaald krij-
gen, het gaat ons naast het voetballen om het sociale aspect. Na de 
training samen de kantine in, slap ouwehoeren, een dolletje maken. 
We trainen heel serieus, maar binnen en buiten het veld staat plezier 
maken voorop. Ik vind het ook bijzonder dat als je een Woerkummer 
buiten het voetbalveld tegenkomt, het altijd over de club gaat.”

Jan herkent dat ook uit zijn tijd. “Toen had je het hart niet om bij een 
andere club te gaan voetballen.” Heel serieus: “Als Bori hier ooit 

weg zou gaan, dan krijgt hij van mij echt geen bos bloemen hoor. 
En als er een buitenstaander in de selectie komt voetballen moet hij 
wel boven de rest uitsteken, want als ze gelijkwaardig zijn gaat een 
echte Woerkummer voor. Zo chauvinistisch ben ik wel.” Bori: “De 
tijden zijn ook veranderd. Vroeger kon je de eerste klasse niet halen 
zonder betaalde spelers, maar dat is ons wel gelukt. Soms gaan er 
wel eens jongens weg, maar die keren altijd weer terug op het nest. 
Dat komt door ons clubgevoel en de manier waarop wij met elkaar 
omgaan.”

Opa als grote voorbeeld
Bori is net zo trots op zijn opa als andersom. “Ik vind het heel knap 
wat hij hier allemaal doet. Kijk nou eens hoe fit hij er nog bij zit. 
Als je iemand in de club naar mijn opa vraagt, dan kent iedereen 
hem. Het is voor hem qua voetbal heel jammer dat het zo is gelopen, 
maar qua clubgevoel is hij wel mijn grote voorbeeld.” Kaartjes voor 
de wedstrijden controleren doet Jan niet meer, maar hij kan er wel 
heel smakelijk over vertellen. “Iemand van Dordrecht wilde gratis 
naar binnen omdat hij zogenaamd van het bestuur was. Toen heb ik 
gezegd: ‘nu betalen of je gaat van het terrein af’. Toen trok hij een 
hele stapel geld uit zijn zak en betaalde met een tientje.” Met een 
tevreden gezicht zegt Jan: “Ik gaf hem vijf euro terug, omdat ik vond 
dat hij hierdoor gewoon een euro meer moest betalen dan de rest. En 
hij had het hart niet om er iets van te zeggen.”

Jan: “Ik zeg wel eens: ‘ik schei ermee uit’. Ben nu tachtig en loop hier 
nog drie, vier dagen in de week te werken. Als ik dan weken bezig 
ben geweest met het schoonmaken van de tribune en het ligt hier 
dan vol met peuken en afval omdat jongeren er tot diep in de nacht 
hebben gezeten, dan ben ik teleurgesteld. Maar ik kan het voetbal-
veld bij wijze van spreken sinds mijn geboorte echt niet missen. Het 
werk hier is gewoon mijn hobby. Ik heb alle gebouwen, tribunes en 
kleedkamers mee helpen bouwen en hoop dat ik de bouw van de 
nieuwe kantine nog kan meemaken. Ik voel me nog hetzelfde als 
toen ik vijftig was. ” 

Het Corjo-goaltje
Bori wil zo lang zijn lichaam het toelaat in het eerste elftal spelen, 
vertelt hij. “Als het klaar is, dan is het klaar en ga ik lekker in een van 
de lagere teams voetballen met mijn vrienden. Daar heb ik echt geen 
moeite mee. Mijn vader heeft nooit in de selectie gezeten, maar bin-
nen de club weten ze nog steeds wat er wordt bedoeld met het ‘Cor-
jo-goaltje’. Ik heb veel van hem geleerd.” Jan valt hem bij: “Corjo 
is verschillende keren topscoorder geweest. Hij had echt een neusje 
voor de goal.” Bori: “Mijn pa heeft altijd gezegd dat hij pas zou stop-
pen met voetballen als hij ooit met mij had gespeeld. Een mooie her-
innering is dan ook dat ik met hem, mijn oom Pierre en neef Ewout 
Secreve een wedstrijd in het derde elftal heb gespeeld. En opa was 
de scheidsrechter! Zo stond de hele nog voetballende familie Secreve 
toch nog één keer met elkaar in het veld.”
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Sponsor

Rick de Jong is een trotse
clubsponsor

Voetballen, voetballen en nog eens voetballen. In het park tussen de 
middag en na schooltijd met vriendjes en natuurlijk in diverse jeugd-
teams van v.v. Woudrichem. Het fanatisme van Rick de Jong zorgde 
ervoor dat hij al op vijftienjarige leeftijd zijn debuut maakte bij de se-
lectie. Daar speelde hij tot zijn zevenendertigste. De start van zijn ei-
gen bedrijf DJ Logistiek zorgde er enkele jaren geleden voor dat hij zijn 
activiteiten als trainer bij de vereniging op een laag pitje moest zetten. 
Zijn betrokkenheid bij de club brengt hij nu tot uitdrukking als sponsor.

Als Rick eenmaal aan de praat raakt over de bijna vijfenveertig jaar dat 
hij nu al lid is van de vereniging, is hij niet meer te stuiten. De ene na 
de andere herinnering komt boven. Het frikandellenteam waar iede-
re overwinning werd gevierd met een jawel…frikandel. De trainingen 
van Piet Vink die het team aan een dik touw naar Almkerk liet hollen. 
Zijn zoektocht naar een overgebleven haakje in de kleedkamer van 
het 1e elftal waar hij voor het eerst met de ‘grote jongens’ mocht 
meedoen. Het verlies van een nacompetitie beslissingswedstrijd tegen 
Halsteren dat desondanks uitliep op het mooiste feest dat hij zich kan 
herinneren.

Wat maakt v.v. Woudrichem voor jou zo’n bijzondere club?
“De saamhorigheid. Dat voelde ik al toen ik hier in 1976 ging voetbal-
len. Ik trainde hier meteen met mijn eigen team, we hadden een vaste 
leider en een trainer en alles was netjes geregeld. Dat was niet zo bij 
de vorige club waar ik voetbalde voor onze verhuizing naar Woudri-
chem. Net als toen staan er nu nog iedere week honderden supporters 
langs de lijn. Uit of thuis, dat maakt niet uit. En dan heb ik het nog 
niet gehad over al die vrijwilligers die altijd voor de vereniging klaar 
staan. Ik probeer mijn jongens ook mee te geven dat niet alles komt 

aanwaaien. Mike heeft samen met mijn schoonvader een paar jaar 
training gegeven en ook Luke zet zich in door te helpen bij de activi-
teiten die voor de jeugd worden georganiseerd, zoals de jeugdtraining 
op vrijdagmiddag.”

Was het voor jou vanzelfsprekend dat je zoons hier ook gingen
voetballen?
Rick moet hard lachen. “Toen Mike geboren werd was het eerste dat 
hij kreeg een bal. Ik wilde ze nergens toe dwingen hoor, maar ik wilde 
ze wel zien voetballen. Zo klein als ze waren heb ik ze altijd meegeno-
men. Zij zijn ook mede de reden dat ik zelf gestopt ben met voetbal-
len, zodat ik de tijd had om hun teams te trainen. Van mij hoeven ze 
echt niet in de hoogste teams te spelen, als ze maar plezier in voetbal 
hebben.”

Heb je zelf het gevoel dat je dat hebt gedaan?
“Ik hoorde bij de jongens die altijd een extra tasje meenamen in de 
hoop dat we nóg een wedstrijd met een ander team konden mee-
spelen. Toen we na al die jaren samen spelen in diverse jeugdteams in 
het 1e elftal kwamen, hadden we echt een winnaarsmentaliteit ont-
wikkeld. Ook als ik een weekend weg was, dan kwam ik op zaterdag 
even terug om te spelen. En verjaardagen zijn bij ons thuis nooit een 
reden geweest om een training over te slaan. Wie echt in de hoogste 
klasse wil spelen en geld wil verdienen, kan beter op zoek gaan naar 
een andere club. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om het voor, 
tijdens en zeker na de wedstrijd gezellig te maken met mijn vrienden. 
Natuurlijk scholden we elkaar weleens verrot, maar na een training of 
wedstrijd liepen we altijd als vrienden van het veld.

Hoe is het voor je om nu als toeschouwer langs het veld te staan?
“Als trainer was ik heel fanatiek en dan stond ik langs het veld aan-
wijzingen te schreeuwen. Dat heeft denk ik te maken met de drang 
om te winnen die ik als speler zelf had. Dat wilde ik dan ook op mijn 
spelers overbrengen. Terwijl het soms goed is om iets gewoon te laten 
gebeuren. Dan gaat het maar fout, daar leer je ook weer van. Als ik 
merkte dat ik te fanatiek werd probeerde ik een stapje terug te doen, 
maar ongemerkt word je soms toch weer de wedstrijd ingezogen. Dat 
zie ik soms ook terug bij andere trainers als ik langs de kant sta en dan 
denk ik: ‘jeetje, vroeger was ik soms ook zo’.”

Sinds twee jaar ben je als sponsor zichtbaar op het wedstrijdaanplak-
biljet. Waarom was dat voor jou belangrijk?
“Eerlijk gezegd werd ik daarvoor gevraagd. Juist omdat ik toen net 
begonnen was met mijn bedrijf bedacht ik dat het goed zou zijn voor 
mijn naamsbekendheid. Ik heb een logistiek koeriersbedrijf dat ik de 
afgelopen jaren heb uitgebouwd tot bemiddelaar in het weg-, zee- en 
luchttransport. Omdat ik veel contacten heb en met veel partijen sa-
menwerk, kan ik voor een goede prijs op maat logistieke oplossingen 
bieden aan zowel bedrijven als particulieren die iets willen vervoeren. 
Maar…mijn liefde voor de club heeft er zeker ook toe geleid dat ik nu 
sponsor ben.”



28 | Presentat iegids v.v. Woudrichem  2021-2022



Presentat iegids v.v. Woudrichem  2021-2022 | 29

Henk van Giessen, Marjan Pullen 
en hun jongens hopen op ‘3 in 1’

Familie Van Giessen

Nick van Giessen (27) is speler van Woudrichem 1, centraal achterin. 
In het dagelijks leven begeleidt hij mensen met een licht verstan-
delijke beperking. Zijn hobby’s zijn koken, fietsen en binnenkort 
padellen met vriendin Anouk. Sam van Giessen (22) is keeper van 
Woudrichem 2. Hij is van beroep netwerkbeheerder bij Defensie en 
houdt van motorrijden en mountainbiken. Yoryanta de Groot (17) is 
komend seizoen speler van JO19, als aanvallende middenvelder. Hij 
start in september met de VeVa-opleiding in Den Bosch en heeft een 
baantje bij HGM. “Vooral maaien en golfballen rapen!”

Henk van Giessen is een trotse vader, supporter en sponsor van 
v.v. Woudrichem. “Ik ben ambachtelijk timmerman en steun de club 
graag met mijn eigen bedrijf Van Giessen Bouw & Chaletbouw. Ik 
heb de voetbalvereniging hoog staan en vind dat je met drie kinde-
ren op de voetbal iets moet terugdoen voor de vereniging.” Henk zit 
in zijn vrije tijd graag op de racefiets of de mountainbike, het liefste in 
de Franse Alpen. Voetballen heeft hij op een blauwe maandag twee 
jaar in de jeugd gedaan bij Sparta ’30. “Haha ja klopt, tennis ging mij 
beter af. Wel ben ik 16 jaar actief geweest binnen het jeugdbestuur 
van v.v. Woudrichem met onder meer het wedstrijdsecretariaat.”

Marjan Pullen is sinds april 2016 secretaris van v.v. Woudrichem. 
Ze woont de bestuursvergaderingen bij, notuleert en is aanspreek-
punt voor de activiteitencommissie en ledenadministratie. Net als 
haar zoon Nick begeleidt ze mensen met psychische problemen, aan 
de Roef bij ’s Heeren Loo. Haar hobby’s: fietsen, fitness, duiken en 
op vakantie gaan. Moeders rijdt overal heen als de jongens moeten 
voetballen en staat trots langs de lijn te supporteren. “Maar niet heel 
fanatiek hoor. Als ik zie dat ze plezier hebben is het goed. Ik heb ook 
niet heel veel verstand van voetbal, vraag me niet om uit te leggen 
wat buitenspel is… haha. Verder is het feest als mijn zus er is, eens in 
de twee maanden of zo. Ons Joke is verstandelijk gehandicapt en au-
tistisch, maar wordt compleet geaccepteerd op het Bolwerk. Ze heeft 
het altijd goed naar haar zin, met cassis en chips, en vraagt steevast 
Anne-Marie van Bavel om haar nagels te lakken.” 

Nick, wat voor type speler is Sam?
“Een winnaar! Ik hoef niet achterom te kijken om te weten of ik de 
bal zelf moet pakken of niet. Er staat wel een keeper achter je. Hij is 
rustig, ontzettend gegroeid, sterk in de lucht, sterk 1 op 1 en coa-
chend aanwezig.” Sam kan zich daarin vinden en heeft veel profijt 
van de keeperstrainingen van Geron van Wijk. “Meevoetballen is 
mijn zwakke punt, maar het keepen gaat me goed af. Ik probeer het 
de spitsen altijd moeilijk te maken, niet alleen door reddingen maar 
ook mentaal. Ik blijf lekker voetballen zolang ik het leuk vind, op het 
hoogst haalbare niveau.”

Sam, wat voor speler is Yoryanta?
“Technisch een goede voetballer, heeft een goed schot. Hij ziet er 
niet groot of sterk uit, maar hij is wel sterk en behendig, alleen soms 
nog iets te terughoudend. Hij mag af en toe meer lef tonen en meer 
van zichzelf laten zien in plaats van afgeven op de spitsen.” Yoryanta 
herkent het beeld dat geschetst wordt en vindt dat hij op techniek 
en inzicht al erg vooruitgegaan is. “Ik ga nu beginnen aan een studie 
waardoor ik waarschijnlijk minder tijd zal hebben voor voetbal, maar 
ik ga het proberen te combineren want ik wil heel graag over een 
paar jaar samen met mijn broers in het eerste voetballen.”

Yoryanta, wat voor type speler is Nick?
“Een felle voetballer met een drive naar voren, verdedigend sterk, 
voert zijn taak goed uit. Alleen pakt ie soms een dom geel kaartje...” 
Nick kan zich erin vinden. “Hij heeft het goed verwoord. Het is mijn 
taak als verdediger om de spitsen af te stoppen. Als ik ga lopen met 
de bal gaat daar veel dreiging vanuit, hoor ik. En met jongens voor 
je als Jamy, Tim en Dillis is het heerlijk voetballen. Toen ik net bij de 
selectie zat had ik nog wel moeilijk. lk begon met een blessure en 
kreeg nog een klaplong erover heen. Langzamerhand werd ik fitter 
en uiteindelijk basisspeler. De opstelling is uiteraard altijd aan de trai-
ner, maar als je vraagt om uitleg moet de trainer zijn keuze kunnen 
verantwoorden.” 

Nick, aan welke wedstrijd van Woudrichem 1 heb je (tot nu toe) de 
beste herinneringen?
“De derby’s zijn altijd mooi en natuurlijk de kampioenswedstrijd in 
april 2017. Maar de wedstrijd daarna, uit in Haaften, was misschien 
toch nog specialer. Onze keeper Lex was geblesseerd en mijn broertje 
maakte toen zijn debuut in het eerste. Leon Elands was super zenuw-
achtig, het veld zat niet mee en bij ons was alle energie eruit. Het was 
de slechtste wedstrijd ooit, maar Sam hield ons op de been. Haaften 
had een spervuur aan acties, maar Sam haalde alles eruit. Kort voor 
tijd maakten wij het winnende doelpunt. Ik werd man of the match, 
maar eigenlijk had Sam het verdiend. Sam kwam over uit de A, had 
nog geen ervaring op het hoogste niveau maar vulde het naadloos 
in. Ik was gewoon zo trots toen.” 

Nick kijkt net als zijn broers uit naar het nieuwe seizoen. “Supporters 
langs de lijn, Aart die lekkere visjes bakt, een feestje in de kantine.. 
het complete plaatje!” Marjan en Henk kijken in het bijzonder uit 
naar de dag waarop hun jongens mogelijk alle drie in het eerste voet-
ballen. “3 in 1, dat zou leuk zijn!”
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La Romance
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Roy van Sonsbeek,
teamspeler en 
perfectionist

De voetballende schilder 

Hij is sponsor van v.v. Woudrichem en speler van Woudrichem 1: Roy 
van Sonsbeek, een sympathieke geboren en getogen Woerkummer 
die door zijn teammaat Danny Schaap omschreven wordt als ‘een 
snelle rechtsbuiten die altijd onverwachtse dingen kan forceren en een 
harde werker die nooit verzaakt in het teamproces’.

Roy van Sonsbeek (28) is al jaren een vaste waarde in de selectie en 
heeft het goed naar zijn zin bij de Vissekoppen. “Als klein mannetje 
liep ik al te ballen op het Bolwerk, samen met Dillis, Danny van der 
Matten, Bori, Tim en Nick. Vroeger waren we al een hecht team en dat 
zijn we nog steeds. De sfeer is altijd goed, het is altijd gezellig.”

Roy is getrouwd met Lisanne en vader van een zoon. “Sepp wordt in 
december 1 jaar. Zodra hij kan lopen krijgt hij voetbalschoenen van 
opa… haha. Ik en mijn vader kijken ernaar uit om samen met Sepp te 
voetballen en dat alles weer opnieuw begint, net zoals mijn jeugd.”

Van beroep is Roy van Sonsbeek schilder. “Ik ben begonnen bij Ver-
hoeven waar ik veel ervaring heb opgedaan, maar ik wilde altijd al 
eigen baas zijn. Zes jaar geleden ben ik dan ook voor mezelf begon-
nen.” Van Sonsbeek Schilderwerken is actief in heel Altena en te 
vragen voor binnen- en buitenschilderwerk, glaszetten, behangen, 
latex spuitwerk en het decoratief schilderen van wanden. Roy vertelt 
trots over zijn bedrijf. “Ik vind het leuk om mooi werk te maken, dat 
is mijn passie. Alles moet netjes zijn, zelfs de werkvloer moet elke dag 
opgeruimd zijn.” Op zijn Facebook pagina veel foto’s van klussen, 
zoals een mooie aanbouw die hij van binnen en buiten heeft geschil-
derd. “Dat heb ik samen met John Matheusen gedaan, een zzp’er 
uit Hank, mijn vaste werkmaat. Samen is het gezellig en efficiënt 
werken. We doen veel klussen samen en zitten lang van tevoren vol 
met mooi schilderwerk.”

Van Sonsbeek Schilderwerken is één van de vele sponsoren van v.v. 
Woudrichem. Roy: “Het is mijn club! Ik krijg veel werk van mensen 
hier en vind het leuk om iets terug te doen. Mijn advertentie staat op 
de wedstrijdposter en in de clubkrant, ik sponsor ‘De Vrienden van’ 
en regelmatig de wedstrijdbal en wellicht staat er in de toekomst een 
reclamebord langs het veld.”
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Groot 
             (bouwkuipen)

Bodeminjecties, grondstabilisaties, bouwputlekkages, 
liftputten, optrekkend- en doorslaand vocht.

Klein 
(liftputten)>

Wij zorgen voor een droge basis om op te bouwen.
Op basis van expertise, vindingrijkheid en - natuurlijk - heel veel ervaring zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers 
maximaal kunnen profiteren van alle voordelen die bouwkundige bodeminjecties hebben te bieden.
De techniek, de middelen en de kennis om bouwkuipen desgewenst compleet ontgraven op te leveren en droge
liftputten te realiseren in bestaande gebouwen met een hoge grondwaterdruk. We weten wat daarvoor nodig is.

Marconiweg 4,
Industrieterrein de Biezen.
4131 PD Vianen.
Tel. 076-549 83 70
E-mail: info@soilid.nl


